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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ
Месечен бюлетин на Европейски информационен и иновационен
център към Търговско-промишлена палата - Враца

брой 02, 2018 год.

ЗИМНА МЕЖДИННА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА ЗА 2018 Г.: ЗНАЧИМ И ТРАЕН РАСТЕЖ
Темповете на растеж в еврозоната и ЕС през изминалата година надхвърлиха очакванията с продължаването на прехода от
възстановяване към икономически растеж. Според оценките икономиките както в еврозоната, така и в ЕС като цяло са отбелязали растеж от 2,4 % през 2017 г., което представлява най-бързият темп за последното десетилетие.
Очаква се силните резултати да продължат през 2018 и 2019 г., като в еврозоната и ЕС бъде постигнат растеж от съответно 2,3 % и
2,0 %.
Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също така и за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Европейската икономика се представя по-добре от очакваното, а интензивният растеж вероятно ще продължи и през следващата година. Необходимо е да продължим усилията си, за да
гарантираме, че ползите от този растеж ще бъдат усетени от всички европейци. Трябва да използваме сегашната възможност, за да
увеличим устойчивостта на нашите икономики и да задълбочим Икономическия и паричен съюз.
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: Икономиката
на Европа започва 2018 г. в много добро състояние. В еврозоната не са отбелязвани такива темпове на растеж още от периода преди началото на финансовата криза. Безработицата и дефицитите продължават да намаляват, а нарастването на инвестициите найсетне става в значим мащаб. Икономическият растеж е също така по-балансиран, отколкото беше преди едно десетилетие, и ако
приложим подходящи структурни реформи и отговорни фискални политики, той може да бъде и по-траен. Тази възможност за извършване на реформи няма да продължи дълго време — сега е моментът да вземем необходимите амбициозни решения за укрепване
на Икономическия и паричен съюз.
Растежът вероятно ще се запази стабилен
Сегашната оценка за растежа на БВП през 2017 г. от 2,4 % надхвърля предвижданията в есенната икономическа прогноза от ноември за растеж от 2,2 % в еврозоната и 2,3 % в ЕС. Прогнозният растеж за 2018 и 2019 г. на икономиките както в еврозоната, така и в
ЕС като цяло също претърпя увеличение след ноември — от 2,1 % на 2,3 % за текущата година и от 1,9 % на 2,0 % за 2019 г. Причините са както силно изразеното въздействие на възходящата фаза на икономическия цикъл в Европа, където пазарите на труда продължават да се подобряват, а икономическите нагласи са особено положителни, така и по-голямото от очакваното активизиране на
икономическата дейност и търговията в световен мащаб.
Силното търсене, високата степен на използване на капацитета и благоприятните финансови условия вероятно ще се отразят положително на инвестициите през прогнозния период.
Прогнозната инфлация се запазва умерена
Очаква се същинската инфлация, която изключва нестабилните цени на енергията и непреработените храни, да се запази умерена в
условията на бавно възстановяване от стагнацията на пазара на труда и все още слаб натиск за увеличаване на заплатите. Общата
инфлация ще продължи да се влияе значително от цените на енергията и се очаква леко да се увеличи. През 2017 г. инфлацията в
еврозоната достигна 1,5 %. Според прогнозите това равнище ще се запази през 2018 г., а през 2019 г. ще се увеличи на 1,6 %.
Рисковете са балансирани, като в краткосрочен план преобладават тези с благоприятен ефект
Рисковете за прогнозирания растеж остават до голяма степен балансирани. Възможно е икономическият растеж да надхвърли очакванията в краткосрочен план в съзвучие с положителните икономически нагласи. В средносрочен план високите цени на активите на
световния пазар могат да се повлияят неблагоприятно от евентуална преоценка на рисковете и основните икономически показатели.
Продължават да са налице рисковете с неблагоприятен ефект, свързани с неясния изход от преговорите за излизане на Обединеното кралство от ЕС, както и свързаните с геополитическо напрежение и възприемане на по-национално ориентирани и протекционистки политики.
За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане за 2019 г.

1

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 02, февруари 2018 год.

