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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 03, 2018 год. 

 ОТГОВОР НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ НА НАЛОЖЕНИТЕ ОТ САЩ ОГРАНИЧЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА СЪС СТОМАНАТА И АЛУ-
МИНИЯ, КОИТО ЗАСЯГАТ ЕС 

 

Президентът на Съединените щати обяви налагането на ограничения върху износа от ЕС на стомана и алуминий (под формата на 

допълнителна такса), което предизвика реакцията на Европейската комисия. 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Много сме огорчени от тази мярка, която на практика представля-

ва недвусмислено действие с цел защита на промишлеността на САЩ, като тя не може да бъде аргументирана с нито едно условие 

за националната сигурност. Протекционизмът не може да бъде решение на общия ни проблем в сектора на стоманата. Вместо да 

подобри ситуацията, тази стъпка може само я влоши. Вече десетилетия Европейският съюз е близък съюзник на САЩ по въпросите 

на сигурността. Няма да наблюдаваме безучастно как нашата промишленост става жертва на несправедливи мерки, които застраша-

ват работата на хиляди европейци. Имах повода да заявя, че ЕС ще реагира по съответния начин, и ще спазим обещанието си. ЕС 

няма да прави компромиси и ще предприеме необходимото, за да защитим интересите си. След няколко дниКомисията ще предста-

ви предложение за съвместими с правилата на СТО мерки в отговор на мерките на САЩ, за да се възстанови равноправието в този 

случай. 

Комисарят по въпросите на търговията Сесилия Малмстрьом добави: Тези мерки на САЩ ще имат отрицателно въздействие върху 

трансатлантическите отношения и върху световните пазари. Освен това те ще доведат до увеличаване на цените и до свиване на 

избора за потребителите в САЩ на стомана и алуминий, включително за видовете промишленост, които внасят тези продукти. Въз-

можно най-скоро ЕС ще се постарае да уреди спора със САЩ в Женева. Комисията ще наблюдава какви са тенденциите на пазара и 

при необходимост ще предложи предпазни действия, съвместими с правилата на СТО, за да се запази стабилността на пазара на 

ЕС. Проблемите в тези два сектора се коренят във всеобщ свръхкапацитет, който е следствие от непазарно производство. Този 

проблем може да бъде разрешен единствено в основата си и чрез сътрудничество с най-важните заинтересовани страни. Това само-

целно действие от страна на САЩ няма да помогне. 

Контекст 

На 1 март президентът Тръмп обяви налагането на допълнителни вносни мита върху износа от ЕС на стомана и алуминий за Съеди-

нените щати. Вносните мита са определени на 25 % за стоманата и 10 % за алуминия. Подобни ограничения ще бъдат наложени за 

износа и от други доставчици. 

Мярката е следствие от проучвания, извършени между април 2017 и януари 2018 г. от американското министерство на търговията 

съгласно раздел 232 от Закона за разрастване на търговията на САЩ от 1962 г. Според докладите от тези проучвания вносът на 

стомана и алуминий застрашава националната сигурност на САЩ и в тях се препоръчва налагането на ограничения върху търговия-

та. 

По своята същност обаче тези мерки основно имат за цел да защитят местната промишленост на САЩ от конкуренцията на вноса. 

Всяка обосновка във връзка с националната сигурност е несъстоятелна: американският министър на отбраната е заявявал публич-

но, че американските военни нужди представляват не повече от 3 % от производството на САЩ и че Министерството на отбраната е 

в състояние да се сдобие със стоманата и алуминия, необходими за нуждите на националната отбрана на САЩ. 
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ФИНАНСИРАНЕ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ: ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ЕДНА ПО-ЗЕЛЕНА И ЧИСТА ИКОНОМИ-
КА 

Европейската комисия обяви своята стратегия за финансова система в подкрепа на целите на ЕС в областта на климата и устойчи-

вото развитие. 

