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Преди началото на шестмесечното 
ротационно председателство София 
обяви, че ще търси консенсус между 
държавите в ЕС по въпроси като 
миграцията и сигурността, ще работи за 
укрепване на конкурентоспособността на 
Европа  
                           продължава на страница 8. 
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Промени в контрола върху износа на 
европейски технологии като продукти за 
кибернаблюдение целят да избегнат 
използването им за нарушаване на 
правата на човека.  
                           продължава на страница 2. 

 
На 23 февруари 2018 г. в конферентната 
зала на Търговско-промишлена палата – 
Враца се проведе семинар за регионални 
журналисти по покана на Европейския 
парламент. 
                         продължава на страница 16. 
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Тестовете на козметични продукти върху 
животни са забранени в ЕС. Сега 
евродепутати призовават за слагане на 
край на практиката в целия свят.  
                         продължава на страница 18. 
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
 

Кибертехнологии: ЕП гласува за предотвратяване на нарушения 
на права на човека 
 

Промени в контрола върху износа на европейски технологии като продукти за 
кибернаблюдение целят да избегнат използването им за нарушаване на правата на 
човека. Европейският съюз има правила, създадени да гарантират, че продукти, 
предназначени за граждански цели, не могат да бъдат да бъдат използвани за военни 
цели - например, за разработване на оръжия за масово унищожение или за извършване 
на терористични актове. Стоки, които потенциално имат и гражданско, и военно 
приложение, са известни като стоки с двойна употреба. 
Правилата на ЕС за подобни стоки са в процес на обновяване предвид технологичния 
напредък. Една от целите е да се предотврати използването на технологии за 
кибернаблюдение от авторитарни режими за шпиониране на граждани, хакване на 
компютри или прихващане на телефонни разговори.  
 

 
 
Комисията по международна търговия на ЕП предлага добавянето на ясни критерии и 
дефиниции в регламента за засилване на правото на неприкосновеност на личния живот 
и личните данни и утвърждаване на свободата на събиране. Други предложения засягат 
въвеждането на подобни наказания за неспазване на правилата в целия ЕС. 
Изделията с двойна употреба са стоки, софтуер и технологии, които могат да се 
използват за създаването на оръжия за масово унищожение или за военни приложения. 
Примерите включват ядрени реактори, системи и оборудване за наблюдение и 
химически вещества, които могат да участват в създаването на отровни смеси. 
Регламентът на ЕС определя основни принципи и правила за режима на контрол на 
износа, брокерската дейност, трансфера и транзита на изделия с двойна употреба. 
Освен общ списък на изделията с двойна употреба той налага координация и 
сътрудничество между страните в ЕС за изпълнението на правилата. 
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Колко депутати ще бъдат избрани от всяка страна през 2019 г: 
предложението на ЕП 
 
 
Текстът, приет на 7 февруари 2018 г. в пленарна зала, препоръчва общият брой 
на депутатите да се намали, след като оттеглянето на Великобритания от ЕС 
влезе в сила, но също така предлага някои страни да получат допълнително 
места в Парламента. Новите правила трябва да бъдат одобрени от държавите-
членки и да важат за изборите през 2019 г. 
В момента Парламентът има 751 депутати, което е максималният брой според 
Европейските договори. Докладътпредлага след Брекзит 27 от 73-те места на 
Великобритания да бъдат преразпределени на други страни. Останалите 46 
места се препоръчва да бъдат запазени като резерв за бъдещи страни-членки. 
По този начин броят на депутатите, избрани от отделните страни-членки през 
2019 г., би бил 705. 
  
При предложеното от депутатите преразпределение на местата нито една 
страна не би загубила депутати, а някои биха спечелили между 1 и 5 места 
вследствие на демографски промени. България би останала със същия брой от 
17 депутати. 
Предложението взема предвид населението на страните-членки и следва 
принципа на „дегресивната пропорционалност“. Това означава, че страните, 
които са по-малки по население, следва да имат по-малко депутати в 
Парламента от по-големите страни. В същото време един депутат от по-
големите страни представлява повече хора, отколкото един депутат от по-
малките страни. Така депутатите от по-малките страни имат относително по-
силно присъствие в Парламента. 
Депутатите предлагат новото разпределение да влезе в сила едва след 
официалната дата на Брекзит, която се очаква да бъде в края на март 2019 г. 
Лидерите на политическите групи в Парламента предлагат на Съвета 
европейските избори да се проведат между 23 и 26 май 2019 г. 
  
Към момента няма точна формула, която да определя колко депутати се избират 
от всяка страна-членка в ЕС, а само някои общи правила в чл. 14 от Договора за 
Европейския съюз. Това означава, че преди изборите е необходимо решение на 
държавните ръководители в ЕС. 
  
Първоначално изготвеният текст от комисията по конституционни въпроси 
съдържаше идея за създаването на единен избирателен район на територията 
на целия Европейски съюз за избор на общоевропейски листи от кандидати. В 
пленарна зала обаче това предложение бе отхвърлено и не попадна в 
окончателния текст на доклада на ЕП. 
  