Безплатно месечно издание

Предвид текущите преговори относно условията на напускане на ЕС от Обединеното кралство, нашите прогнози за 2019 г. се основават на чисто техническо допускане, че статуквото в търговските отношения между ЕС-27 и Обединеното кралство ще се запази. Това
се прави само за целите на прогнозирането и няма връзка с текущите преговори в рамките на процедурата по член 50.
Контекст
Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на
стоките, актуални към 26 януари 2018 г. По отношение на всички други входящи данни, в прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 30 януари.
През текущата година Европейската комисия ще премине към ежегодно публикуване на две подробни прогнози (пролетна и есенна) и
две междинни прогнози (зимна и лятна), вместо да публикува три подробни прогнози през зимата, пролетта и есента, както прави
всяка година от 2012 г. насам.
Междинните прогнози ще обхващат годишния и тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващите години за всички държави членки и еврозоната, както и агрегирани данни за ЕС.
С тази промяна се връща предишният модел на прогнозите на Комисията, а графикът на нейните прогнози се привежда отново в
съответствие с този на други институции (като Европейската централна банка, Международния валутен фонд и Организацията за
икономическо сътрудничество и развитие).
За повече информация
- Пълен документ: Зимна междинна икономическа прогноза за 2018 г.
- Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis
- Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici
- Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin
- Съобщение за медиите: Есенна икономическа прогноза 2017 г.: растежът продължава в променящ се политически контекст
•
Пълен документ: Есенна икономическа прогноза 2017 г.
ДЪЛГОСРОЧНИЯТ БЮДЖЕТ НА ЕС СЛЕД 2020 Г.: ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ПРЕДСТАВЯ ВАРИАНТИТЕ И ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ
ТЯХ
Европейската комисия представя — преди неформалната среща на лидерите на 23 февруари 2018 г. — различни варианти за
нов и модерен дългосрочен бюджет на ЕС, който да осигури ефикасно постигане на неговите приоритети след 2020 г., както
и финансовите последици от тези варианти.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Когато говорим за бюджети, не говорим за счетоводство, а за приоритети и амбиции. Чрез тях нашето бъдеще намира израз в конкретни цифри. Така че нека първо поговорим за това каква Европа
искаме. След това страните членки трябва да подкрепят амбициите си със съответните финансови средства.И въпреки че всички ние
трябва да сме наясно, че обичайната практика не е сред вариантите, които ще се разглеждат в тази предстояща дискусия, аз твърдо
вярвам, че можем да постигнем невъзможното и да се споразумеем за бюджет, при който всички да бъдат нетни получатели.
На неформалната си среща на 23 февруари лидерите на Европейския съюз ще обсъдят начините за адекватно финансиране и превръщане в реалност на приоритетите, които те определиха за Съюза на 16 септември 2016 г. в Братислава и на 25 март 2017 г. в Рим.
Двата елемента — определяне на общи приоритети и осигуряване на средства на Съюза, за да ги реализира, са неразделни.
Комисията допринася към тази важна дискусия по три начина: първо, като предоставя необходимите факти за бюджета на ЕС, ползите от него, неговите постижения и добавена стойност. Второ, като изготвя сценарии, показващи финансовите последици от различните възможности за избор на политика. И трето, като показва какви ще бъдат последиците за студентите, изследователите, инфраструктурните проекти и много други в случай, че приемането на новия бюджет на ЕС бъде забавено.
Варианти за бъдещия бюджет на ЕС
Когато се обсъжда колко амбициозни ще са действията на ЕС в области като защита на външните граници на Съюза, подкрепа за
истински Европейски съюз за отбрана, помощ за цифровата трансформация на Европа или повишаване на ефективността на политиките на ЕС в областта на сближаването и селското стопанство, е важно лидерите да са наясно какво конкретно означава направеният от тях избор по отношение на финансирането на равнище ЕС. Именно това се опитва да направи Комисията, като показва количественото изражение на финансовите последици от различните възможни варианти на политика. Това не са предложенията на Комисията, а представяне на варианти въз основа на идеите, често предлагани по време на публичния дебат. Тяхната цел е съсредоточаване на вниманието, стимулиране на дискусията и предоставяне на солидна фактологична база за вземане на важни решения в
бъдеще.
Така например, ако лидерите се споразумеят да спазят често даваното обещание за подобряване на защитата на външните граници
на ЕС, това ще струва между 20 и 25 млрд. евро за период от седем години, а цялостна система за управление на границите на ЕС
би струвала до 150 млрд. евро. Ясно е, че всеки един от политическите приоритети — Европейският съюз за отбрана, подкрепата за
мобилността на младите хора, реализирането на цифровата трансформация на Европа, подпомагането на изследванията и иновациите или подкрепата за истински Икономически и паричен съюз — ще се нуждае от подходящо финансиране, за да се превърне в реалност.