Тъй като нашата планета все по-често е изправена пред непредвидимите последици от изменението на климата и изчерпването на 

ресурсите, са необходими спешни мерки за адаптиране към по-устойчив модел. За да се постигнат целите на ЕС за 2030 г., догово-

рени в Париж, включително 40-процентното намаление на емисиите на парникови газове, са необходими допълнителни инвестиции 

на приблизителна стойност 180 млрд. евро годишно. Във връзка с това, въз основа на препоръките на експертната група на високо 

равнище по финансирането за устойчиво развитие, Комисията представи пътна карта за повишаване на ролята на финансирането 

за една добре функционираща икономика, която постига и своите екологични и социални цели. 

Представеният план за действие за финансирането за устойчиво развитие е част от усилията на съюза на капиталовите пазари 
(СКП) да обвърже финансирането с конкретните нужди на европейската икономика в полза на планетата и на нашето общество. 
Това е и една от ключовите стъпки за изпълнение на историческото Парижко споразумение и Програмата на ЕС за устойчиво разви-
тие. 
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Преминаването към по-екологична и устойчива икономи-
ка е от полза за създаването на работни места, за хората и за планетата. Днес правим необходимото, за да може финансова-
та система да спомогне за постигането на тази цел. Нашите предложения ще дадат възможност на инвеститорите и граж-
даните да направят своя положителен избор, така че техните пари да се използват по-отговорно и в подкрепа на устойчиво-
то развитие.“ 
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капи-
таловите пазари, заяви: „Вдъхновени от работата на експертната група на високо равнище, днес представяме плановете за 
широкообхватна реформа, която може да създаде световен еталон за устойчиво финансиране. Само с помощта на финансовия 
сектор можем да запълним недостига от финансиране в размер на 180 млрд. евро годишно за постигането на нашите цели в 
областта на климата и енергетиката. Това ще допринесе за осигуряването на устойчиво бъдеще за идните поколения.“ 
Заместник-председателят Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, 
заяви: „ЕС вече заема водеща позиция по отношение на инвестициите в ресурсна ефективност и социална инфраструктура 
благодарение на Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ). Най-малко 40 % от инфраструктурните инвестиции 
на ЕФСИ ще бъдат насочени към проекти, които допринасят за постигане на целите на Парижкото споразумение за борба с 
изменението на климата. Същевременно създаването на подходящи за частните инвеститори условия за устойчиви инвести-
ции е от основно значение за осъществяването на прехода към по-чиста и ресурсно ефективна кръгова икономика.“ 
Мигел Ариас Канете — комисар по въпросите на климата и енергетиката — добави: „Световните инвестиции са ключът към бор-
бата с изменението на климата — вече са инвестирани трилиони в решения като възобновяеми енергийни източници и енер-
гийна ефективност. Парижкото споразумение представлява огромна възможност за инвестиции. Как можем да отключим ней-
ния потенциал? Представеният днес план за действие ще допринесе за превръщането на финансовия сектор на Европа във 
водеща световна дестинация за инвестиции в екологични технологии.“ 
Ключови елементи на плана за действие 
Преди една година Комисията назначи експертна група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие, за да разрабо-
ти всеобхватен набор от препоръки за финансовия сектор в подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика. Въз основа на 
нейния окончателен доклад Комисията предлага стратегия на ЕС за финансиране за устойчиво развитие, както и пътна карта за 
последващата работа и бъдещите действия, които обхващат всички участници във финансовата система. Те включват: 

• Създаване на общ език в областта на финансирането за устойчиво развитие, т.е. единна европейска система за класифи-
кация, или таксономия, за да се определи какво означава „устойчиво“ и да се набележат областите, в които устойчивите 
инвестиции могат да имат най-голямо въздействие. 

