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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 01, 2017 год. 

КОМИСИЯТА ПРИВЕТСТВА ВЛИЗАНЕТО В СИЛА НА НОВИТЕ РАЗПОРЕДБИ ЗА ПРОЗРАЧНОСТ ЗА ДАНЪЧНИТЕ СТАНОВИЩА 

Комисията приветства влизането в сила на новите разпоредби, с които се гарантира, че държавите членки ще разполагат с 
цялата необходима информация за данъчните становища, издадени на многонационални дружества в други държави от ЕС. 
От 1 януари 2017 г. държавите членки са длъжни автоматично да обменят информация за всички нови трансгранични данъчни 
становища, които издават. Това ще се извършва чрез централен регистър, достъпен за всички държави от ЕС. 
Комисарят за икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Ние сме 
длъжни да направим корпоративното облагане по-справедливо и по-прозрачно и да използваме всички възможни средства за 
спиране на данъчните измами и прехвърлянето на печалби. Влизането в сила на 1 януари на автоматичния обмен на 
информация за трансграничните данъчни становища е важна крачка напред. Тя дава на държавите членки и на техните 
национални данъчни администрации необходимата им информация да разкриват някои неправомерни данъчни практики и да 
предприемат необходимите ответни действия.“ 
На всеки шест месеца националните данъчни ведомства ще изпращат доклад до регистъра, в който ще представят списък на всички 
издадени от тях данъчни становища. Тогава другите държави членки ще могат да проверяват тези списъци и да искат от 
съответната издаваща държава членка по-подробна информация за дадено становище. Първият обмен следва да се извърши в срок 
до 1 септември 2017 г. 
До 1 януари 2018 г. държавите членки ще трябва да представят същата информация за всички трансгранични данъчни становища, 
издадени от началото на 2012 г. 
За повече информация 
Административно сътрудничество в областта на прякото данъчно облагане 

 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/business/tax-cooperation-control/administrative-cooperation/enhanced-administrative-cooperation-field-direct-taxation_en


2 

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 01, януари 2017 год. Безплатно месечно издание 

КРЪГОВА ИКОНОМИКА: КОМИСИЯТА ИЗПЪЛНЯВА ОБЕЩАНИЯТА СИ, ПРЕДЛАГА НАСОКИ ЗА ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА 

