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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯТА ПУБЛИКУВА
ГОДИШНАТА СИ ОЦЕНКА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА
ТРАНСПОРТА В ЕС

Европейската комисия публикува информационното табло за транспорта в ЕС за 2016 г.,
в което се сравняват резултатите на държавите членки в 30 категории, обхващащи
всички аспекти на транспорта.
Целта на информационното табло е да се помогне на държавите членки да определят
областите, в които са необходими приоритетни инвестиции и действия. От таблото е
видно как ЕС задълбочава вътрешния пазар в областта на транспорта и насърчава
преминаването към мобилност с ниски емисии — два от приоритетите на Комисията
„Юнкер―.
Комисарят на ЕС по транспорта Виолета Булц заяви:„Целта ми е постигане на
висококачествена, напълно интегрирана и ефективна транспортна система без
въглеродни емисии. Таблото е пътен знак, сочещ посоката и указващ оставащото
разстояние. То е полезен инструмент за нас, за държавите членки и за заинтересованите
лица, който ни помага да определим къде се справяме добре и къде са нужни
допълнителни инвестиции и действия. Особено окуражаващо е да се види, че усилията на
Комисията за преодоляване на недостига на инвестиции в транспортния сектор вече
дават резултати.―
Нидерландия е на първо място за трета поредна година с високи резултати в 15
категории, следвана от Швеция, Германия и Австрия. Те са силни в различни области, но
общото между тях е солидната рамка за инвестиции, добрите резултати в областта на
транспортната безопасност и доброто прилагане на законодателството на ЕС.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ НАСТОЯВА ЗА
СВОБОДНА ПРЕСА В ТУРЦИЯ
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В резолюция, гласувана в четвъртък, евродепутатите призовават властите в Турция да
освободят журналистите, които са задържани без убедителни доказателства за
извършването от тях на престъпна дейност. След неуспешния опит за военен преврат от
15 юли правителството е задържало поне 99 журналисти и писатели и е отменило
журналистическата акредитация на поне 330 души.
Турските органи са закрили офисите на над 100 медии, оставяйки повече от 2300 души
без работа.
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Евродепутатите отбелязват, че „журналистите не следва да бъдат задържани въз
основа на съдържанието на своите материали или предполагаема политическа
принадлежност― и призовават „турските органи да освободят журналистите и лицата,
работещи в медиите, които са задържани без убедителни доказателства за
извършването от тях на престъпна дейност― след опита за преврат на 15-ти юли
2016, което е довело до:
·
според данни на Европейската федерация на журналистите и Турската
асоциация на журналистите най-малко 99 журналисти и писатели са задържани,
лишени са от правото на достъп до адвокат и са държани при нечовешки условия, в
които са подлагани на заплахи и малтретиране;
·
затваряне на офисите на над 100 радио- и телевизионни оператори, вестници,
списания, издателства и дистрибутори, като над 2300 журналисти и други лица,
работещи в медиите, са се озовали безработни;
·
журналистическата акредитация на поне 330 журналисти е била отменена
според Комитета за защита на журналистите.
Евродепутатите решително осъждат опита за преврат в Турция от 15 юли 2016 и
„подкрепят законовите институции на Турция и тяхното право да предприемат
действия в отговор на опита за преврат―, но подчертават, че това не може да се
използва като претекст от турското правителство за допълнително потискане на
законната и мирна опозиция и за възпрепятстване на мирното упражняване от
журналистите и медиите на свободата на изразяване на мнение. Те припомнят, че
„свободният и плуралистичен печат е основният компонент на всяко едно
демократично и отворено общество―.
Евродепутатите отбелязват, че турското правителство трябва да „стесни обхвата на
извънредните мерки, така че те вече да не могат да се използват за ограничаване
на свободата на изразяване на мнение― и да не използва „широкообхватното
турско законодателство за борба срещу тероризма― за санкциониране на
журналисти. Те призовават Европейската служба за външна дейност и държавите
членки да продължават да следят отблизо последиците на практика от извънредното
положение, обявено в Турция след опита за преврат, което бе удължено с 90 дни от
19октомври.
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Според повечето евродепутати това е една важна
стъпка в правилната посока, въпреки че някои
биха предпочели прагът за оборот да е по-нисък от
предложените 750 млн. евро. Някои казаха също
така, че общата основа за облагане трябва да
върви ръка за ръка с минимална данъчна ставка,
каквато не е предвидена в предложението. Някои
евродепутати казаха, че настоящата система за
корпоративно данъчно облагане не е справедлива,
тъй като мултинационалните компании местят
своите приходи в юрисдикцията с най-ниски данъци, а данъчните власти в нашите
страни преследват физически лица и бизнеси, които не могат да се преместят лесно
в чужбина. Комисар Пиер Московичи каза, че новото предложение ще реши
едновременно опасенията на бизнесите и гражданите. „В същото време ние трябва
да продължим напред с борбата си с укриването на данъци, която вече води до
реални промени. Финансовите министри трябва да погледнат този амбициозен и
навременен пакет с нови очи, защото той ще създаде солидна данъчна система,
пригодена за 21ви век,― каза още той.