• създаване на етикети на ЕС за екологосъобразни финансови продукти въз основа на системата за класификация на ЕС, 
което ще позволи на инвеститорите лесно да идентифицират инвестиции, изпълняващи критериите за зелена или нисковъг-
леродна икономика; 

• изясняване на задължението на лицата, управляващи активи, и на институционалните инвеститори да вземат устойчи-
вото развитие предвид в рамките на инвестиционния процес и разширяване на изискванията за оповестяване; 

• изискване застрахователните дружества и инвестиционните посредници да консултират клиентите си въз основа на техните 
предпочитания относно устойчивото развитие; 

• включване на устойчивото развитие в пруденциалните изисквания — банките и застрахователните дружества са важен 
източник на външно финансиране за европейската икономика. Комисията ще проучи възможността за пренастройване на 
капиталовите изисквания за банките (т.нар. фактор в подкрепа на екологосъобразността) за устойчиви инвестиции, когато 
това е оправдано от гледна точка на риска, като същевременно се гарантира, че финансовата стабилност се запазва; 

• повишаване на прозрачността в областта на корпоративната отчетност — предлагаме да се преразгледат насоките относно 

нефинансовата информация с цел по-нататъшното им привеждане в съответствие с препоръките на работната група на Съ-

вета за финансова стабилност относно оповестяването на финансова информация във връзка с климата. 

Контекст 
Когато приемаха Парижкото споразумение относно изменението на климата и Програмата на ООН за устойчиво развитие до 2030 г., 
ЕС и правителствата от цял свят се ангажираха с постигането на целта за по-устойчива икономика и общество. ЕС вече отбелязва 
редица постижения благодарение на своята рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 г., енергийния съюз и плана за 
действие за кръгова икономика, както и изпълнението от ЕС на програмата за устойчиво развитие до 2030 г. 

https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_bg
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/negotiations/paris_bg
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/2030-energy-strategy
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/europeaid/policies/european-development-policy/2030-agenda-sustainable-development_en
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Всеки член на обществото трябва да даде своя принос за постигането на по-устойчив растеж. Финансовата система не е изклю-
чение. Пренасочването на частен капитал към по-устойчиви инвестиции изисква цялостно преосмисляне на начина, по който ра-
боти нашата финансова система. Това е необходимо, за да може ЕС да постигне по-устойчив икономически растеж, да гарантира 
стабилността на финансовата система, както и да насърчи повече прозрачност и дългосрочно планиране в икономиката. Този 
начин на мислене е също така в основата на проекта на ЕС за съюз на капиталовите пазари (СКП). 
През 2016 г. Комисията създаде експертната група на високо равнище по финансирането за устойчиво развитие. Групата се със-
тои от 20 експерти на високо равнище от средите на гражданското общество, финансовия сектор, академичната общност, както и 
наблюдатели от европейски и международни институции. Окончателният доклад на работната група беше публикуван през януа-
ри 2018 г. В него бяха представени осем приоритетни действия, които според групата са необходимата основа за постигането на 
каквито и да е цели в областта на финансирането за устойчиво развитие. Представеният план за действие се основава на препо-
ръките на експертната група на високо равнище. 
Работата по няколко от ключовите препоръки на доклада беше обсъдена в междинния доклад на групата от 13 юли 2017 г. В от-
говор Комисията вече предложи включването на факторите от екологичен, социален или управленски характер (ЕСУ фактори) в 
мандатите на европейските надзорни органи. Комисията проведе също така обществена консултация за задълженията на инсти-
туционалните инвеститори и лицата, управляващи активи, по отношение на аспектите на устойчивото развитие. 
Комисията организира конференция на високо равнище на 22 март 2018 г., за да се обсъди представеният план за действие. 
За повече информация 
Съобщение за медиите 
ИНФОРМАЦИОННА БЕЛЕЖКА 
Информационен документ 

Повече информация за устойчивия растеж 

 

ФИНАНСОВИ ТЕХНОЛОГИИ: КОМИСИЯТА ПРЕДПРИЕМА ДЕЙСТВИЯ ЗА ПО-КОНКУРЕНТОСПОСОБЕН И ИНОВАТИВЕН 
ФИНАНСОВ ПАЗАР 

 

Европейската комисия представи план за действие по отношение на 

възможностите, които технологичните иновации разкриват в област-

та на финансовите услуги (т.нар. финансови технологии). 

