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ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ 

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

брой 05, 2017 год. 

ПРОЛЕТНА ИКОНОМИЧЕСКА ПРОГНОЗА - 2017 Г.: ОЧАКВА СЕ СТАБИЛЕН РАСТЕЖ 

Европейската икономика навлезе в петата си година на възстановяване, което вече обхваща всички държави — членки на ЕС. 
Очаква се това да продължи като цяло с постоянни темпове през настоящата и 
следващата година. 
Съгласно публикуваната днес пролетна прогноза на Европейската комисия растежът на БВП на еврозоната ще е 1,7 % през 2017 г. и 
1,8% през 2018 г. (в зимната прогноза съответно 1,6 % и 1,8 %). Растежът на БВП в ЕС в общи линии се очаква да остане на 
постоянно равнище от 1,9 % през двете години (1,8 % и за двете години в зимната прогноза). 
Валдис Домбровск ис, 
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: „Днешната 
икономическа прогноза 
показва, че растежът в ЕС 
н а б и р а  с к о р о с т ,  а 
безработицата продължава 
да намалява. При все това 
картината е много различна 
в различните държави 
членки, като в тези от тях, 
въвели по-амбициозни 
структурни реформи, са отчетени по-добри икономически показатели. За възстановяване на баланса се нуждаем от решителни 
реформи в цяла Европа — от отварянето на нашите пазари на стоки и услуги до модернизирането на пазара на труда и на 
социалните системи. В епохата на демографски и технологични промени нашите икономики също трябва да се развиват, така че да 
предлагат повече възможности и по-добър стандарт на живот за хората.“ 
Пиер Московиси, комисар по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз, заяви: „Европа 
навлиза в своята пета последователна година на растеж, подпомаган от гъвкавата парична политика, устойчивото доверие на 
предприятията и потребителите и подобряването на световната търговия. Добра новина е и фактът, че високата степен на 
несигурност, която се наблюдаваше през изминалите дванадесет месеца, изглежда започва да намалява. Но възстановяването на 
заетостта и инвестициите в еврозоната продължава да бъде неравномерно. Отстраняването на причините за това разминаване е 
ключовото предизвикателство, с което ние трябва да се справим през идните месеци и години.“ 
Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите и информационния документ, както и в интернет на 
адрес:http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1237_bg.htm 
Прогноза за България: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_bg_en.pdf 
Пролетна икономическа прогноза 2017 г (пълен документ):  https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-
economic-forecast-spring-2017_en 

http://www.een.bg/16-eu-news/691-2017-2
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1237_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/ecfin_forecast_spring_110517_bg_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-spring-2017_en
https://ec.europa.eu/info/publications/economy-finance/european-economic-forecast-spring-2017_en
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ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ДОКЛАДВА ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА ХАРТАТА НА ОСНОВНИТЕ ПРАВА НА ЕС ПРЕЗ 2016 Г. 