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Модернизиране и финансиране на бюджета на ЕС
Комисията също така представя варианти за модернизиране на бюджета на ЕС, включително чрез засилване на връзката между
целите на бюджета на ЕС и начина на неговото финансиране. Освен това тя представя възможности за укрепване на връзката —
често наричана „обвързаност с условия“ — между финансирането от ЕС и зачитането на неговите основни ценности.
Времето има значение за гражданите и предприятията
Бързото постигане на политическо споразумение за нов, модерен бюджет на ЕС ще бъде от решаващо значение, за да се демонстрира, че Съюзът е готов да работи активно по положителната си политическа програма, очертана в Братислава и Рим.
Комисарят по въпросите на бюджета и човешките ресурси Гюнтер Йотингер заяви: Не трябва да се повтаря злополучният опит от
2013 г., когато настоящият бюджет на ЕС бе договорен със значително закъснение. Ако отново има такова закъснение, повече от
100 000 финансирани от ЕС проекта в ключови области, като подкрепа за бизнеса, енергийна ефективност, здравеопазване, образование и социално приобщаване, няма да могат да започнат навреме, а стотици хиляди млади хора няма да могат да се възползват
от обмен по „Еразъм+“ през 2021 г.
Освен че е желателно от политическа гледна точка, ранното постигане на споразумение е задължително поради практически съображения. Партньори и получатели на финансиране от ЕС — като се започне от студенти и изследователи и се стигне до проекти в областта на инфраструктурата, здравеопазването и енергетиката, както и национални и регионални органи, се нуждаят от правна и
финансова сигурност и заслужават да я получат. Комисията насочва вниманието на лидерите към конкретни примери за отрицателния ефект, който едно забавяне ще има върху гражданите и предприятията в целия ЕС. Комисията вярва, че злополучният опит с
късното приемане на настоящия бюджет на ЕС, довело до значителни закъснения в старта на новите програми и в постигането на
приоритетите за финансиране, не бива да се повтаря.
Следващи стъпки
Европейската комисия ще представи официалното си предложение за следващия дългосрочен бюджет на ЕС през следващите месеци — най-късно в началото на май 2018 г. Междувременно Комисията ще продължи да изслушва мнението на всички заинтересовани
страни, включително чрез обществените консултации относно приоритетите на ЕС, които започнаха през януари 2018 г.
За повече информация:
- Съобщение Нова, модерна многогодишна финансова рамка за ЕС за постигане на неговите приоритети след 2020 г.
- Информационен документ
- Документ за размисъл относно бъдещето на финансите на ЕС
- Обществени консултации: Бъдещето на финансите на ЕС — кажете мнението си за бюджета на ЕС след 2020 г.
ЕВРОПА НА РЕЗУЛТАТИТЕ: КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ ИДЕИ ЗА ПО-ЕФЕКТИВЕН ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ
В навечерието на неформалната среща на лидерите, която се проведе на 23 февруари 2018 г., Европейската комисия представя редица практически стъпки за подобряване на ефективността на дейността на Европейския съюз и връзката между
лидерите на институциите на ЕС и европейските граждани.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: С пътната карта от Братислава, с Римската декларация и сега с
програмата на лидерите Европа с право бе насочена към създаването на Съюз, който постига конкретни и осезаеми резултати за
своите граждани по въпросите от значение за тях. Трябва да продължим в тази посока. Винаги съм казвал, че формата трябва да
следва функцията – сега не е време за продължителни обсъждания на институционална реформа или промяна на Договора. Съществуват обаче редица стъпки, които можем да предприемем, за да работим още по-ефективно за изпълнение на нашите основни приоритети. Има много възможности, но целта трябва да е една и съща – създаване на Европа на резултатите.
Водещи кандидати: надграждане върху опита с „шпиценкандидатите“ от 2014 г.
Изборният процес през 2014 г. доведе до укрепване на отношенията между трите институции на ЕС и до подобряване на ефективността на дейността им. Той им помогна да се обединят около обща работна програма за петгодишния мандат. Това даде възможност на Комисията на Юнкер да работи по по-политически начин и да насочи усилията си към областите, където Съюзът постига найдобри резултати, като остави останалото на държавите от ЕС.
През 2017 г. в своята реч за състоянието на Съюза председателят Юнкер заяви, че експериментът с водещите кандидати от 2014 г.
трябва да продължи. Европейската комисия посочва как този процес може да бъде подобрен въз основа на действащите Договори,
като се зачита равновесието между институциите на ЕС и между държавите членки. Политическите партии се призовават по-рано
да определят своите водещи кандидати – преди края на 2018 г, и да започнат по-рано кампанията. Това ще даде на гласоподавателите по-голяма възможност да се запознаят с кандидатите и техните политически програми.
Комисията също така препоръчва връзката между националните и европейските партии да стане по-видима. Политическите