Европа следва да се превърне в световен център за финансови 

технологии, а предприятията и инвеститорите от ЕС да могат да се 

възползват пълноценно от предимствата, които единният пазар им 

осигурява в този динамичен сектор. Като първа стъпка Комисията 

предлага нови правила, които ще дадат възможност за развитие на 

платформите за колективно финансиране в единния пазар на ЕС. 

Представеният план за действие има за цел да даде възможност на 

финансовия сектор да се ползва от бързия напредък на новите тех-

нологии, например блок-вериги, изкуствен интелект и услуги „в об-

лак“, като същевременно се повиши сигурността на пазарите и се 

улесни достъпът на нови участници. Ползите ще бъдат разпределени поравно между потребителите, инвеститорите, банките и 

новите участници на пазара. В допълнение Комисията предлага да се създаде общоевропейски знак за платформите, така че 

платформа, лицензирана в една държава членка, да може да работи в рамките на целия ЕС. 

Планът за действие е част от усилията на Комисията за изграждане на съюз на капиталовите пазари (СКП) и на истински еди-

нен пазар за потребителски финансови услуги. Той е част и от действията за създаване на цифров единен пазар. Комисията си 

поставя за цел правилата в ЕС да се определят с оглед на бъдещето и да бъдат в крак с бързия напредък на технологичното 

развитие. 

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги 

и съюза на капиталовите пазари, заяви: За да се конкурират в световен мащаб, европейските иновативни предприятия се нужда-

ят от достъп до капитал, от възможности да експериментират и от пространство за растеж. Това е аксиомата, на която почива 

планът за действие в областта на финансовите технологии. Лицензирането на платформите за колективно финансиране за це-

лия ЕС ще им помогне да постигнат по-големи мащаби и да привлекат инвеститори и фирми от целия ЕС. Това от своя страна 

означава възможност за предприятията и предприемачите да представят идеите си пред по-широк кръг от инвеститори. 

Юрки Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, посочи: Новите технологии преобразяват финансовия сектор чрез революционния поврат в достъпа 

на хората до финансови услуги. Алтернативните източници на финансиране, като колективното финансиране или партньорското 

кредитиране, са пряката връзка между спестяванията и инвестициите. Благодарение на тях пазарът става по-достъпен за инова-

тивните предприемачи, стартиращите предприятия и малките фирми, а това е основна цел на съюза на капиталовите пазари. 

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел отбеляза: Цифровите технологии въз-

действат цялостно върху икономиката — в еднаква степен и върху гражданите, и върху бизнеса. Технологии като блок-веригите 

могат радикално да променят финансовите услуги и други сектори. От нас се изисква да създадем подходяща уредба, която 

дава свобода за развитието на иновациите, но същевременно контролира рисковете и защитава потребителите.  

План за действие в областта на финансовите технологии:  

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/sustainable-finance_en
https://ec.europa.eu/info/publications/180131-sustainable-finance-report_en
https://ec.europa.eu/info/publications/170713-sustainable-finance-report_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm?locale=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3308_en.htm?locale=en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5524115_en
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/ares-2017-5524115_en
https://ec.europa.eu/info/events/finance-180322-sustainable-finance_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-1404_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1425_en.htm
http://ec.europa.eu/info/files/180308-action-plan-sustainable-growth-factsheet_en
http://ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_en
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• Комисията вече създаде Обсерватория и форум на ЕС за блок-веригите. По-късно през 2018 г. Комисията ще докладва от-

носно предизвикателствата и възможностите на криптовалутите. Същевременно тя работи по изготвянето на комплекс-

на стратегия относно технологията на разпределения регистър и блок-веригата, в която ще бъдат обхванати всички сектори 

на икономиката. Под разпределен регистър се разбира информационна база данни, споделена в рамките на компютърна 

мрежа. Най-известният вид разпределен регистър е блок-веригата. 

