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АКЦЕНТИ:
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ГАРАНТИРА, ЧЕ

Депутатите в ЕП гласуваха на 12 декември за
удължаване на работата на Европейския фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ).
Гласуването в пленарна зала ще доведе до удължаване
на срока на функциониране на ЕФСИ до края на 2020
г., като целта ще бъде той да мобилизира до 500 млрд.
евро инвестиции.
ЕФСИ бе създаден през 2015 г. за първоначален срок
от три години със задачата да привлече публични и частни инвестиции в европейската икономика
в размер на 315 млрд. евро. Той бе предложен от председателя на Комисията Жан-Клод Юнкер в
отговор на спада на инвестициите, породен от кризата. Нежеланието за поемане на рискове от
инвеститорите бе поставило под въпрос реализацията на редица обещаващи проекти.
Фондът, управляван от Европейската инвестиционна банка, пое ангажимент да покрие евентуални
загуби, които могат да настъпят по подбрани проекти. Така той намали риска за инвеститорите и
направи много бизнес идеи по-привлекателни.
До ноември 2017 г. одобреното финансиране от ЕФСИ е доближавало 50 млрд. евро, а
очакваните общи инвестиции по проектите в цяла Европа са надхвърляли 250 млрд. Евро
Финансиране на България до ноември - 355 млн. Евро, очаквано финансиране – 1 586
млн.евро.

ПОСТОЯННО СЪТРУДНИЧЕСТВО: КАК ЕВРОПЕЙСКАТА
ОТБРАНА ДА СТАНЕ ПО- ЕФЕКТИВНА

„НАСТОЯЩИТЕ
ИЗОЛИРАНИ
ОСТРОВИ НА
ВОЕННО
СЪТРУДНИЧЕСТВО
ЩЕ БЪДАТ
ПОСТАВЕНИ ПОД
ЕДИН ПОКРИВ“.

На 13.11.2017 г. влезе официално в сила ангажиментът на 25 страни от ЕС за
интеграция в сферата на отбраната - нещо, за което Парламентът отдавна настоява.
На 13 ноември България и повечето други държави от ЕС подписаха документ за създаването
на постоянно структурирано сътрудничество (ПСС) в областта на отбраната. Документът става
правно обвързващ на 11 декември с решение на министрите на външните работи в ЕС.
По думите на депутата Михаел Галер (ЕНП, Германия), автор на парламентарен доклад
за политиката на ЕС за сигурност и отбрана, целта е да се гарантира, че „настоящите изолирани
острови на военно сътрудничество ще бъдат поставени под един покрив“.

Структуриран процес на задълбочаване на интеграцията

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
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Възможността за интеграция в сферата на отбраната
бе заложена в Договора от Лисабон. Европейският
парламент и Комисията винаги са били убедени
привърженици на идеята.
Една от целите е да се засили капацитетът на ЕС по
отношение на сигурността чрез обединяване на
ресурси за съвместно разработване на оръжия,
намаляване на различията в съществуващите военни
системи и осигуряване на възможност те да работят
съвместно.Участието в сътрудничеството е
доброволно, но когато определена държава реши да
се включи, тя поема обвързващи ангажименти, които
трябва да се изпълнят. Ако това не стане, членството
на държавата може да бъде замразено от останалите.
Фактическото изпращане на войски остава въпрос,
който се решава от всяка страна поотделно.
„Ние трябва да спрем конкуренцията между европейските оръжия на вътрешния и външни
пазари“, заявява г-н Галер. Данните показват, че ЕС изразходва общо около 40% от военния
бюджет на САЩ, но генерира само 15% от американския капацитет.
Парламентът подкрепя по-доброто координиране на разходите в отбранителната сфера, за да се
избегне излишното дублиране на разходи. Други инициативи на ЕС в тази насока са създаването
на Европейски фонд за отбрана и осъществяването на координиран годишен преглед от
Европейската агенция по отбраната за идентифициране на възможности за сътрудничество.
Всички държави в ЕС с изключение на Дания, Малта и Великобритания са част от постоянното
структурирано сътрудничество. Другите държави могат да се включат по-късно, ако отговарят на
критериите за участие и бъдат приети от членуващите държави.