партии на национално равнище следва по-ясно да посочват с кои европейски партии са свързани, например като използват техните
логота в предизборните си материали. Те следва също така ясно да заявят позицията си по важни европейски въпроси и да кажат в
кои политически групи в Европейския парламент възнамеряват да участват и какъв е техният избор за председател на Европейската
комисия.
Състав на Европейския парламент и Европейската комисия
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Лидерите в Европейския съвет трябва да решат – въз основа на предложение на Европейския парламент – какъв ще е съставът
на Европейския парламент за мандата от 2019 до 2024 г. и какво ще се прави с местата, освободени от Обединеното кралство.
Един от вариантите е определен брой от тези места да се запази за транснационален избирателен район. Въпреки че съвсем
наскоро в резолюция (от 7 февруари) Европейският парламент гласува да не отправя призив за създаването на транснационален
избирателен район, той остави вратата отворена за бъдещи дебати. Редица държави членки неотдавна изразиха подкрепа за тази
идея, докато други изразиха своето несъгласие с нея. Наличието на транснационален избирателен район би могло да доведе до
укрепване на европейското измерение на изборите, тъй като на кандидатите ще се даде възможност да достигнат до повече граждани в цяла Европа. От друга страна, депутатите обикновено представляват и общуват тясно с гласоподавателите, които са ги избрали на местно или национално равнище, както от съображения за отчетност, така и за да могат да повдигат въпроси, които са важни за техните избиратели. Комисията одобрява идеята за транснационални листи, но за това ще са необходими единодушното съгласие на Съвета и промени в избирателните закони във всички 27 държави от ЕС до следващата година, за да могат да бъдат приложени за изборите през 2019 г.
Колегиумът на членовете на Комисията в момента се състои от 28 членове – по един от всяка държава членка, в съответствие
с Решението на Европейския съвет от 22 май 2013 г. Преди да бъде назначена следващата Европейска комисия, лидерите трябва
да решат дали да запазят принципа за един член от всяка държава от ЕС или да направят Комисията по-малка. На теория, ако изпълнителният орган е по-малък, той ще е по-ефективен в работата си, по-лесно ще се управлява и ресорите ще могат да се разпределят по-балансирано. В същото време, ако Комисията е по-малка, това би означавало, че някои държави членки няма да са представени на политическото равнище на институцията и ще загубят предимството от поддържането на директен канал за политическа
комуникация със своите граждани и национални органи.
Един председател на Комисията и Съвета
В речта си за състоянието на Съюза през 2017 г. председателят Юнкер за пръв предложи идеята за председател с двойна функция.
Ако един човек заема двете длъжности – председател на Европейския съвет и председател на Европейската комисия – структурата
на Съюза може да стане по-ефективна. Това е възможно съгласно действащите Договори. За подобна двойна функция не е необходимо двете институции да се слеят. Председателят на Европейската комисия вече е член на Европейския съвет и нито един от
двамата председатели не гласува на заседанията на Европейския съвет. Тяхната роля е да съветват, да дават принос въз основа
на работата на подчинените им служби, да помагат за изграждането на мостове и да търсят допирни точки.
Граждански диалози
Европейската комисия организира редовно граждански диалози с участието на членове на Комисията, Европейския парламент,
национални правителства, местни и регионални органи и представители на гражданското общество. От 2012 г. насам са проведени
почти 500 такива обществени дискусии на 160 места. Комисията ще увеличи честотата им в периода до изборите за Европейски
парламент през май 2019 г., като целта е да се състоят още около 500 прояви. Комисията също така приветства инициативите на
отделните държави от ЕС за организиране на собствени национални разговори с гражданите относно бъдещето на Европа и е готова да предложи подкрепа, когато това е възможно, например като свърже подобни разговори с онлайн консултацията за бъдещето
на Европа, която може да продължи до 9 май 2019 г. Комисията ще сподели опита си с държавите членки.
Контекст
Представените идеи и варианти са преки последващи действия във връзка с доклада на Европейската комисия (от 8 май 2015 г.)
относно изборите за Европейски парламент през 2014 г. В него бе поет ангажимент за определяне на начини за по-нататъшно засилване на европейското измерение и демократичната легитимност на процеса на вземане на решения в ЕС, както и да се проучат
по-задълбочено причините за ниската избирателна активност в някои държави от Съюза и да се потърси решение на проблема.
За повече информация
Съобщение: Европа на резултатите – институционални възможности за повишаване на ефективността на дейността на ЕС
Препоръка относно укрепването на европейския характер и ефективното провеждане на изборите за Европейски парламент през
2019 г.
Доклад на Европейската комисия относно изборите за Европейски парламент през 2014 г.
Доклад от 2018 г. относно европейските и общинските избори
Информационни документи:

Възможности за повишаване на ефективността на работата на Европейския съюз

Състав на Европейския парламент и Европейския съвет – какво може да се очаква през 2019 г.

Раждането на водещите кандидати и кампанията за европейските избори през 2014 г.

Диалог с гражданите преди изборите за Европейски парламент

Нови правила за осигуряване на по-голяма прозрачност на европейските избори през 2019 г.

Председател с двойна функция?

Посещения и срещи на членове на Комисията в националните парламенти от началото на мандата
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Безплатно месечно издание

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР, ПО ПРОЕКТ „ТРАНСГРАНИЧЕН АУДИО ПЪТЕВОДИТЕЛ”
На 07/02/2018 г., Търговско-промишлена палата Враца организира Информационен семинар, по проект «Трансграничен аудио пътеводител», по Програма Interreg V – A Румъния-България. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд
за регионално развитие. Партньори по проекта са Център за консултации и управление на проекти – EUROPROJECT, Румъния и
Русенска търговско-индустриална камара. Продължителноста на проекта е 24 месеца, с бюджет: 689.759,63 Евро. Целта на проекта
беше да се предложи решение за проблема с оттеглянето на туристите чрез подобряване на устойчивото развитие на природното и
културно наследство и чрез по-добро популяризиране на туристическите атракции и дейности в трансграничния регион.
Мероприятието отбеляза края на най-важните дейности по
проекта, чиято цел бе да се селектират общо 1500 туристически обекта и атракции в целия румънско-българския трансграничен регион. Те бяха разпределени в 5 туристически
категории, които залегнаха в петте туристически маршрута
на трансграничния аудио пътеводител. Основните категории, които бяха определени са история, религия, развлечения, спорт и здраве.
По време на семинара бяха представени възможностите на
сайта на Трансграничния аудио пътеводител, неговата аудио версия и мобилното приложение, като нов туристически
продукт, от който могат да се възползват различни заинтересовани страни. В този пътеводител са включени общо
1500 туристически обекти от всички области от двете страни
на Река Дунав. Туристът ще може да се запознае с всеки
един от тях и да изслуша информацията за него, посредством 3 начина: 1) чрез набиране на специфичен телефонен
номер с код, представляващ кода на всеки един обект,
включен в пътеводителя; 2) чрез сваляне на приложение за
мобилни устройства; 3) чрез отделен раздел на сайта на
проекта. За най-значимите 100 обекта бяха направени кратки видео-клипове. Също така по време на събитието беше
разпространена Рекламаната брошура на Трансграничния
аудио пътеводител с включените обекти от трансграничния
регион.

Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
E-mail: een.vratsa@gmail.com, cci-vr@online.bg
Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.
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