• Комисията ще проведе консултации как най-добре да популяризира цифровизацията на информацията, публикувана от бор-

сово търгуваните дружества в Европа, включително чрез използване на иновативни технологии за свързване на национал-

ните бази данни. Така инвеститорите ще получат много по-лесен достъп до ключова за техните инвестиционни решения 

информация. 

• Комисията ще организира и серия от семинари за подобряване на обмена на информация за киберсигурността. 

• Тя ще представи и подробен план с най-добрите практики по отношение на центровете за експериментални регулаторни 

практики, като за основа ще послужат насоките на европейските надзорни органи. Под център за експериментални регула-

торни практики се разбира определена от регулаторите уредба, която позволява на стартиращите предприятия в сферата на 

финансовите технологии и на други новатори да прилагат експериментални технологии в реална среда, но под контрола и 

надзора на регулатора. Центровете за експериментални регулаторни практики набират популярност най-вече в развитите 

финансови пазари. 

Регламент относно колективното финансиране: 

Колективното финансиране подобрява достъпа до финансиране, особено за стартиращите и малките предприятия. Стартиращите 

предприятия могат да представят проектите си на онлайн платформа и да обявят, че търсят подкрепа под формата на заем 

(„партньорско кредитиране“) или закупуване на дялово участие. Инвестициите от страна на инвеститорите са в замяна на финансо-

ва компенсация. В момента много такива платформи срещат трудности при разширяването на дейността си и в други държави от 

ЕС. Поради това в ЕС колективното финансиране е много по-слабо развито в сравнение с други големи световни икономики, а 

пазарът е фрагментиран. Едно от най-големите препятствия е липсата на общи за целия Съюз правила. Това значително увеличава 

оперативните разходи и разходите за постигане на съответствие с нормативната уредба и не позволява на платформите за колек-

тивно финансиране да започват трансгранична дейност. 

Благодарение на представеното предложение тези платформи ще могат по-лесно да предлагат услугите си в целия ЕС и така да по-

добрят достъпа до тази иновативна форма на финансиране за предприятията, стремящи се да привлекат допълнителен капитал. 

След приемането си от Европейския парламент и Съвета предлаганият регламент ще даде възможност на платформите да канди-

датстват — в съответствие с единен набор от критерии — за знак на ЕС, който ще им позволи да предлагат услугите си в целия ЕС. 

Инвеститорите, използващи платформите за колективно финансиране, ще бъдат защитени от ясни правила относно разкриването 

на информация, администрирането и управлението на риска и от последователен подход към надзора. 

Контекст 

Междинният преглед на плана за действие за СКП от юни 2017 г. открои потенциала на финансовите технологии за трансформира-

не на капиталовите пазари чрез привличането на нови участници и чрез по-ефективни решения, повишаващи конкурентоспособ-

ността и намаляващи разходите за предприятията и инвеститорите. В рамките на прегледа беше обявено, че Комисията ще възп-

риеме комплексен подход, който да даде възможност за използване на финансовите технологии и за задълбочаване и разширява-

не на капиталовите пазари в ЕС и който да реализира потенциала на цифровизацията. 

За изготвянето на плана за действие за финансовите технологии Комисията проведе обществена консултация през март 2017 г. с 

цел да събере становищата на заинтересованите страни относно въздействието на новите технологии върху финансовите услуги. В 

отговорите си много от тях подчертаха, че финансовите технологии и технологичните иновации като цяло са фактори за развитието 

на финансовия сектор и разкриват много големи възможности по отношение на достъпа до финансиране, оперативната ефектив-

ност, икономичността и конкурентоспособността. 