В РАМКИТЕ НА
СЪТРУДНИЧЕС
ТВОТО
ДЪРЖАВИТЕЧЛЕНКИ ЩЕ
РАЗВИЯТ
СИЛИ ЗА
БЪРЗО

В рамките на сътрудничеството държавите-членки ще развият сили за бързо реагиране, ще добавят
нови въоръжения като танкове и дронове и ще създадат единни центрове за логистика и
медицински грижи. Различни страни ще поемат водачеството по конкретни проекти.
Всяка участваща държава представя план за националния си принос, който ще подлежи на
годишно оценяване.
„Очаквам европейската отбранителна политика да даде осезаеми резултати, като постави
конкретни военни формати в рамките на ПСС - например, европейско командване на въздушния
транспорт“, казва г-н Галер.

РЕАГИРАНЕ,
ЩЕ ДОБАВЯТ
НОВИ
ВЪОРЪЖЕНИЯ
КАТО ТАНКОВЕ
И ДРОНОВЕ И
ЩЕ СЪЗДАДАТ
ЕДИННИ
ЦЕНТРОВЕ ЗА

Отношения с НАТО

ЛОГИСТИКА И

Някои критици изразяват опасения, че европейската отбранителна структура ще подкопае алианса
НАТО, в който европейски страни си сътрудничат със САЩ. Самият генерален секретар на НАТО
Йенс Столтенберг обаче приветства ПСС: „Смятам, че сътрудничеството може да засили
европейската отбрана, което е добре за Европа и добре за НАТО“.

МЕДИЦИНСКИ

Михаел Галер също така посочва голямото припокриване между държавите-членки на ПСС и НАТО:
„Убеден съм, че тези 22 страни, които са членки и на ЕС, и на НАТО, ще направят така, че ПСС да
подобри оперативната съвместимост и възможностите за разгръщане на нашите войски“.

ГРИЖИ.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН
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ДАНЪЧНИ ИЗМАМИ: БОРБАТА ТРЯБВА ДА ПРОДЪЛЖИ,
НАСТОЯВА ПАРЛАМЕНТЪТ
Докладът на анкетната комисия на ЕП, разследваща скандалите с офшорни схеми за избягване на
данъци, влиза в пленарна зала. Някои страни не правят достатъчно, заявяват депутати.
„Някои държави от ЕС изпитват голяма неохота и променят много бавно законите си за борба с
избягването на данъци и прането на пари. Това е голям проблем за ЕС и за мнозинството от
страните, които искат да имат друг подход“, заявява Йепе Кофод (С&Д, Дания), който е един от
авторите на доклада.
Европейският съюз като цяло трябва поеме водеща роля в световните усилия срещу избягването на
данъци и пране на пари, настоява текстът. Депутатите препоръчват подобряване на обмена на
информация между държавите за данъкоплатците и крайните собственици на компании и
осигуряване на допълнителни ресурси за данъчните власти.
Анкетната комисия на ЕП бе създадена след разкритията от 2016 г. за Досиетата от Панама.
Депутатите решиха да направят оценка на работата на ЕС и на държавите-членки по прилагане на
законодателството за прането на пари и избягването на данъци. Окончателният доклад по темата ще
бъде разискван на пленарното заседание на 12 декември сутринта и гласуван на 13 декември.
Натиск за повече прозрачност
В последните години станаха известни редица схеми, прикриващи
богатството и доходите на компании и отделни лица. Скандалите
покрай LuxLeaks, Досиетата от Панама и „Досиетата от Рая“
показват, че целта често е да се избегне или намали данъчното
облагане. Европейският парламент създаде няколко комисии и
прие редица доклади с препоръки за повече прозрачност и
справедливост в данъчната област.
„Когато гледаме цялата изнесена информация, виждаме, че
системата или механизмът на избягване на данъци е горе-долу един
и същ. Ако се появи нова информация, тя ще ни даде нови имена,
компании и лица, но методът ще бъде повече или по-малко същият“,
казва другият докладчик на ЕП Петър Йежек (АЛДЕ, Чехия).
Парламентът обсъжда възможността да сформира нова анкетна комисия за разследване на
„Досиетата от Рая“. Възможно е и да се създаде постоянна комисия на Парламента след изборите
през 2019 г