В отделен доклад, приет също на 7 февруари, Европейският парламент 
потвърди още веднъж подкрепата си за процеса на избор на водещи кандидати 
за председател на Комисията. Както и през 2014 г., тези кандидати трябва да 
бъдат номинирани от европейските политически партии преди изборите. 
Депутатите заявяват, че Парламентът е готов да отхвърли всеки кандидат за 
поста, който не е бил номиниран от политическите партии. Целта е да се утвърди 
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връзката между изборните резултати и назначаването на нов председател на 
Комисията. 
  
Предложението за разпределението на местата в ЕП ще бъде представено на 
държавните ръководители в ЕС, които трябва да вземат единодушно решение. 
Парламентът след това ще трябва да даде окончателно своето съгласие. 
 
 

Отношенията между ЕС и Турция: какви са алтернативите в 
бъдеще 
 
 
Държавите в ЕС и Турция си сътрудничат от десетилетия в области като 
търговията и сигурността, но отношенията охладняха заради гоненията в 
страната след опита за преврат през 2016 г., както и поради растящото 
безпокойство в европейските столици за състоянието на демокрацията в Турция. 
Военната интервенция на Анкара в Сирия е още една причина за тревога. 
 
Членство в ЕС 
Турция е асоцииран член на Европейската икономическа общност от 1963 г. и е 
подала молба за членство от 1987 г. Тя е призната като страна-кандидатка през 
1999 г., но преговорите започват едва през 2005 г. Дори след това напредъкът е 

бавен. До момента са 
отворени 16 от 35 
глави, а е затворена 
само една. След 
гоненията, последвали 
неуспешния опит за 
преврат през лятото на 
2016 г., преговорите на 
практика са замразени. 
През ноември 2016 г. 
Парламентът прие 
резолюция, която 
призовава за спиране 
на преговорите, докато 

не се сложи край на репресиите в страната. Този призив бе повторен в нова 
резолюция от юли 2017 г., посветена на опасенията за правата на човека в 
Турция. 
Парламентът прие резолюция и на 8 февруари 2018 г., в която осъди турската 
военна офанзива в Сирия и призова Анкара да отмени извънредното положение 
в страната, наложено след опита за преврат през 2016 г. Въпреки че 
резолюциите нямат пряк ефект, те изпращат важен сигнал за позицията на ЕП. 
В пленарен дебат на 6 февруари 2018 г. депутатката Кати Пири (С&Д, Холандия), 
която отговаря за подготовката на докладите на ЕП за напредъка на Турция, 
посочи: "Ние в Парламента очакваме ЕС да говори високо и ясно за правата на 
човека в Турция. Не само защото това са ценностите, върху които е основан 
нашият съюз и към които Турция като кандидатка трябва да се придържа, но и 
защото рискуваме да загубим доверието и подкрепата на мнозинството от 
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турското общество, ако не се застъпваме за техните права в тези трудни 
времена". 
  
Споразумение за асоцииране като алтернатива? 
Европейският съюз има възможност да сключва споразумения за асоцииране с 
близки страни като Исландия или Тунис. Тези споразумения определят рамка за 
тясно политическо и икономическо сътрудничество. 
Често ЕС изисква от насрещната страна реформи за подобряване на ситуацията 
с правата на човека и за укрепване на икономиката. В замяна европейските 
страни могат да предложат финансова или техническа подкрепа и безмитен 
достъп до пазара в ЕС за някои продукти. 
ЕС има такова споразумение с Турция, но някои депутати разглеждат ново 
споразумение като алтернатива на членството. 
  
Към по-тясно икономическо сътрудничество 
През декември 2016 г. Европейската комисия предложи обновяване на 
съществуващия митнически съюз с Турция и разширяване на двустранните 
търговски отношения. След приключване на преговорите споразумението 
подлежи на одобрение от Парламента преди влизането му в сила. 
Европейският съюз е най-големият експортен пазар за Турция (44,5% от турския 
износ е за ЕС), докато Турция е четвъртият най-голям експортен пазар за ЕС 
(4,4% от европейският износ отива в посока Турция). 
  
Други форми на сътрудничество 
Турция е държава-членка на НАТО, както и повечето държави в ЕС. Освен това 
Турция и ЕС си партнират по отношение на кризата с мигрантите. През март 2016 
г. бе сключено споразумение с Анкара, което доведе до значително намаляване 
на броя на мигрантите, влизащи незаконно в ЕС. 
 
 

Онлайн пазаруване: край на гео-блокирането и пренасочването 
 
 
Добри новини за хората, които пазаруват онлайн: Парламентът гласува за 
спиране до края на 2018 г. на гео-блокирането и пренасочването на потребители 
по държави. 
 
Онлайн пазаруването на дрехи, електроника, уреди или мебели става все по-
популярно - 57% от европейските граждани са закупили нещо онлайн през 2017 
г. То обаче се сблъсква с невидими бариери, които често пречат на хората да 
получат това, което искат от друга страна в ЕС. 
Депутатите гласуваха на 6 февруари регламент за прекратяване на гео-
блокирането. Законодателният текст задължава търговците на дребно да дадат 
достъп на потребителите до предлаганите от тях стоки и услуги при еднакви 
условия в целия ЕС, независимо от къде се свързва с тях потенциалният купувач. 
 