В хода на подготвителната работа по предложението за колективното финансиране бяха използвани и материали, свързани с изпъл-
нението на плана за действие за СКП за 2015 г., обществената консултация за междинния преглед на СКП, и консултацията за фи-
нансовите технологии от март 2017 г. 
 
ЗИМЕН ПАКЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР: ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА 

ТЕХНИТЕ ИКОНОМИЧЕСКИ И СОЦИАЛНИ ПРИОРИТЕТИ 
 
Европейската комисия публикува своя годишен анализ на икономическата и социалната ситуация в държавите членки, включително 
анализ на напредъка при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки и оценка на възможните дисбаланси. 
Европейската икономика нараства със стабилни темпове и положителните икономически перспективи са съпътствани от подобрява-
не на пазара на труда и социалната ситуация. Тези развития са резултат от предприетите от държавите членки през последните 
години реформи и дават възможност за допълнително засилване на устойчивостта на икономиките и обществата на ЕС. Въпреки 
това ползите от възстановяването не са разпределени еднакво в обществото и структурните слабости пречат на растежа и сближа-
ването в някои държави членки. Ето защо държавите от ЕС трябва да се възползват от настоящата положителна динамика, за да 
укрепят допълнително основите на своите икономики. 
Докладите за 27 страни (за всички държави членки с изключение на Гърция, за която се прилага програма за подкрепа на стабил-
ността) съдържат годишния анализ на службите на Комисията на икономическото и социалното положение в държавите членки, в 
това число на напредъка при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки през годините. Този анализ се основава на 
интензивен диалог на техническо и политическо равнище с държавите членки и със заинтересованите страни на всички равнища 
като част от европейския семестър за координация на политиките. 
За 12 държави членки, за които през ноември беше взето решение за извършването на задълбочен преглед, докладите по държави 
включват оценка за наличие на възможни макроикономически дисбаланси и пакетът съдържа актуализирана категоризация на стра-
ните в съответствие с т.нар. процедура при макроикономически дисбаланси. 