ДИГИТАЛНА ЕВРОПА: КАКВИ ПОДОБРЕНИЯ ОНЛАЙН
НИ ОЧАКВАТ

ЕВРОПЕЙСКИЯ
Т СЪЮЗ КАТО
ЦЯЛО ТРЯБВА
ПОЕМЕ
ВОДЕЩА РОЛЯ
В СВЕТОВНИТЕ
УСИЛИЯ
СРЕЩУ
ИЗБЯГВАНЕТО
НА ДАНЪЦИ И
ПРАНЕ НА
ПАРИ

Новата година ще ни донесе нови права и възможности в дигиталната сфера
Пътуване, пазаруване, разговори и гледане на предавания из целия ЕС без пречки и допълнителни
разходи - това са целите на Парламента в дигиталната област.
Европейският парламент работи усилено по изграждането на единен цифров пазар в ЕС, който ще
направи по-лесни пазаруването и ползването на услуги онлайн. Прочетете за инициативите, които
постепенно ще променят начина, по който ползваме съвременните комуникации.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Страница 4

Онлайн пазаруване: по-малко граници означава по-добри сделки
Повечето уебсайтове в ЕС, предлагащи неща за закупуване, не допускат потребители от други
страни в ЕС, показват данни на Европейската комисия. Предстоящата Коледа може да бъде
последната, в която потребителите ще трябва да търпят тази практика, известно като
„геоблокиране“ - през ноември 2017 г. Парламентът постигна споразумение с държавите-членки
за нейното премахване.
Подобни форми на дискриминация ще бъдат отменени до Коледа през 2018 г. Също така ще бъде
забранено и автоматичното пренасочване от уебсайт за друга страна към местна за потребителя
версия. Правилата ще обхванат стоки и услуги като домакински уреди, електроника, дрехи,
резервации на хотели и продажби на билети.
Да не забравяме разходите за доставка
Отварянето на пазара онлайн е свързано и с необходимостта за подобряване на условията на
доставка и защита на потребителите. Депутатите призовават за регулаторен надзор на цените за
доставка в ЕС, за да се гарантира ефективно получаване на пратки през граница на приемливи
цени.
Ако един цифров продукт не работи
Първите общоевропейски правила за договорите за продажба на дигитални стоки бяха одобрени
през ноември 2017 г. Съгласно тях потребителите ще имат право да получат поправка или
възстановяване на парите, в случай че игри, приложения или песни, закупени онлайн в рамките на
ЕС, не работят.
Ползвайте онлайн абонамента си и в чужбина
Над половината от гражданите на ЕС гледат филми и телевизионни сериали онлайн повече от
веднъж седмично. От 2018 г. те ще могат да правят това и докато са в движение. През май 2017 г.
Европейският парламент одобри правила, позволяващи на абонати на платени онлайн услуги (за
гледане на филми, слушане на музика или четене на книги) да ползват правото си на достъп и от
всяка друга страна в ЕС, в която се намират за ограничен период от време. Държавите-членки ще
трябва да приложат новите регулации през 2018 г.
Безплатен Интернет на публични места
Европейският съюз финансира схема за осигуряване на безплатен Интернет на публични места.
Целта на програмата WIFI4EU е да се гарантира бърза безжична връзка в над 6 000 общини в
целия ЕС. Заявките за финансиране започват да се събират в началото на 2018 г.
По-малки разходи в чужбина
Краят на роуминга от 15 юни 2017 г. гарантира, че цените на обаждания, текстови съобщения и
таксите за сърфиране в Интернет са едни и същи в родната Ви страна и в други страни от ЕС. През
октомври 2017 г. пък комисията по промишленост в ЕП поиска намаляване на цените на
обаждания към други страни от ЕС.