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КАКВО СЕ СЛУЧИ НА ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ:
НАГРАДА „САХАРОВ“, ТРАНСМАЗНИНИ, БЮДЖЕТ
По време на пленарното заседание от 24
до 27 октомври станаха ясни имената на
носителите на награда „Сахаров― за 2016
г.: Надя Мурад и Ламия Башар бяха
отличени за усилията за привличане на
вниманието към съдбата на
тероризираното от ИДИЛ езидско
малцинство в Ирак. Депутатите поискаха
европейски правила за ограничаване на
трансмазнините в храните и определиха
позицията си в започващите преговори със Съвета за бюджета на ЕС за 2017 г.
Научете повече за темите на изминалата сесия.След като изтърпяват сексуално
робство при ИДИЛ, Надя Мурад и Ламия Башар успяват да избягат, намират
убежище в Европа и се превръщат в говорителки за жените, станали жертви на
кампанията на терористите за сексуално насилие, както и застъпнички за съдбата
на малката езидска общност в Ирак. Двете млади жени ще получат наградата
„Сахаров― на церемония в Страсбург на 14 декември.Парламентът поиска правно
обвързващи лимити за съдържанието на трансмазнини в храните, тъй като те
могат да увеличат риска от сърдечно-съдови заболявания, безплодие, Алцхаймер,
диабет и затлъстяване.
Депутатите гласуваха позицията си за бюджета на ЕС за 2017 г., като настояха за
повече средства за подпомагане на младите хора в търсенето на работа,
инвестиции за стимулиране на растежа и помощ за страни извън ЕС, борещи се да
овладеят притока на мигранти. Преговорите със Съвета за окончателните числа
трябва да приключат до 17 ноември.Парламентът предложи създаването на нов
механизъм на ЕС за следене на състоянието на демокрацията, върховенството на
закона и основните права във всички страни от ЕС. Ако идеята бъде приета, той
може да замени съществуващия механизъм в България за следене на напредъка
на правосъдната система.
Ново законодателство за борба с вредителите по растенията, прието от
Парламента, залага на ранното идентифициране на опасни растения и растителни
продукти и налагането на забрана за вноса им.
Интернет страниците и мобилните приложения на обществени институции като
болница, съдилища и библиотеки ще станат по-достъпни за възрастните хора и
хората с увреждания благодарение на нови стандарти, одобрени в ЕП.
Резолюция на Парламента приканва за ново начало в отношенията на ЕС с Иран.
В интервю докладчикът на ЕП Ричард Хауит (С&Д, Великобритания) посочи, че
трябва да се възползваме от ролята на Европа в договарянето на ядреното
споразумение с Иран, за да подкрепим изграждането на нова регионална
структура за сигурност в Близкия Изток.Депутатите приканиха европейските
компании да зачитат правата на човека в международния си бизнес, особено в
страни със слаби институции. Те биха искали също така търговските споразумения
на ЕС да съдържат клаузи за корпоративната отговорност при нарушения на
правата на човека.В резолюция за Европейската доброволческа служба
Парламентът поиска тя да получи по-ясен правен статут, което би било в интерес
на доброволците.
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БЮДЖЕТ НА ЕС: КАКВО ОЗНАЧАВАТ ТЕРМИНИТЕ,
КОИТО ЕКСПЕРТИТЕ ПОЛЗВАТ
На 26 октомври депутатите се заемат с
няколко бюджетни теми - те ще гласуват
позицията си по бюджета за 2017 г. и по
прегледа на дългосрочния финансов план за
2014-2020 г., а по-късно ще разискват със
Сметната палата на ЕС изпълнението на
бюджета за 2015 г. Бюджетната
терминология понякога може да бъде доста
сложна. Прегледайте нашия кратък
справочник, за да навлезете в дискусиите.
Многогодишна финансова рамка
Европейският съюз приема годишни бюджети, но също така планира в подългосрочен план чрез Многогодишната финансова рамка. Тя залага приоритетите и
максималните суми, които ЕС може да изразходва по различните пера в рамките на
седем години.Настоящата финансова рамка обхваща периода 2014-2020 г., но по
искане на Парламента сега е процес на преразглеждане, който трябва да направи
оценка дали във формата, в която е договорена, рамката отговаря на текущите
предизвикателства и дали се налагат някакви промени.