Какво представлява гео-блокирането 
Гео-блокирането е всяко ограничение, налагано от онлайн магазини въз основа 
на националността, местоживеенето или мястото, от което даден потребител се 
свързва. 
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Например, Вие се намирате в Белгия и намирате нещо интересно във френски 
уебсайт. Вие го поставяте в своята кошница, уверявате се, че сте избрали верния 
размер, и натискате бутона „Купи“. Изведнъж се появява съобщение 
„Пренасочваме Ви към белгийската страница на този уебсайт“, след което се 
оказва, че там липсва онова, което търсите. 
Това е пренасочване по държави и една от няколко форми на дискриминация по 
местоположение. Други бариери могат да бъдат неприемането на банкови карти 
от други държави или невъзможност за регистрация на сайта от чужбина. 
Изследване на Европейската комисия, извършило анализ на хиляди уебсайтове 
в ЕС, показва, че само в 37% от случаите потребители от друга страна успяват 
да осъществят покупката. В останалите случаи потребителите се сблъскват с 
някаква форма на ограничения. 
  
Защо Парламентът иска прекратяване на гео-блокирането 
Европейският парламент иска да сложи край на налагането на препятствия, за 
да може хората да се възползват от единния пазар както във физическите 
магазини, така и онлайн. 
Авторката на доклада на ЕП Роза Тун (ЕНП, Полша), заяви: „Това, което сме 
постигнали в действителност, е, че онлайн пазаруването и пазаруването в 
реалния свят се сближават все повече и че никой не може да бъде 
дискриминиран в Интернет“. 
Новите правила обхващат широк спектър от стоки и услуги - физически стоки 
като обзавеждане или електроника; онлайн услуги като хостване или услуги в 
облак; билети за увеселителни паркове или концерти. Те трябва да влязат в сила 
до края на 2018 г. 
  
Гео-блокирането за други продукти 
Продукти, които включват авторски права, като електронни книги или филми, за 
момента остават извън обхвата на регламента. Европейският парламент заложи 
в законодателния текст изискване към Комисията да направи оценка на 
приложението в рамките на две години и да обмисли дали да не включи и тях в 
законодателството. 
 
 

Намаляване на емисиите на парникови газове: националните 
цели за 2030 г. 
 
Регламентът за споделяне на усилията определя приноса на всяка от държавите 
в ЕС към общото намаляване на емисиите на парникови газове към 2030 г. 
 
Национални цели за климата 
Всички държави в ЕС са поели ангажимент да работят за намаляване на 
опасността от отрицателни изменения в климата. През октомври 2014 г. 
ръководителите на страните постигнаха съгласие за политиката относно 
енергетиката и климата, което включва изискване за намаляване на емисиите до 
2030 г. с 40% спрямо нивата от 1990 г. 
  
Намалението в секторите транспорт, селско стопанство, сгради и управление на 
отпадъците към 2030 г. се предвижда да бъде с 30% спрямо равнището от 2005 
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г. Тези сектори са отговорни за по-голямата част от парниковите газове в ЕС - 
техният дял през 2014 г. в общите емисии е бил около 60%. 
Заложените цели са свързани и с ангажиментите, поети от ЕС със 
Споразумението от Париж, което определя глобалния отговор на общото 
затопляне на климата. 
Всяка страна в ЕС ще трябва да изготви стратегия за намаляване на емисиите, 
за да се гарантира, че спадът става с постоянни темпове от 2021 до 2030 г. 
Системата ще позволява известна гъвкавост. Например, държавите-членки ще 
имат възможност да си разменят разрешителни за емисии или да заемат такива 
една от друга. Ще бъде създаден и специален резерв от 105 милион тона 
еквивалент на емисии CO2, чиято цел ще бъде да облекчи по-бедните страни-
членки, в случай че те не успяват да изпълнят ангажиментите си с другите 
възможности за гъвкавост. 
Общата цел за намаляване на емисиите в ЕС трябва да бъде разбита по 
държави, за да се гарантира справедливият принос на всички. Това към момента 
става с Решението за споделяне на усилията, което определя обвързващи цели 
за държавите-членки за периода 2013-2020 г. 
Депутатите работят по нов регламент, който ще замени решението и ще важи за 
периода от 2021 до 2030 г. Той ще заложи също така правилата за определяне 
на годишните цели по държави и начина на оценяване на напредъка. 
  
Какви са целите за отделните държави 
Способностите на държавите-членки да намалят емисиите си са различни и 
зависят от икономическото им развитие. Затова техните цели варират: България 
като страната с най-нисък БВП на човек от населението трябва да задържи 
емисиите си на нивата от 2005 г.; Люксембург и Швеция трябва да постигнат 40% 
спад. 
  
Какво предлага Парламентът 
Депутатите искат да повишат предвидимостта на политиката за климата в 
дългосрочен план и затова искат ЕС да се ангажира с цел за намаляване на 
емисиите към 2050 г. с 80% спрямо 2005 г. 
Парламентът предлага също така допълнителни стимули за страните от ЕС с по-
ниски доходи. Ако те предприемат мерки за намаляване на емисиите си до 2020 
г., те биха били възнаградени с допълнителна гъвкавост в по-късните етапи. 
  