https://ec.europa.eu/info/publications/action-plan-building-capital-markets-union_en
https://ec.europa.eu/info/publications/mid-term-review-capital-markets-union-action-plan_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fintech-more-competitive-and-innovative-european-financial-sector_en
https://ec.europa.eu/info/consultations/public-consultation-fintech-more-competitive-and-innovative-european-financial-sector_en
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За първи път в докладите по държави се поставя специално ударение върху интегрирането на приоритетите на Европейския стълб 
на социалните права, провъзгласен през ноември 2017 г.  
Тази година се поставя конкретен акцент върху анализирането на предизвикателствата по отношение на уменията и начина, по който 
функционират мрежите за социална сигурност на национално равнище. Данни от набора от социални показатели се използват също 
и за проследяване на резултатите по отношение на заетостта и в социалната сфера. 
Настоящият зимен пакет от европейския семестър за 2018 г. следва публикуването през ноември на годишния обзор на растежа за 
2018 г. и препоръката относно икономическата политика в еврозоната, с които се определят приоритетите на европейско равнище за 
следващата година. Сега пакетът измества вниманието върху националното измерение на семестъра и предоставя основата, върху 
която държавите членки ще разработят своите годишни национални програми до средата на април. Заедно с докладите по държави, 
националните програми ще бъдат в основата на предложенията на Комисията за следващия кръг от специфични за всяка държава 
препоръки през май. 
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог, а също и за финансовата стабилност, 
финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: Силни икономики са онези, които продължават да работят за преодоля-
ването на своите слабости, дори когато времената са добри. В настоящия момент, когато европейската икономика нараства с най-
високи темпове за последните десет години, именно такава трябва да бъде нашата стратегия — както на равнище ЕС, така и на на-
ционално равнище. 
Пиер Московиси, комисарят, отговарящ за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, зая-
ви: Единадесет държави — членки на ЕС, все още са засегнати от макроикономически дисбаланси, което ги прави уязвими в случай 
на сътресения. Европейската комисия отбелязва, че коригирането на тези дисбаланси е в ход благодарение на продължаващите 
реформи и икономическо възстановяване, което прави Европа по-силна. Това са добри новини. Броят на страните, за които се при-
лага тази процедура, след кризата намалява. Благодарение на постигнатия напредък, ние поставяме България, Франция, Португалия 
и Словения в по-положителна категория. Във всички държави са необходими повече усилия. За милиони европейци животът остава 
ежедневна битка, поради което всички правителства трябва да положат повече усилия за борба с неравенството, безработицата и 
несигурността на работните места. 
Мариан Тейсен, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, добави: С провъзглася-
ването на Европейския стълб на социалните права поставихме инвестирането в умения, намаляването на неравенствата, социална-
та справедливост и приобщаващия растеж на челно място в програмата си. Сега трябва да следим резултатите на държавите членки 
по отношение на принципите и правата, включени в стълба, за да ги превърнем в практическа реалност. 
Напредък при изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки 
Както всяка година, докладите по държави оценяват напредъка на държавите членки в борбата с техните основни икономически и 
социални предизвикателства и в изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, направени в миналото. Анализът на 
напредъка през годините показва, че държавите членки са постигнали поне „известен напредък“ по отношение на повече от две тре-
ти от препоръките. 
Реформите се изпълняват ефективно в някои ключови области. От началото на европейския семестър през 2011 г. държавите членки 
са постигнали най-голям напредък в областта на финансовите услуги и във фискалната политика и бюджетното управление. Значи-
телен напредък бе постигнат и по отношение на достъпа до финансиране, законодателството за защита на заетостта и рамките за 
трудовите договори. Акценти на политиките за всички държави членки са включени в докладите по държави. 
Комисията прие също и работната програма за 2018 г. на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР), по която на 
държавите членки ще бъде предоставяна подкрепа за провеждането на реформи, по-специално за реформите, определени като 
приоритетни в специфичните за всяка държава препоръки.  
През 2018 г. от тази подкрепа ще се възползват над 140 проекта в 24 държави членки. 
Коригиране на макроикономическите дисбаланси 
През ноември миналата година Комисията започна задълбочени прегледи за 12 държави членки с цел да анализира дали те са за-
сегнати от макроикономически дисбаланси и колко сериозни са те. В 12 държави членки, които тази година бяха предмет на задълбо-
чен анализ, беше установено наличието на дисбаланси или прекомерни дисбаланси през миналата година. Комисията стигна до 
заключението, че в 11 от 12-те държави членки, които бяха подложени на задълбочен преглед, са налице дисбаланси (8 от тях) или 
прекомерни дисбаланси (3 от тях). Обобщението на задълбочените прегледи е, както следва: 

• В Хърватия, Кипър и Италия са установени прекомерни икономически дисбаланси. 

• В България, Франция, Германия, Ирландия, Нидерландия, Португалия, Испания и Швеция са налице икономически дис-
баланси. За България, Франция и Португалия ситуацията вече не е така напрегната в сравнение с прекомерните дисбалан-
си, отчетени миналата година. 

• В Словения вече не се наблюдават икономически дисбаланси. 
За България и Португалия Комисията подчертава, че все още са необходими допълнителни усилия, за да се осигури устойчива ко-
рекция на дисбалансите. 
Европейски стълб на социалните права 
Социалното измерение на европейския семестър тази година беше обогатено допълнително с интегрирането на приоритетите на 
Европейския стълб на социалните права. В докладите по държави се използват също и данните, събрани посредством набора от 
социални показатели за проследяване на заетостта и социалните резултати. Ситуациите и приоритетите естествено се различават и 
анализът отчита тези различия. Областите, които пораждат особена загриженост в някои държави членки, включват осигуряването 
на подходящи умения, продължаващата разлика в равнищата на заетост между половете, силно сегментирания пазар на труда и 
риска от бедност сред работещите, слабото отражение на социалните трансфери за намаляване на бедността, слабия растеж на 
заплатите и неефективния социален диалог. 
Какво следва? 
Докладите по държави съдържат оценката на Комисията на положението във всяка държава членка и предоставят основа за участи-
ето на всички заинтересовани страни. Очаква се Съветът да обсъди докладите заедно с резултатите от задълбочените прегледи.  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_bg
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_bg.htm
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
https://composite-indicators.jrc.ec.europa.eu/social-scoreboard/
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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.  