ЕНЕРГИЯ ОТ ОТПАДЪЦИ И РАБОТИ С ЕИБ ЗА СТИМУЛИРАНЕ НА ИНВЕСТИЦИИТЕ 

Една година, след като прие пакета от мерки за кръговата икономика, Комисията представя доклад за изпълнението и 
напредъка по ключови инициативи от своя план за действие от 2015 г. 
Освен доклада Комисията: 
създаде платформа за финансова подкрепа на кръговата икономика заедно с Европейската инвестиционна банка (ЕИБ). 
Платформата ще свързва новаторите с инвеститори; 
публикува насоки за държавите от ЕС относно производството на енергия от отпадъци; 
предложи целево подобряване на законодателството за определени опасни вещества в електрическото и електронното 
оборудване. 
Първият заместник-председател на Европейската комисия Франс Тимерманс, който отговаря за устойчивото развитие, 
заяви: Изграждането на кръгова икономика в Европа е основен приоритет за тази Комисия. Постигнахме добър напредък и 
планираме нови инициативи през 2017 г. Затваряме цикъла на проектирането, производството, потреблението и 
управлението на отпадъците, като по този начин създаваме екологична, кръгова и конкурентоспособна Европа. 
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за работните места, растежа, инвестициите и 
конкурентоспособността, заяви: След постиженията по плана за инвестиции „Юнкер“ се радвам, че отново можем да работим с 
ЕИБ, за да свържем новаторите с инвеститори. Нашата цел е да се увеличат инвестициите в кръговата икономика, както 
публичните, така и частните. Това често означава, че са необходими нови бизнес модели, които може да изискват нови, 
иновативни начини на финансиране. Тази платформа е отличен инструмент за повишаване на осведомеността за огромния 
бизнес потенциал на проектите в областта на кръговата икономика и в резултат от това – за привличане на повече средства 
за тяхното финансиране. Кръговата икономика е важен елемент за модернизиране на европейската икономика и ние сме на път 
да реализираме тази устойчива промяна. 
Заместник-председателят на ЕИБ Джонатан 
Тейлър, отговарящ за финансирането в 
областта на околната среда, климата и 
кръговата икономика, заяви: ЕИБ се радва 
да обедини усилията си с Европейската 
комисия и да използваме нашата 
комбинирана финансова мощ и експертен 
опит, за да направим нашите икономики 
кръгови в по-голяма степен. С над 
19 млрд. евро специално финансиране през 
миналата година ние сме най-големият 
многостранен кредитор в областта на 
климата и гледаме на кръговата 
икономика като на основно средство за 
обръщане на хода на изменението на 
климата, по-устойчиво използване на 
ограничените ресурси на нашата планета 
и допринасяне за растежа в Европа. За да 
се ускори този преход, ще продължим да 
предоставяме съвети и да инвестираме 
все повече в иновативни кръгови бизнес 
модели и нови технологии, както и в по-
традиционни проекти за ефективно 
използване на ресурсите.  Новата 
платформа за финансова подкрепа на кръговата икономика ще бъде основен инструмент за повишаване на осведомеността и 
финансиране на проекти в тази област. 
Въз основа на набраната инерция с Плана за инвестиции за Европа, по който до края на 2016 г. са мобилизирани инвестиции на 
стойност 164 млрд. евро, с платформата за финансова подкрепа на кръговата икономика ще се подобрят връзките между 
съществуващите инструменти, като Европейския фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) и програма „InnovFin – Финансиране от 
ЕС за новатори“ по „Хоризонт 2020“, и евентуално ще бъдат разработени нови инструменти за финансиране на проекти в тази 
област. Комисията, ЕИБ, националните насърчителни банки, институционалните инвеститори и други заинтересовани страни ще 
обединят усилията си в рамките на платформата. Чрез нея ще се повишава осведомеността за възможностите за инвестиции в 
кръговата икономика и ще се стимулират добрите практики сред организаторите на проекти, ще се анализират проекти и свързаните 
с тях финансови нужди и ще се предоставят съвети относно структурирането и рентабилността на проектите. 
Днешното съобщение на Комисията за ролята на производството на енергия от отпадъци в рамките на кръговата икономика 
ще допринесе за постигане на максимални ползи от тази малка, но иновативна част от националния енергиен микс. То съдържа 
насоки как държавите от ЕС да постигнат баланс по отношение на капацитета за производство на енергия от отпадъци. Подчертава 
се ролята на йерархията на отпадъците, при която вариантите за управление на отпадъците се оценяват според тяхната 
устойчивост и с най-голям приоритет са предотвратяването и рециклирането на отпадъци. Съобщението  помага на държавите да 