Следващи стъпки 
Предложението за регламент ще бъде подложено на гласуване в пленарна зала 
през април. 
  
Усилията на ЕС за намаляване на емисиите 
Европейският съюз работи по приемането на още две големи законодателни 
инициативи, които следва да допринесат за намаляването с 40% на емисиите: 
• Реформата на пазара на емисии на ЕС, който засяга емисиите от 
промишлеността 
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ  
 

Българското председателство на Съвета: евродепутати от 
България изразяват мнения 
 
Преди началото на шестмесечното ротационно председателство София обяви, 
че ще търси консенсус между държавите в ЕС по въпроси като миграцията и 
сигурността, ще работи за укрепване на конкурентоспособността на Европа и ще 
се стреми да засили близостта и солидарността в преговорите за бъдещия 
дългосрочен бюджет и селскостопанската политика. Друга цел ще бъде 
подобряването на европейските перспективи пред страните от Западните 
Балкани. 
 
Българските депутати в 
Парламента посочиха, че 
страната трябва да 
работи за намирането на 
общи решения на 
предизвикателствата 
пред Европа. Андрей 
Ковачев (ЕНП) заяви: „По 
време на това първо за 
България 
председателство на ЕС 
страната ни ще работи 
за запазването на 
европейското единство 
и насърчаването на европейското сътрудничество в ключови сфери от общ 
интерес“. Той също така подчерта нуждата от подобряване на връзките със 
Западните Балкани: „Стремим се председателството на България да даде 
значителен тласък в присъединителния процес“. 
  
Светослав Малинов (ЕНП) припомни, че заради референдума за Брекзит и 
решението на Великобритания да се откаже от своето председателство 
България поема кормилото на Съвета шест месеца по-рано. „Брекзит 
несъмнено ще хвърли тежка сянка върху председателството“, заявява той. 
Макар че приоритетите на България са определени в съгласие със страните-
председателки преди и след нея (Естония и Австрия), г-н Малинов се надява „да 
успеем с една или две политически инициативи, които не биха могли да стигнат 
до европейския дневен ред, ако именно нашата страна не председателства." 
  
„Само конкретни резултати по основни приоритети за европейските 
граждани могат да върнат доверието им в проекта обединена Европа“, 
заявява Сергей Станишев (С&Д). Той призовава за напредък по заявените от 
държавите в ЕС ангажименти за осигуряване на равни възможности, 
справедливи условия на труд и социална закрила. Г-н Станишев посочва също 
така, че преговорите за новия дългосрочен бюджет на ЕС от 2021 г. не трябва да 
доведат до ограничения на средствата по политики, насочени към изравняване 
на стандартите в ЕС. Друго предизвикателство според него е реформирането на 
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системата за даване на убежище в ЕС: „Държавите-членки трябва да намерят 
общ език, за да се превърнат призивите за солидарност в реалност“. 
  
„Очаквам от председателството на Съвета да покажем отговорна позиция 
по най-важните въпроси - миграция, защита на външните граници и 
драстично неравенство в доходите и стандарта на живот в Източна и 
Западна Европа“, посочва Ангел Джамбазки (ЕКР). Той определя задачата пред 
България като тежка, „защото ще трябва да се противопоставим на „старите“ 
членки и да защитаваме равните си права с тях“. „Вярвам, че можем да 
присъединим още държави, които да дадат отпор на политиката за създаване на 
център и периферия в Съюза“, добавя депутатът. 
  
„В България беше постигнато съгласие относно приоритетите на 
председателството на Съвета“, заявява Филиз Хюсменова (АЛДЕ). Тя 
посочва, че Движението за права и свободи е настоявало за включването на 
въпроса за Западните Балкани в програмата на председателството и заявява, че 
„Европа на консенсуса, Европа на конкурентоспособността и Европа на 
кохезията са теми, които отговорят на очакванията за съвместно справяне с 
общите предизвикателства и за укрепване на доверието в ЕС“. 
 
 

По-чиста питейна вода за всички европейци 
 
Европейската комисия предлага законодателство, с което ще се повиши 
качеството на питейната вода, ще се подобри достъпът до питейно 
водоснабдяване и ще се осигури повече информация за гражданите. Правото на 
достъп до основни услуги с добро качество, включително водоснабдяване, е 
един от принципите на европейския стълб на социалните права, който 
правителствените и държавните ръководители единодушно подкрепиха по 
време на срещата на върха в Гьотеборг. 
 
Повечето хора, живеещи в ЕС, разполагат с много добър достъп до 
висококачествена питейна вода благодарение на съществуващото от много 
години законодателството 
на ЕС, което защитава 
европейците и гарантира 
достъпа им до 
висококачествена питейна 
вода. Стремежът на 
Комисията е да се погрижи 
това високо качество да се 
запази в дългосрочен план. 
Правилата, по отношение 
на които Комисията 
предлага актуализация, ще 
повишат качеството на 
водата и безопасността й. 
Съгласно новите правила от държавите членки се изисква да подобрят достъпа 
за всички, особено за уязвимите и маргинализираните групи, чийто достъп до 
питейна вода е затруднен. 
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Благодарение на друга важна промяна в законодателството обществеността ще 
разполага с разбираема и удобна за ползване онлайн информация за качеството 
на питейната вода и за водоснабдителната система в съответния регион, с което 
се очаква да се повиши доверието в качеството на чешмяната вода.  
 