Комисията ще проведе двустранни срещи с държавите членки относно съответните доклади. Заместник-председателите и комисари-

те ще посетят държавите членки, за да се срещнат с правителствата, националните парламенти, социалните партньори и други заин-

тересовани страни, с които ще обсъдят констатациите в докладите. 

Като следваща стъпка държавите членки ще представят своите икономически и социални приоритети на политиката в националните 

си програми за реформи и програми за стабилност и/или програми за конвергенция (за определяне на бюджетни приоритети) до сре-

дата на април с оглед на установените предизвикателства, като отчитат също и приоритетите в годишния обзор на растежа за 2018 г. 

и препоръката относно икономическата политика на еврозоната. Комисията препоръчва тези програми да бъдат изготвени с подкре-

пата на националните парламенти и всички основни заинтересовани страни, като например, където е уместно, със социалните парт-

ньори, регионалните и местните органи и организации на гражданското общество. 

През май Комисията ще предложи нов набор от специфични за всяка държава препоръки. 

Контекст 

Зимният пакет е част от европейския семестър — годишния цикъл на координация на политиките на равнището на ЕС. Той следва 

публикуването през ноември на годишния обзор на растежа за 2018 г. и на препоръката за еврозоната, с които се определят приори-

тетите на европейско равнище за следващата година. Сега пакетът измества вниманието върху националното измерение на евро-

пейския семестър. 

Той се основава на най-актуалните данни от зимната предварителна икономическа прогноза на Комисията за 2018 г. и на анализите 

и препоръките в есенния пакет на европейския семестър за 2017 г. Докладите по държави ще послужат за основа за държавите член-

ки при разработването на техните национални програми до средата на април и за Комисията при изготвянето на специфичните за 

всяка държава препоръки по-късно през пролетта. 

Допълнителна информация 

Информационна бележка: Зимен пакет на европейския семестър 

Доклади по държави 

Общо съобщение относно докладите по държави 

Доклади за специално наблюдение в рамките на ПМД 

Годишна работна програма за 2018 г. на Програмата за подкрепа на структурните реформи (ППСР) 

Годишен обзор на растежа за 2018 г. 

Доклад за механизма за предупреждение за 2018 г. 

Препоръка за еврозоната за 2018 г. 

Проект на съвместен доклад за заетостта за 2018 г. 

Европейски стълб на социалните права 

Визуално представяне на цикъла на европейския семестър 

Тематични информационни документи 

Следете съобщенията на заместник-председателя Домбровскис в Twitter: @VDombrovskis 

Следете съобщенията на комисар Тейсен в Twitter: @mariannethyssen 

Следете съобщенията на комисар Московиси в Twitter: @pierremoscovici 

Следете съобщенията на ГД „Икономически и финансови въпроси“ в Twitter: @ecfin 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_bg
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/economy-finance/ip073_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-4681_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-1581_en.htm
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-country-reports_bg
https://ec.europa.eu/info/files/2018-european-semester-communication-country-reports_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/macroeconomic-imbalance-procedure/specific-monitoring_bg
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/srsp2018_annual_work_programme.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-annual-growth-survey_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-alert-mechanism-report_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-recommendation-euro-area_bg
https://ec.europa.eu/info/publications/2018-european-semester-draft-joint-employment-report_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_bg
https://ec.europa.eu/info/files/2018-european-semester-timeline_bg
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/eu-economic-governance-monitoring-prevention-correction/european-semester/thematic-factsheets_bg