оптимизират приноса си към енергийния съюз и да използват възможностите за трансгранични партньорства, когато това е уместно 
и е в съответствие с нашите цели в областта на околната среда. 
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Пакетът, приет от Комисията, включва и предложение за актуализиране на законодателството, за да се ограничи употребата на 
определени опасни вещества в електрическото и електронното оборудване (Директивата за ограничение на опасните 
вещества). С предложението се насърчава замяната на опасните материали, за да се повиши рентабилността на рециклирането на 
компонентите. Допълнително ще се улеснят операциите на пазара на стоки втора употреба (напр. препродажбата) и ремонтът на 
електрическо и електронно оборудване. Според оценките с тези мерки ще се предотвратят повече от 3000 тона опасни отпадъци на 
година в ЕС и ще се реализират икономии на енергия и суровини. Само в здравния сектор може да бъдат спестени разходи в размер 
на 170 млн. евро. 
В своя доклад за напредъка от миналата година насам Комисията посочва основните мерки, предприети в области като отпадъците, 
екопроектирането, хранителните отпадъци, органичните торове, гаранциите за потребителските стоки и иновациите и инвестициите. 
Принципите на кръговата икономика постепенно се интегрират в добрите промишлени практики, екологосъобразните обществени 
поръчки, използването на фондовете по политиката на сближаване и чрез нови инициативи в строителния и водния сектор. За да 
може преходът към кръгова икономика да се осъществи на практика, Комисията също така призовава Европейския парламент и 
Съвета да приемат законодателните предложения в областта на отпадъците в съответствие със съвместната декларация относно 
законодателните приоритети на ЕС за 2017 г.  През идната година Комисията ще продължи да изпълнява плана за действие за 
кръговата икономика – тя ще изготви стратегия за пластмасите, рамка за мониторинг на кръговата икономика, предложение за 
насърчаване на повторното използване на водата и др.  
Контекст 
Европейската комисия прие амбициозен пакет от мерки за кръговата икономика 
на 2 декември 2015 г. Пакетът включва план за действие на ЕС, обхващащ целия 
жизнен цикъл на продуктите – от проектирането, снабдяването със суровини, 
производството и потреблението до управлението на отпадъците и пазара на 
вторични суровини. 
Преходът към кръгова икономика предлага големи възможности на Европа и 
нейните граждани. Той е важна част от нашите усилия за модернизиране и 
трансформиране на европейската икономика, поемайки в една по-устойчива 
посока. В основата му стоят силни икономически аргументи – предприятията имат 
възможност да извлекат големи печалби и да станат по-конкурентоспособни. 
Преходът води до значителни икономии на енергия и ползи за околната среда. 
Благодарение на него се създават нови работни места и възможности за 
социална интеграция. Преминаването към кръгова икономика е тясно свързано с основните приоритети на ЕС в областта на 
заетостта и растежа, инвестициите, социалната програма и индустриалните иновации. 
Комисията и Европейският икономически и социален комитет организират конференция за кръговата икономика. Тя ще се 
проведе на 9 – 10 март 2017 г. и на нея ще бъдат представени основните резултати, постигнати до момента, и ще бъдат обсъдени 
бъдещите резултати със заинтересованите страни. По този повод ще бъде обявена европейската платформа за 
заинтересованите страни относно кръговата икономика. 
За повече информация 
Информационна бележка: Въпроси и отговори 
План за действие на ЕС за кръговата икономика 
Доклад за изпълнението 
Съобщение за производството на енергия от отпадъци 
Директива за ограничение на опасните вещества 
Пакет за чиста енергия 
Съобщение относно работен план за екопроектирането за периода 2016 – 2019 г. 
Протокол на ЕС за отпадъците от строителство и разрушаване 
Предложение за регламент относно предоставянето на пазара на продукти за наторяване 
Екологосъобразни обществени поръчки 
ЕИБ в кръговата икономика  

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4360_en.htm
https://webgate.ec.europa.eu/growth-portal/?fuseaction=e_service.get_form&interest=INTEREST52005&language=EN
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-105_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/implementation_report.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/waste-to-energy.pdf
http://ec.europa.eu/environment/waste/rohs_eee/pdf/update_legislation.pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/news/commission-proposes-new-rules-consumer-centred-clean-energy-transition
http://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/com_2016_773.en_.pdf
http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/newsroom/cf/itemdetail.cfm?item_id=8983
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-827_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/gpp/index_en.htm
http://www.eib.org/infocentre/publications/all/the-eib-in-the-circular-economy.htm?f=search&media=search
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ОТ „ЕРАЗЪМ“ ДО „ЕРАЗЪМ+“: ЕДНА 30-ГОДИШНА ИСТОРИЯ 