 

ЕК открива Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги 
 
Европейската комисия, с подкрепата на Европейския парламент, представляван 
от Якоб фон Вайцзекер — автор на актуалния доклад относно виртуалните 
валути, положи началото на Обсерватория и форум на ЕС за блокови вериги. 
Технологиите за блокови вериги (блокчейн), позволяващи равномерното 
съхраняване на информационни блокове в цялата мрежа, се считат за голямо 
постижение, тъй като осигуряват висока степен на проследимост и сигурност на 
извършваните онлайн икономически трансакции. 
 
Очаква се те да окажат 
въздействие върху 
цифровите услуги и да 
променят из основи бизнес 
моделите в широк кръг от 
области, като например 
здравеопазването, 
застраховането, финансите, 
енергетиката, логистиката, 
управлението на правата 
върху интелектуалната 
собственост или публичните 
услуги. 
Комисарят по въпросите 
на цифровата икономика и 
цифровото общество Мария Габриел подчерта: „Според мен блоковите 
вериги ще променят правилата на играта и бих искала Европа да бъде начело 
на тези технологии. Трябва да създадем подходящата благоприятна среда — 
не плетеница от инициативи, а цифров единен пазар за блокови вериги в 
услуга на всички граждани. Обсерваторията и форумът на ЕС за блокови 
вериги са важна стъпка в тази посока“. 
Чрез научноизследователските програми на Европейския съюз — РП7 и 
Хоризонт 2020, Европейската комисия финансира от 2013 г. проекти в областта 
на блоковите вериги. Тя ще осигури до 340 млн. евро за финансиране за проекти, 
основаващи се на блокчейн технологии, до 2020 г. 
 
 

ЕК предлага засилване на сътрудничеството между държавите 
членки 
 
Комисията представи предложение, чиято цел е да се засили сътрудничеството 
между държавите — членки на ЕС, при извършването на оценки на здравните 
технологии. По-голямата прозрачност ще позволи на пациентите да вземат 
информирани решения, като им се осигури достъп до данни относно добавената 
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клинична стойност на новите технологии, които евентуално биха могли да са от 
полза за тях. 
Предложеният регламент относно оценката на здравните технологии (ОЗТ) 
обхваща нови лекарствени продукти и някои нови медицински изделия, като 
предоставя основа за трайно и устойчиво сътрудничество на равнището на ЕС в 
сферата на съвместните клинични оценки в тези области. Държавите членки ще 
имат възможност да използват съвместни инструменти, методики и процедури 
за оценката на здравните технологии в целия ЕС, като работят съвместно в 
четири основни области: 
1) съвместни клинични оценки с насоченост към най-иновативните 
технологии в областта на здравеопазването, които имат най-голямо 
потенциално въздействие върху пациентите; 
2) съвместни научни консултации, при които разработчиците могат да се 
допитват до органите, извършващи оценка на здравни технологии; 
3) идентифициране на нововъзникващи здравни технологии с цел ранното 
определяне на тези, които са обещаващи; 
4) продължаване на доброволното сътрудничество в други области. 
Държавите от ЕС ще продължат да носят отговорност за оценката на 
неклиничните (например икономическите, социалните и етичните) аспекти на 
здравните технологии, както и да вземат решения относно ценообразуването и 
възстановяването на разходите. 
 
 

Нова европейска стратегия за справяне с пластмасовите 
отпадъци 
 
Първата по рода си всеобща 
европейска стратегия за 
пластмасите, която беше 
приета днес, е част от 
прехода към кръгова 
икономика.Тя ще опазва 
околната среда от 
замърсяване с пластмаси, 
като същевременно 
насърчава растежа и 
иновациите, превръщайки 
едно предизвикателство в 
положителна програма за 
бъдещето на Европа. 
Съществува силен 
икономически аргумент за преобразяване на начина, по който се проектират, 
произвеждат, използват и рециклират продуктите в ЕС, и с поемането на водеща 
роля в този преход ние ще създадем нови възможности за инвестиции и заетост. 
Съгласно новите планове всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС ще 
бъдат рециклируеми до 2030 г., потреблението на пластмаси за еднократна 
употреба ще се намали, а преднамерената употреба на пластмасови 
микрочастици ще бъде ограничена. 
 
 



 
 

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз. Нито 

Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина , по който горната 

 информация може да бъде използвана. Европейски информационен център EUROPE DIRECT Враца е част от   

информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Търговско- 

промишлена палата – Враца, Европейската комисия и Европейския парламент. 