ПОДОБРЯВАНЕ НА
УСЛОВИЯТА НА
ДОСТАВКА И
ЗАЩИТА НА
ПОТРЕБИТЕЛИТЕ.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

Страница 5

МЛАДЕЖКА БЕЗРАБОТИЦА: КАК ЕС СЕ БОРИ С
ПРОБЛЕМА
Младите хора бяха тежко засегнати от икономическата
криза. Прочетете какво прави ЕС, за да им помогне за
намиране на работа, и какво още предлага
Парламентът.
Годините на кризата лишиха много хора, навлизащи на
трудовия пазар, от възможности за започване на
истинска кариера. Коефициентът на безработица сред
хората на възраст от 15 до 24 години в ЕС се повиши от
15% през 2008 г. до 24% в началото на 2013 г. Нещата
изглеждаха още по-зле в страни като Гърция (60%
младежка безработица), Испания (56,2%), Хърватия (49,8%), Италия (44% през 2014 г.) и
Португалия (40,7%).
Европейският съюз договори инструменти като Гаранцията за младежта и Инициативата за
младежка заетост с цел да подкрепи младите хора в намирането на работа. Доклад на ЕП, приет на
4 декември в комисията по заетост, отбелязва приноса на тези инициативи, но призовава за още
подобрения в тях и за по-добро наблюдение на резултатите.
Докладчикът на Парламента Романа Томц (ЕНП, Словения) заяви: „Сега е изключително важно
държавите-членки да изпълнят своята роля, като приложат ефективни мерки на национално ниво“.
Мерките на европейско ниво

ГАРАНЦИЯТА
ЗА
МЛАДЕЖТА Е
ПОЛИТИЧЕСКИ
АНГАЖИМЕНТ
ОТ ВСИЧКИ
ДЪРЖАВИ В
ЕС ДА
ОСИГУРЯТ НА
ВСЕКИ ЧОВЕК
НА ВЪЗРАСТ
ПОД 25
ГОДИНИ
КАЧЕСТВЕНА

Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост се концентрират върху млади хора,
които нямат работа, не провеждат стаж и не учат. Тук се включват и дългосрочно безработни, както
и хора, които не са регистрирани като търсещи работа.

ОФЕРТА ЗА

Гаранцията за младежта е политически ангажимент от всички държави в ЕС да осигурят на всеки
човек на възраст под 25 години качествена оферта за работа, продължаване на обучението,
осъществяване на практика или на стаж. Това трябва да се случи в рамките на 4 месеца от
момента, в който той става безработен или приключва образованието си.

НЕ НА

Инициативата за младежка заетост е инструмент за финансиране на програми на държавите по
изпълнението на Гаранцията за младежта. Тези програми включват обучение или подпомагане на
младите за намиране на първа работа, както и осигуряване на стимули за работодателите.
Инициативата е насочена само към онези региони в ЕС с младежка безработица над 25%. Това
означава, че тя може да финансира проекти в 120 европейски региона, разположени в 20 страни
от ЕС (включително България).
ЕС стартира също така Европейски алианс за професионална подготовка, за да подобри качеството
на практическото обучение в Европа и да подкрепи постигането на целите на Гаранцията за
младежта.
Резултатите до момента
От началото на 2014 г. до момента в схеми по Гаранцията за младежта са участвали 16 милиона
души, а над 1,6 млн. души са получили директна подкрепа по Инициативата за младежка заетост,
показват данни на Комисията.

РАБОТА,
ПРОДЪЛЖАВА
ОБУЧЕНИЕТО,
ОСЪЩЕСТВЯВА
НЕ НА
ПРАКТИКА
ИЛИ НА СТАЖ
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ПАРЛАМЕНТАРНА АСАМБЛЕЯ НА ЕС И АКТР: „НЯМА
РАЗВИТИЕ БЕЗ ТРАЕН МИР И СИГУРНОСТ“
Парламентарната асамблея на ЕС и страните от АКТР
се провежда в Порт-о-Пренс, Хаити, от 16 до 20
декември
Депутати от ЕП и от страни в Африка, Карибския
басейн и Тихоокеанския регион (АКТР) разискват
икономическите връзки, промените в климата и
сигурността на среща в Хаити от 16 до 20 декември.
В изявление преди началото на срещата
съпредседателят на Съвместната парламентарна
асамблея на ЕС и държавите от АКТР Луи
Мишел подчерта големия потенциал на тези страни:
„Те разполагат с изключителни природни и човешки
ресурси. Предизвикателството в идните години е да
се съчетае този огромен потенциал с ползите от
пазарната икономика и предимствата на
безпристрастните политически институции“.
Г-н Мишел подчерта също така нуждата от мир и икономически перспективи: „Няма развитие без
траен мир и сигурност. А без просперитет няма човешко, социално и икономическо развитие“.
Срещата в Порт-о-Пренс започва на 16 декември със заседания на комисии към Парламентарната
асамблея на ЕС и държавите от ЕКТР. На 18 декември ще бъде открита пленарната сесия на
асамблеята от евродепутатката Мишел Ривази и от Ибрахим Расин Бунду (Сиера Леоне).
Сред темите, които ще бъдат разисквани, са устойчивият туризъм, борбата с инфекциозните
болести, промените в климата и положението в Мавритания.
„Няма развитие без траен мир и сигурност. А без просперитет няма човешко, социално и
икономическо развитие“- Луи Мишел, съпредседател на Парламентарната асамблея на ЕС и
страните от АКТР