Комисията дава начало на честванията по случай 30-та годишнина от започването на 
„Еразъм“ – една от най-успешните програми на Европейския съюз. 
Комисията публикува годишния доклад за „Еразъм+“ за 2015 г. – втората година на настоящата програма в областта на 
образованието, обучението, младежта и спорта за периода 2014 – 2020 г. 
Как се е развила програма „Еразъм“ през последните 30 години? 
Програма „Еразъм“ е създадена през 1987 г. като програма за обмен на студенти. Още от първата година, когато в нея участват 
3200 студенти от 11 европейски страни (Белгия, Дания, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Нидерландия, 
Обединеното кралство, Португалия и Франция), програмата непрекъснато се развива. Днес програма „Еразъм+“ предлага широк 
набор от възможности в областта на висшето образование, професионалното образование и обучение, училищното образование, 
образованието за възрастни, младежта и спорта. Те са предназначени за учащи, преподаватели и младежки работници. През 
последните 30 години благодарение на програмата 9 милиона души са учили, работили като доброволци или придобили 
професионален опит в чужбина. Програма „Еразъм+“ има по-тесни връзки с трудовия пазар в сравнение с предшестващите я 
програми. Тя дава възможност на студентите да проведат стаж в предприятия или организации в чужбина и помага на младите 
хора да се подготвят за пазара на труда и за участие в гражданския живот чрез неформално учене. 
Доколко успешна е програма „Еразъм“? 
В продължение на 30 години мобилността помага на хората с образование, умения и компетенции да водят независим и 
пълноценен живот. Тя също така дава възможност за придобиване на европейски опит и развитие на чувство за принадлежност 
към една общност. В различни оценки се подчертават ползите от мобилността. Те показват, че благодарение на престоя си в 
чужбина младите хора в Европа получават уменията, необходими за днешния и утрешния пазар на труда, и подобряват своите 
перспективи за успешна кариера. При студентите, които са учили в чужбина по време на следването си, вероятността да намерят 
работа една година след дипломирането си е два пъти по-голяма, отколкото при останалите, а всеки трети студент, който проведе 
стаж в чужбина, след това получава предложение за работа от предприятието, където е стажувал.Освен това проучванията сред 
участниците от 2014 г. насам ясно показват колко положително гледат студентите на този опит. 96% казват, че са доволни от 
участието си в програмата. 
Какво друго предлага „Еразъм+“ освен мобилност? 
„Еразъм+“ се е превърнала в нещо много повече от програма за мобилност. Проектите за сътрудничество са инструмент, който 
организациите, работещи в областта на образованието, обучението, младежта и спорта, могат да използват, за да създават 
партньорства помежду си, както и с други заинтересовани страни, например предприятия и публични органи. С тези проекти се 
повишава качеството и се стимулират иновациите, например чрез подобряване на политиките, които са от съществено значение 
за икономическия растеж и създаването на работни места. На платформата за проекти по „Еразъм+“ ще намерите информация за 
всички минали и бъдещи проекти. 
Как ЕС ще отбележи 30-та годишнина на програма „Еразъм“? 
30-та годишнина ще бъде отбелязана с едногодишна програма от прояви на европейско, национално и местно равнище с 
подкрепа – и вдъхновение – от хора, които са участвали в програма „Еразъм“. Чрез тези събития и онлайн комуникация с 
гражданите Комисията иска да насърчи открит  диалог за начините за укрепване на програмата, така че тя да може да бъде от 
полза за европейското общество и в бъдеще. 
„Еразъм+“ – втората година 
В доклада за „Еразъм+“ за 2015 г. се прави преглед на постигнатия напредък през втората година от изпълнението на програмата 
и се посочва как приоритетите на „Еразъм+“ през 2015 г. са били повлияни от обществените промени. 
Какви са основните промени през 2015 г.? 
„Еразъм+“ играе важна роля за насърчаването на социалното приобщаване, включително на наскоро пристигналите бежанци и 
мигранти. Програмата вече е насочена в по-голяма степен към техните образователни нужди. Средствата за онлайн езиковата 
подкрепа бяха увеличени с 4 млн. евро, за да може от нея да се възползват 100 000 бежанци през следващите три години. 
По-силен акцент е поставен и върху мерките за подпомагане на борбата с радикализацията чрез действия по „Еразъм+“. 
Образованието и младежките дейности играят централна роля за насърчаване на социалната интеграция, подобряване на 