Ангажименти и плащания
Разумното управление на всеки бюджет включва не само следене на
непосредствените разходи, но и на обещанията, които правиш за плащания в
бъдеще. Затова бюджетът на ЕС прави разлика между плащания - това включва
сметките, които ще бъдат погасени през определена година, и ангажиментите поетите задължения за изразходване на средства по проекти и договори, чиято
реализация често надхвърля рамките на настоящата година.
Отстъпки
Повечето средства в бюджета на ЕС идват директно от страните-членки или под
формата на национални вноски, изчислени като процент от брутния национален
доход на всяка страна, или като отчисления от събирания данък добавена стойност.
Ако някоя страна внася в бюджета много повече, отколкото получава от него, това
може да провокира напрежение при преговорите за бюджетната рамка.Един начин
за облекчаване на подобни дисбаланси са отстъпките, договаряни от отделни страни
за намаляване на техния принос в бюджета. Най-известна е отстъпката, която
получава Великобритания - тя се равнява на 66% от разликата между вноски и
получавани средства и се покрива от останалите страни в ЕС. Други страни също
внасят по-малко пари в бюджета, отколкото би било тяхното задължение по общата
формула.Европейският парламент настоява от дълго време, че отстъпките, които
различните страни ползват, правят бюджета на ЕС по-непрозрачен и неразбираем.
Те също така карат страните-членки да се фокусират само върху националните си
интереси в бюджетните преговори, като по този начин се забравя, че вътрешният
пазар и европейските програми носят ползи за всички. Депутатите искат да се
преразгледа начинът на финансиране на бюджета и да се въведат нови източници
на приходи.
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Споделено управление на бюджетаЕвропейската комисия отговаря за изпълнението
на по-голямата част от бюджета, но тя делегира управлението на много европейски
фондове и програми на страните-членки. Така всъщност националните власти са тези,
които избират бенефициенти и разпределят средства в селското стопанство, в
програми за подкрепа на малкия бизнес или за насърчаване на заетостта. Комисията
следи изпълнението на бюджета и има правото да се намесва за възстановяването на
суми, които са били платени в противоречие на правилата.
Нередности и измамиБюджетът на ЕС се одитира всяка година от Сметната палата на
ЕС. В хода на своята работа одиторите могат да открият нередности в изпълнението на
бюджета - например, възстановяването на разходи, които не е следвало да бъдат
признавани, или искове на селскостопански производители за получаване на субсидии
за повече земи, отколкото те в действителност разполагат. Някои от тези нередности
могат да се обяснят просто с грешки; в други случаи може да се касае за нарочни
измами.В своя годишен отчет Сметната палата заявява, че е изчислила нивото на
грешките в разходната част на бюджета за 2015 г. на 3,8%. Това е по-малко от
оценките за предишни години, но все още надхвърля референтния праг от 2%.
Освобождаване от отговорностЕвропейският парламент е институцията, която дава
окончателна оценка всяка година дали Комисията и другите институции и агенции на
ЕС са изпълнили бюджета на ЕС по задоволителен начин. Тази процедура е известна
като процедура по освобождаване от отговорност. При вземането на решение
Парламентът има предвид заключенията в годишния отчет на Сметната палата на ЕС.

БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА: КАК ЩЕ
СЕ ПРОМЕНЯТ ОТНОШЕНИЯТА С НАТО
Комисията по външни работи на ЕП гласува доклад, призоваващ страните-членки към
„постоянно и систематично сътрудничество в областта на отбраната― в рамките на
Европейски отбранителен съюз. Инициативата идва в отговор на многото
предизвикателства пред ЕС в сферата на сигурността, но поставя въпроса за
отношенията с НАТО, в която членуват много от страните-членки. Разисквахме
бъдещия модел на взаимоотношения с НАТО с автора на доклада на Парламента за
Европейския отбранителен съюз Урмас Пает (АЛДЕ, Естония) и с депутата Джефри Ван
Орден (ЕКР, Великобритания), който изготвя позицията на своята политическа група по
темата.Според Урмас Пает понякога сътрудничеството в рамките на ЕС е за
предпочитане от операции на НАТО: „На първо място, има граждански, военни или
хуманитарни мисии; на второ място, има ситуации, в които знамето на НАТО е подразнещо от това на ЕС, и на трето място, трябва да имаме предвид, че не всички
страни-членки на ЕС са членки на НАТО―, заявява той.От друга страна, Джефри Ван
Орден е на мнение, че съществуващите модели на действия са успешни и че
сътрудничеството с НАТО трябва да бъде развивано. „Ние имаме една добре
функционираща отбранителна организация като НАТО. Тя гарантира ангажимента на
САЩ към сигурността. Това е което е важно, това е което има легитимност и това е
което трябва да подсилваме―, казва той.
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