МИНИСТЪР ПАВЛОВА ПРЕДСТАВИ В ПАРЛАМЕНТА
ОКОНЧАТЕЛНИЯ ВАРИАНТ НА ПРОГРАМАТА С
ПРИОРИТЕТИТЕ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО
Министърът за Българското председателство на Съвета на ЕС 2018 Лиляна Павлова представи
днес в Народното събрание окончателния вариант на Програмата с приоритетите на Българското
председателство на Съвета на ЕС, приета с решение на правителството на 6 декември 2017 г.
„Всеки един от народните представители имаше директен принос за изготвянето на приоритетите в
програмата – например за кохезионната политика, за Общата селскостопанска политика, за
Дунавския и Черноморския региони, за отбраната, за цифровата икономика“, каза пред
депутатите министър Павлова.
Тя благодари на всяка една от парламентарно представените партии, на всички от
парламентарните комисии, особено на Комисията по европейските въпроси и контрол на
европейските фондове, с която е в постоянна координация, както и на Комисията по външна
политика. „Това означава, че така сме по-близо до всеки гражданин“, каза още министър Павлова.
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Тя отчете и високата оценка, която е получи
в Страсбург от Съвета на председателите на
комисии на Европейския парламент при
представянето на програмата с приоритетите
на Българското председателство през тази
седмица. По време на визитата си в
Страсбург министър Павлова се срещна и с
представители групите в ЕП на Европейската
народна партия, на социалистите и
демократите, на АЛДЕ.
Пред депутатите министър Павлова
представи четирите основни приоритета на
Българското председателство, записани в програмата – Бъдещето на Европа и младите хора,
Европейската перспектива на Западните Балкани, Сигурност и стабилност в силна и единна Европа,
четвъртият - Дигитални икономика и умения на бъдещето.
„Успешното представяне на България като председател на Съвета на ЕС през 2018 г. ще изисква
политически консенсус и диалог, защото това е национална кауза, около която трябва да се обединим.
За да докажем, че „Съединението прави силата“, какъвто е девизът на Народното събрание и на
Българското председателство на Съвета на ЕС“, каза още пред депутатите министър Павлова.