м е ж д у к у л т у р н о т о 
разбирателство и развитие 
н а  ч у в с т в о  з а 
принадлежност към една 
общност. По „Еразъм+“ 
например се финансират 
проекти, които дават 
възможност на младежките 
работници в Европа и 
съседните региони да 
подобряват уменията си и 
д а  п о д п о м а г а т 
приобщаването на младите 
хора. През 2015 г. са 
изразходени приблизително 
28 млн. евро за проекти с 
участието на около 38 000 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report-2015.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_en
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/library/study/2014/erasmus-impact_en.pdf
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/events
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/erasmus-plus-annual-report-2015.pdf
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/sites/erasmusplus/files/library/fact-sheet-post-paris_en.pdf
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Увеличила ли се е мобилността през 2015 г.? 
Действията за мобилност са били популярни и през 2015 г. – броят на кандидатурите се е увеличил с 10% в сравнение с 
предишната година. 
През втората година от програма „Еразъм+“ общо 678 000 учащи и служители, участвали в 19 600 проекта в областта на 
образованието, обучението и младежта, са получили финансова подкрепа в размер на 2,1 млрд. евро. Това е повече от всякога. 
За първи път европейски висши учебни заведения имаха възможност да кандидатстват за обмен с институции от целия свят – 
повече от 28 000 души са получили безвъзмездни средства на обща стойност 110 млн. евро. Освен това международни 
консорциуми от висши училища са създали 32 съвместни магистърски програми „Еразмус Мундус“. По всяка от тях се предлагат 
финансирани от ЕС стипендии на студенти от целия свят. 
Какви други проекти, свързани с образованието, обучението и младежта, са получили финансиране през 2015 г.? 
През втората година на „Еразъм+“ са финансирани и повече от 1900 проекта за стратегически партньорства в секторите на 
образованието, обучението и младежта. В тях са участвали около 11 000 организации от и извън тези сектори. Проектите са 
свързани с основни предизвикателства, като например качеството на преподаването и обучението, пригодността за заетост, 
новите технологии и цифровите умения и насърчаването на приобщаването и толерантността. 
През 2015 г. по програмата са подкрепени и 10 нови проекта за сътрудничество между висши учебни заведения и предприятия 
(„алианси на познанията“), 8 проекта с участието на институции за професионално образование и обучение и предприятия 
(„секторни алианси на уменията“) и 279 инициативи за укрепване на системите за образование и работа с младежта в развиващи 
се страни („проекти за изграждане на капацитет“) в Азия, Африка, Латинска Америка и др. 
Как се подпомагат младите хора в неравностойно положение? 
Възможностите за обмен по „Еразъм“ са достъпни за всеки, който желае да участва. В съответствие с целта на програмата за 
насърчаване на справедливостта и приобщаването е улеснен достъпът на хора, които се сблъскват с различни пречки, свързани с 
тяхната икономическа ситуация, увреждания, социален статус, географска отдалеченост или здравни проблеми. В момента те са 
около 10% от участниците в дейности за мобилност. В рамките на „Еразъм+“ е предвидено допълнително финансиране от 100 –
 200 евро на месец за кандидатите в неравностойно положение въз основа на национални критерии. 39 000 студенти в 
неравностойно положение вече получават допълнителни средства. В областта на младежта всеки трети млад човек, участващ в 
младежки обмен, е с неравностоен социално-икономически произход. Участието в Европейската доброволческа служба и 
младежки обмени е безплатно и достъпно за всички. Програмата покрива разходите за пътуване и издръжка на доброволците, 
джобни пари, застраховка и карта за намаление. 
Какво е развитието в сектора на спорта? 
Броят на проектите в областта на спорта, избрани за финансиране по „Еразъм+“ през 2015 г., се е увеличил на 53. Осем проекта 
са пряко свързани с първото издание на Европейската седмица на спорта. Останалите 45 се отнасят до широк набор от въпроси в 
тази област, като се поставя особен акцент върху укрепващата здравето физическа активност и двойната кариера на спортистите. 
Какви данни са налични за приключените проекти по програма „Еразъм+“? 
Изпълнението на първите проекти за мобилност по „Еразъм+“ завърши и вече са достъпни статистически данни за приключените 
дейности, финансирани през академичната 2014 – 2015 година. Те показват, че отново е постигната рекордна мобилност на 
студенти – над 290 000 студенти са учили или стажували в рамките на дейности за мобилност по „Еразъм+“. Първите 3 
изпращащи страни са същите като през предишните години – Франция (39 985), Германия (39 719) и Испания (36 842). Държавите, 
приемащи най-голям брой студенти, са Испания (42 537), Германия (32 871) и Обединеното кралство (30 183). Средният размер 
на месечната стипендия за студенти е 281 евро. 
За повече информация 
Съобщение за медиите (IP/17/82) 
Еразъм+ (годишен доклад за „Еразъм+“ за 2015 г., информационни документи, видеоклипове, лични истории, инфографики) 

https://europa.eu/youth/EU/voluntary-activities/european-voluntary-service_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-82_en.htm
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/anniversary/press
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КОМИСИЯТА СТАРТИРА НОВА ИНИЦИАТИВА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА РАБОТНИЦИТЕ 