 

В рамките на новата стратегия Европейският съюз ще: 
·         Направи рециклирането рентабилно за предприятията 
·         Намали пластмасовите отпадъци 
·         Спре замърсяването в морето 
·         Даде импулс на инвестициите и иновациите 
·         Стимулира промяна в целия свят 
 
Контекст 
На 2 декември 2015 г. Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за 
кръговата икономика, част от който са днешните мерки. 
Стратегията за пластмасите ще даде съществен принос и за постигане на целите 
за устойчиво развитие до 2030 г. и целите на Парижкото споразумение относно 
изменението на климата. 
 
 

ЕК докладва относно ангажиментите за устойчиво градско 
развитие в световен план 
 
Значителен напредък бе постигнат по трите ангажимента, които бяха 
представени на конференцията на ООН „Хабитат III“ през октомври 2016 г. с цел 
да се контролират бързите темпове на урбанизация. Сътрудничеството между 
градовете от различните континенти вече процъфтява и бяха предприети важни 
стъпки в посока на единно, използвано в целия свят определение за градове. 
Изпълнявайки Програмата на ЕС за градовете ЕС показва на света пътя към  
устойчиво градско развитие. 
На Световния форум по проблемите на градовете в Малайзия комисарят по 
въпросите на регионалната политика Корина Крецу заяви: „ЕС е готов, както и в 
борбата срещу изменението на климата, да застане начело на световните 
усилия за чисти, безопасни и проспериращи градове по света. Европа и нейните 
партньори изпълняват бързо 
тези три конкретни ангажимента, 
които допринасят за 
изграждането на бъдещия облик 
на градовете“. 
Трите ангажимента подпомагат 
изпълнението на Програмата до 
2030 г. за устойчиво развитие и 
Парижкото споразумение. Те са 
част от Новата програма за 
градовете, която също беше 
представена преди 15 месеца. За 
всеки ангажимент са определени 
конкретен обхват, очаквани 
резултати и постижения.  
Ето какво е постигнато след края 
на 2016 г.: 
Ангажимент за изпълнение на Новата програма за градовете чрез Програмата 
на ЕС за градовете 
В рамките на Програмата на ЕС за градовете бяха изготвени вече 3 от общо 12 
плана за действие по въпросите на градската бедност, интеграцията на 
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мигрантите и качеството на въздуха. Те включват препоръки относно 
провежданите политики, добри практики и проекти, които да бъдат заимствани и 
прилагани в ЕС и в целия свят. Очаква се всички планове за действие да бъдат 
изпълнени до края на 2018 г. 
Не само плановете за действие, но и самата методология на Програмата на ЕС 
за градовете може да създаде стимул за промени в начина, по който се 
управляват градовете в целия свят. Съгласно тази методология градовете, 
предприятията, НПО и представителите на държавите членки и на институциите 
на ЕС работят на партньорски начала за постигне на интегриран и балансиран 
подход към устойчивото градско развитие.  
 
Ангажимент за разработване на глобално, хармонизирано определение за 
градове 
Необходимо е в целия свят да се използва общо определение на понятието 
„град“, за да може по-лесно да се следят постигнатите резултати, да се 
набелязват целеви показатели и да се провеждат съответните политики. Заедно 
с Организацията на ООН за прехрана и земеделие (ФАО), Организацията за 
икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) и Световната банка ЕС 
разработва такова определение, което ще бъде представено в ООН през март 
2019 г. 
До момента Комисията е събрала приблизителни оценки за степента на 
урбанизация на всяка държава в света и предоставя свободен достъп до тези 
данни, за да се улесни сравнението с националните определения. По повод 
Световния форум по проблемите на градовете Комисията, посредством своя 
Съвместен изследователски център, публикува световна база данни на 
градските центрове, която съдържа данни за всичките 10 000 градски центъра в 
целия свят.  
В момента се провежда проучване в 20 държави, за да се събере обратна 
информация по въпроса за общото определение. В 12 страни се провеждат 
пилотни проекти за съпоставяне на общото определение с различните 
национални определения и за извършване на оценка на различията. През 2018 
г. Комисията и нейните партньори ще разработят безплатен онлайн инструмент, 
който ще помогне на страните да изпробват общото определение на своята 
територия.  
Ангажимент за засилване на сътрудничеството между градовете в областта 
на устойчивото градско развитие  
В подкрепа на този ангажимент през 2016 г. беше положено началото на 
Програмата на ЕС за международно градско сътрудничество с цел установяване 
на сътрудничество между градовете в целия свят. 
Понастоящем съществуват 35 партньорства по тази програма, включващи 70 
града (35 града от ЕС и 35 извън ЕС), като например Франкфурт (Германия) и 
Йокахама (Япония), Болоня (Италия) и Остин (САЩ), както и Алмада 
(Португалия) и Бело Хоризонте, Бразилия. Всички участници в тези партньорства 
работят по местни планове за действие, насочени към общи приоритети в 
градовете, като например достъпа до вода, транспорт или здравеопазване, 
споделяне на знания и най-добри практики за постигане на общите им цели. 
На Световния форум по проблемите на градовете беше обявена нова покана за 
представяне на предложения за създаването на най-малко 25 нови 
партньорства, като градовете могат да кандидатстват онлайн до 9 март. 
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ЕК: Заетостта и социалното положение в ЕС продължават да се 
подобряват 
 
Подкрепена от стабилен икономически растеж, заетостта в ЕС е продължила да 
нараства по-силно от очакваното през третото тримесечие на 2017 г., а 
безработицата е спаднала още повече, показва последният тримесечен преглед 
на заетостта и социалното развитие в Европа. 
 
Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и 
трудовата мобилност, заяви: Европа отново бележи растеж. Заетостта в 
ЕС достигна най-високо си ниво досега — над 236 млн. души. В същото време 
безработицата продължава да намалява. Трябва да се възползваме 
максимално от този положителен за икономиката импулс и да постигнем 
резултати във връзка с новите и по-ефективни права на гражданите, които 
заложихме в европейския стълб на социалните права: справедливи условия на 
труд, равен достъп до трудовия пазар и достойна социална закрила. Сега е 
моментът да направим така, че всички граждани и работници да могат да се 
възползват от тези положителни тенденции на трудовия пазар. 
Заетостта в ЕС е нараснала с 1,7 % в сравнение с година по-рано. Това означава, 
че още 4 млн. души (2,7 млн. от тях — в еврозоната) са си намерили работа. 
Постоянните работни места и заетостта на пълно работно време са допринесли 
най-много за това увеличение. В периода между третото тримесечие на 2016 г. 
и 2017 г. броят на наетите на работа с постоянни договори е нараснал с 2,8 млн 
души. Това увеличение е три пъти по-голямо от увеличението на броя на 
временните договори (900 000). Броят на работещите на пълно работно време е 
нараснал с около 3 млн. — до 181 млн. души, а броят на работещите на непълно 
работно време се е увеличил с около 300 000 — до 42,7 млн. души. 
Равнището на заетост във възрастовата група 20—64 години в ЕС се увеличава 
постоянно през последните три години, като през третото тримесечие на 2017 г. 
е било най-високото досега — 72,3 %. Въпреки това се запазват големи различия 
между отделните държави членки. Равнищата на заетост варират от 58 % в 
Гърция до 82 % в Швеция. Докладът също така показва, че безработицата в ЕС 
доближава със стабилно темпо равнищата отпреди кризата. Броят на 
безработните е намалял с около 8,6 млн. души в сравнение с пика на 
безработицата през април 2013 г., като е останал под 18 млн. души през 
декември 2017 г. Това е най-ниското равнище от ноември 2008 г. 
Други данни за трудовия пазар в тримесечния преглед също потвърждават 
подобряването на състоянието на икономиката на ЕС: 
• Производителността на труда в ЕС се е повишила с 0,8 % в сравнение 
с третото тримесечие на 2016 г. Досега най-голямо увеличение е 
регистрирано в Латвия, Литва, Полша и Румъния (3 % или повече на годишна 
основа). 
• Финансовото положение на домакинствата в ЕС е продължило да се 
подобрява, като темпото на нарастване е било около 1,5 % на годишна 
основа. Основният фактор за това е било увеличението на доходите от труд. В 
почти всички държави членки през годината до първата половина на 2017 г. е 
наблюдавано продължаващо нарастване на доходите на домакинствата. 
Въпреки това в някои държави, по-специално Хърватия, Гърция, Италия, 
Португалия и Испания, както и в Нидерландия, брутният разполагаем доход на 
домакинствата все още е бил под равнищата от 2008 г. 
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• Търсенето и недостигът на работна ръка са продължили да 
нарастват. Процентът на свободните работни места в ЕС е достигнал 2 % през 
третото тримесечие на 2017 г. Процентът на свободните работни места е бил по-
висок в сектора на услугите, отколкото в промишлеността и строителството. 
Недостигът на работна ръка се е увеличил, а наемането на работа се е повишило 
с 3,7 % през годината до второто тримесечие на 2017 г. Равнището на напускане 
на работа е спаднало доста под нивата отпреди кризата, а равнището на 
намиране на работа е продължило да нараства с ускорено темпо, като е 
доближило предкризисните си стойности. 
 
Контекст 
Тримесечният преглед на заетостта и социалното развитие в Европа предоставя 
преглед на актуалните тенденции, свързани със социалната сфера и трудовия 
пазар в ЕС. В него се разглеждат краткосрочните промени на БВП и на 
тенденциите в заетостта. 
На 17 ноември 2017 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията 
провъзгласиха европейския стълб на социалните права, в който са изложени 20 
основни принципа и права в подкрепа на справедливи и ефективно работещи 
трудови пазари и социални системи. Комисията вече започна да превръща 
съдържанието на стълба в конкретни действия, например с инициативата за 
равновесие между професионалния и личния живот, предложението за 
директива относно прозрачните и предвидими условия на труд в Европейския 
съюз, както и предстоящия пакет за социална справедливост. 
Европейският семестър е ключов инструмент за ежегодното управление на 
процеса на икономическо и социално сближаване. От цикъла 2017—2018 г. 
принципите и приоритетите на стълба са включени във всички основни 
документи във връзка със семестъра. По-специално проектът на съвместен 
доклад за заетостта включва новия набор от социални показатели, за да се 
следят резултатите в основни области, обхванати от стълба, като делът на 
преждевременно напусналите училище, равнището на младежката безработица 
или въздействието на социалните плащания върху намаляването на бедността. 
 