ПРИЗИВ ЗА ДЕМОКРАЦИЯ: ОПОЗИЦИЯТА ВЪВ
ВЕНЕЦУЕЛА ПОЛУЧИ НАГРАДА „САХАРОВ“
Наградата на Европейския парламент за защитници на правата на човека и демокрацията бе
връчена на опозицията във Венецуела на церемония на 13 декември.
В изказването си при награждаването председателят на Парламента Антонио Таяни отбеляза
влошаващата се ситуация във Венецуела и призова за „завръщане към свободните избори с
участието на всички, за да може хората във Венецуела да изберат бъдещето си“. „Миналата седмица
президентът Мадуро реши по произволен и недемократичен начин да забрани на основните
опозиционни партии да участват в президентските избори. Ситуацията не може да продължи по този
начин“, добави г-н Таяни. „Ние искаме страната да се върне към демокрацията, към достойнството и
свободата“, подчерта той.Председателят на Националното събрание на Венецуела Хулио Борхес заяви
от името на отличените, че наградата е "признание за майките, които се лишават от храна, за да
спасят децата си; за децата, които ровят в боклука, за да заситят глада си; за възрастните хора, които
умират заради липса на лекарства“. „Гладът е превърнат в политическа система във Венецуела: 75%
от хората са загубили 10 килограма от теглото си през последните 12 месеца“, посочи г-н Борхес. Той
призова за хуманитарна помощ и за внимателно следене на предстоящите президентски избори.
Кметът на Каракас Антонио Ледесма, който е преследван от властите във Венецуела и живее в
изгнание в Европа, заяви: „За разлика от онези, които държат властта във Венецуела, които
управляват с пушки или байонети и потъпкват конституцията и законите на републиката, ние искаме
мир. Ние идваме тук не да търсим отмъщение, а справедливост“. „Тази награда ни дава повече
енергия да продължим да се борим за ценностите и принципите на демокрацията“.
Сред гостите на церемонията бяха и финалистката за награда „Сахаров“ Аура Лолита Чавес, както и
Бетлеем Исак, дъщеря на другия финалист Давит Исак, който е затворник в Еритрея от 2001 г. В
речта си председателят на ЕП Антонио Таяни призова за незабавното освобождаване на г-н Исак от
еритрейските власти.
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СТАРТИРАЩИ ПРЕДПРИЯТИЯ МОГАТ ДА
КАНДИДАТСТВАТ ЗА НИСКОЛИХВЕНИ КРЕДИТИ ПО ОП
РЧР
На 18 декември Фондът на фондовете подписа първите
си две споразумения с финансови посредници
„Микрофонд“ АД за 2 млн. лв. и „СИС Кредит“ АД за 1,4
млн. лв. Средствата са осигурени от Оперативна
програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 –
2020 и са първите схеми за финансов инженеринг,
реализирани през този програмен период.
„Тези споразумения отварят възможността за
реализация на предприемачески идеи за започване на
нов бизнес по Оперативна програма „Развитие на
човешките ресурси“, коментира заместник-министърът на труда и социалната политика Зорница
Русинова. Тя посочи, че от месец януари 2018 г. 3,4 млн.лв. ще бъдат достъпни за много хора в
България, които имат добри идеи, но няма кой да ги финансира. Зам.-министър Русинова подчерта, че
основната цел е да бъдат подкрепени предприемчивите българи, които имат идеи, но поради липса на
опит, активи и ликвидност на предприятията, нямат достъп до кредитен ресурс от банките. Целта е
също така да бъдат подкрепени младите безработни българи, особено ако са в районите с висока
степен на безработица в България, където често общината е единственият работодател. Считаме, че
това би било добър инструмент за създаване на заетост, съобщи зам.-министърът и припомни, че през
миналия програмен период са подкрепени над 200 социални предприятия, а по проекта „Подкрепа за
предприемчивите българи“ с микрогрантове са подпомогнати над 1000 стартиращи предприятия.
Кредитите ще бъдат насочени към стартиращи фирми и социални предприятия, както и към
предприятия, създадени от хора, които са безработни повече от 6 месеца, лица с увреждания и
младежи до 29 г. Размерът на предоставяните кредити ще бъде от 5000 лв. до 48 895 лв., а срокът на
погасяване на заемите е до 10 години с възможност за 2 годишен гратисен период. Лихвеният
процент на микрокредитите към крайните получатели е конкурентен, варира между 2.9 и 7,2 %,
защото средствата от ОПРЧР са с нулева лихва, а частното съфинансиране, предоставено от
финансовите посредници, представлява 20 или 30% от кредита. Очаква се в началото на следващата
година да са отворени за кандидатстване кредитните инструменти. В подкрепа на предприемачите
през следващата година ще заработят и консултантските услуги, които ще подпомогнат бъдещите
предприемачи в бизнес планирането, предоставяйки разнообразни услуги и обучения. За целта
ОПРЧР е отделила 5 милиона лв. и 173 проекта са в оценка.
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ отчита сериозен напредък в изпълнението,
като 62 % от програмата са вече отворени за кандидатстване към общини, неправителствени
организации и работодатели, 52 % са договорени, а 15 % са вече възстановени от Европейската
комисия. От старта до сега над 180 000 човека са се възползвали от различните мерки на
Европейския социален фонд.
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