Инвестирането в здравословни и безопасни условия на труд подобрява живота на хората, като предотвратява злополуки и 
професионални заболявания. Като се основава на досегашните усилия, на Комисията цели с новата инициатива да се осигури по-
добра защита на работниците срещу ракови заболявания, свързани с работата, да се подпомогнат предприятията, по-специално 
МСП и микропредприятията, в техните усилия да спазват действащата законодателна рамка, и да се постави по-силен акцент върху 
постигането на резултати, а не толкова върху административните формалности. 
Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност  
През последните 25 години, а преди точно толкова години беше приета първата директива в тази сфера на равнище ЕС, Съюзът е 
на челно място във въвеждането на високи стандарти за защита на работниците срещу рискове за здравето и безопасността на 
работното място. От 2008 г. насам броят на работниците, загинали при злополуки на работното място, е спаднал почти с една 
четвърт, а процентът на работниците от ЕС, които съобщават за най-малко един здравословен проблем, причинен или влошен от 
работата, е намалял с почти 10 %. Въпреки това продължават да съществуват значими предизвикателства: според изчисленията 
близо 160 000 граждани на ЕС умират ежегодно от заболявания, свързани с работата им. Един от най-важните приоритети е да се 
запази здравето и безопасността на работниците на работното място чрез отстояване и актуализиране на високите европейски 
стандарти. 
В изпълнение на своя ангажимент да продължи работата за подобряване на здравословните и безопасни условия на труд, 
Комисията ще предприеме следните ключови действия: 
Установяване на гранични стойности за експозиция или предприемане на други мерки във връзка с още седем канцерогенни 
вещества. Освен че настоящото предложение ще бъде от полза за здравето на работниците, то също така поставя ясна цел пред 
работодателите и правоприлагащите органи за избягване на експозицията. 
Подпомагане на предприятията, особено на малките предприятия и микропредприятията, в техните усилия да спазват 
правилата за здравословни и безопасни условия на труд. По-специално, данните сочат, че над една трета от 
микропредприятията не правят оценка на рисковете на работното място. Ето защо публикуваме документ с насоки за 
работодателите, в който се съдържат практични съвети за улесняване на извършваните от тях оценки на риска и за повишаване на 
тяхната ефективност. В него са включени съвети относно начините за справяне с бързо нарастващите рискове в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд, като например психосоциалните и ергономичните рискове и рисковете, свързани със 
застаряването. Също така се стремим към увеличаване на наличността на безплатни онлайн инструменти, които подпомагат 
малките предприятия и микропредприятията в извършването на оценки на риска. 
През следващите две години Комисията ще работи с държавите членки и социалните партньори за отмяната или 
актуализирането на остарелите правила. Целта е да се опрости и намали административната тежест, като същевременно бъде 
запазена защитата на работниците. Това модернизиране следва също така да подкрепя по-доброто прилагане на място. 
Преразглеждането на законодателството на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд и измененията на 
Директивата относно канцерогените и мутагените се вписват в контекста на продължаващата работа на Комисията по създаване 
на европейски стълб на социалните права, чиято цел е да се адаптира законодателството на ЕС към промените в моделите на 
трудова дейност и в обществото. По време на консултациите и разискванията относно европейския стълб на социалните права беше 
потвърдено значението на здравословните и безопасни условия на труд като основен елемент от достиженията на правото на ЕС и 
бе поставен акцент върху превенцията и правоприлагането. Приетото съобщение също така е съобразено с широкообхватната 
оценка на действащите достижения на правото на ЕС като част от Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка 
(REFIT), насочена към по-опростено, по-подходящо и по-ефективно законодателство на ЕС. Предложението и измененията бяха 
изготвени в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни на всички равнища, и по-конкретно социалните партньори.  
За повече информация 
Често задавани въпроси относно нова политика за здравословни и безопасни условия на труд 
Работен документ на службите на Комисията — Последваща оценка на Директивата относно здравословните и безопасни условия 
на труд 
Работен документ на службите на Комисията — практическо ръководство за работодатели 
Новини на уебсайта на ГД „Трудова заетост“ 
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http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1226&langId=bg
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-3_bg.htm
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16875&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16875&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=16876&langId=en
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=bg&catId=89&newsId=2709&furtherNews=yes&preview=cHJldkVtcGxQb3J0YWwhMjAxMjAyMTVwcmV2aWV3