 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА 
 

Семинар за регионални журналисти 
 
На 23 февруари в конферентната зала на Търговско-промишлена палата – Враца се 
проведе семинар за регионални журналисти по покана на Европейския парламент. 
Семинарът има за цел да запознае представителите на регионалните медии с 
приоритетни теми от дневния ред на Европейския парламент и Европейската комисия. 
В събитието взеха участие журналиста и преподавател в Софийски университет, 
Факултета по журналистика и масова комуникация Ралица Ковачева, Никола Миладинов 
- пресаташе на Представителството на Европейската Комисия в България. Те 
представиха практически насоки при отразяването на работата на Европейския 
парламент и Европейската комисия. Модератор на журналистическия семинар беше 
Биляна Църноречка, пресаташе към Информационното бюро на Европейския 
парламент в София. 
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Consumer Law Ready 
 
На 23 февруари, Consumer Law Ready проведе обучение за обучители по 
въпросите на потребителското право, включително:  

- Изисквания за предоставяне  на пред-договорна информация 
- Право на отказ 
- Права на потребителите и гаранция в случай на дефектни продукти 
- Нелоялни търговски практики и неравноправни условия в договорите 
- Алтернативно решаване на спорове (APC) и онлайн решаване на спорове 

(OPC) 
 
Целта на проведеното обучение е да се създаде  мрежа от обучители във всяка 
страна членка на ЕС, които от своя страна ще могатслед това да предоставят 
помощ и съответното обучение на малко и средни предприятия. 
 

Consumer Law Ready е програма за обучение на МСП в целия ЕС. Европейското 
право за защита на потребителите бе разработено от ЕС, за да привлече 
вниманието на МСП към важни аспекти на правото на ЕС в областта на защитата 
на потребителите. Специализираното обучение оправомощава МСП с ноу-хау да 
се справят с оплакванията на клиентите, да избягват скъпи съдебни процеси и 
да подобряват цялостното обслужване на клиентите. Това води до повишено 
доверие в бизнеса им. 
 
Програмата, разработена от експерти, одобрени от Европейската комисия, 
обхваща всички аспекти на търговията с МСП. От изискванията за 
преддоговорна информация, права на оттегляне, права на потребителите и 
гаранции в случай на несъответстващи продукти, нелоялни търговски практики 
към алтернативни решения за разрешаване на спорове, Consumer Rights Ready 
го обхваща. 
 
Съдържанието на Закона за потребителското право е създадено, така че 
обучаващите могат да хостват курсове в свои общини, където и да е в Европа.  
 
 
 



 
 

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз. Нито 

Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина , по който горната 

 информация може да бъде използвана. Европейски информационен център EUROPE DIRECT Враца е част от   

информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Търговско- 

промишлена палата – Враца, Европейската комисия и Европейския парламент. 

 

АКЦЕНТИ 
 
 

 
Тестовете на козметични продукти върху животни са забранени в 
ЕС. Сега евродепутати призовават за слагане на край на 
практиката в целия свят. Тестването на завършени козметични 
продукти върху животни е забранено в ЕС от 2004 г. От 2009 г. не 
се позволява тестване на съставки от козметични продукти, както 
и продажба на продукти, включващи съставки, тествани върху 

животни. 
 
Всички държави в ЕС са поели ангажимент да работят за 
намаляване на опасността от отрицателни изменения в климата. 
През октомври 2014 г. ръководителите на страните постигнаха 
съгласие за политиката относно енергетиката и климата, което 
включва изискване за намаляване на емисиите до 2030 г. с 40% 
спрямо нивата от 1990 г. Намалението в секторите транспорт, 
селско стопанство, сгради и управление на отпадъците към 2030 
г. се предвижда да бъде с 30% спрямо равнището от 2005 г. Тези 
сектори са отговорни за по-голямата част от парниковите газове 
в ЕС - техният дял през 2014 г. в общите емисии е бил около 60%. 

 
Европейският съюз регламентира възможностите на 
потребителите на електричество да сравняват цени, да следят 

текущата си консумация и да продават генериран ток. Един от 
акцентите в законодателния пакет за чиста енергия и в реформата 
на пазара на електричество в ЕС е даването на по-големи права 
на потребителите. На 21 февруари 2018 парламентарната 
комисия по енергетика одобри предложения в тази насока. 
 

 
Половин милион жени в ЕС и около 200 милиона по света са били 
подложени на генитално осакатяване. Парламентът иска да се 
сложи край на тази практика. 
Гениталното осакатяване е едно от най-сериозните нарушения на 
човешките права на жените. То представлява частично или 
цялостно премахване на външните полови органи на жените. Най-
често на такова обрязване са подложени момичета на възраст 
между 5 и 8 години, като това обикновено става в условия на лоша 
хигиена. От процедурата няма медицински ползи, но може да 
доведе до тежки и дългосрочни физически и психологически 
последици. 
 

 
 
 

 