Европейската комисия публикува своя годишен доклад за прилагането на Хартата на основните права на ЕС. 
В доклада се обръща специално внимание на инициативите, предприети от ЕС през 2016 г. за укрепване на основните права. В него 
се разглежда също така начинът, по който тези права са били прилагани в редица политики на ЕС и в държавите членки през 2016 г. 
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: ,,Европейският съюз не е само пазар или валута, той е 
най-вече и преди всичко Съюз на ценности. Като пазител на Договорите Европейската комисия има специалното задължение 
да утвърждава основните права и върховенството на закона в целия Съюз — отговорност, която тя споделя с всички 
институции на ЕС и с държавите членки.“ 
Вера Йоурова, комисар на ЕС по въпросите на правосъдието, потребителите и равнопоставеността между половете, 
добави: „Европейската комисия работи във всички области на правото на ЕС, за да защитава основните права в цяла Европа. 
Това включва защита на правата на децата, укрепване на правото на защита на личните данни, подобряване на правата на 
потребителите и гарантиране на основни условия също и за хората, които търсят убежище или мигрират. Трябва да 
продължим да гарантираме, че правата са реални за всички в Европа. Основните права трябва да се прилагат за всички.“ 
В тазгодишния доклад се заключава, че последните събития крият сериозни заплахи за основните права. Комисията ще гарантира, 
че всички законодателни предложения на ЕС и всички органи на ЕС, обвързани от Хартата, ще продължат да спазват нейните 
разпоредби. Ще обърнем специално внимание на прилагането на принципите на взаимозависимост и взаимоограничаване, и по-
специално на важната роля на върховните и конституционните съдилища за утвърждаването на общите ценности на ЕС. 
По отношение на конкретните законодателни промени, в доклада се отбелязва, че през 2016 г. ЕС е предприел важни действия за 
гарантиране на закрилата на децата при трансгранични спорове, свързани с родителската отговорност (Регламент „Брюксел ІІа“), и 
за да помогне на международните двойки да разбират по-добре правилата, които се прилагат за имуществените режими; открил 
е платформа за решаване на спорове онлайн с цел укрепване на защитата на потребителите; договорил е с Facebook, Twitter, 
YouTube и Microsoft Кодекс на поведение за борба с незаконните изказвания онлайн, подбуждащи към омраза, и е продължил да 
поддържа сериозен диалог с държавите членки относно принципите на правовата държава. 
С окончателното приемане на реформата в областта на защитата на данните през април 2016 г. беше създаден единен набор от 
правила, чрез които хората разполагат с по-лесен достъп до собствените си лични данни, с право на преносимост на данните, с по-
ясно определено право „да бъдеш забравен“, както и с определени права, приложими в случай на нарушение на сигурността на 
личните данни. Комисията сключи също така споразумението за Щит за личните данни в отношенията между ЕС и САЩ и рамковото 
споразумение за защита на данните с цел по-добра защита на личните данни на европейските граждани, когато се предават на 
САЩ. През 2016 г. беше придадено конкретно действие и на правото на справедлив съдебен процес благодарение на приемането на 
набор от директиви относно презумпцията за невиновност и правото на лицата да присъстват на съдебния процес, относно правната 
помощ и процесуалните права на децата (вж. подробности тук). 
Основаните на върховенството на закона демокрации трябва да защитават основните права на малцинствата и на най-уязвимите 
членове на обществото. Европейските институции също трябва да спазват Хартата във всички свои действия. Директивата за борба 
с тероризма е добър пример, при който по време на фазата на изготвяне и преговори бяха взети предвид няколко основни права. 
Годишен колоквиум за основните права 
Свободата на медиите и плурализмът са задължителни основни елементи 
на здравите демокрации. Темата на организирания през 2016 г. от 
Комисията Колоквиум на ЕС за основните права бе ролята на медиите в 
утвърждаването на демокрацията, основните права и правовата държава. 
В заключенията на Колоквиума бяха очертани конкретни действия за 
насърчаване на свободата на медиите и за гарантиране на 
независимостта им от политически и финансов натиск, за предоставяне на 
права и защита на журналистите, както и за насърчаване на различни 
гласове в обществото. 
Колоквиумът на ЕС за основните права, който ще се проведе през 2017 г., 
ще се съсредоточи върху утвърждаването и защитата на правата на 
жените и равенството между половете. В контекста на растяща 
нетърпимост е важно ЕС решително да утвърждава и насърчава равните 
права за всички. Колоквиумът ще предостави възможност да се обърне 
внимание на политическото и икономическото овластяване на жените, на 
правата на жените в публичната и частната сфера и на борбата с насилието срещу жените във всичките му форми, като във връзка 
с тази борба са предвидени целенасочени действия през цялата 2017 година. 
Контекст 
С влизането в сила на Договора от Лисабон на 1 декември 2009 г. Хартата на основните права на Европейския съюз стана правно 
обвързваща. Нейните разпоредби се отнасят на първо място за институциите на ЕС, а освен това и за националните органи, но 
единствено когато тези органи прилагат правото на ЕС. 
Комисията работи със съответните органи на местно, национално и европейско равнище, за да информира хората по-добре за 
техните основни права и за това къде да потърсят помощ при нарушаване на тези права. Комисията предоставя практическа 
информация за основните права чрез европейския портал за електронно правосъдие и е започнала диалог по въпроса за 
разглеждането на жалбите, свързани с основните права, с омбудсмани, органи за равно третиране и институции в областта на 
правата на човека. 
За повече информация 
Доклад за 2016 г. и Работен документ на Комисията относно прилагането на Хартата на основните права на ЕС 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2351_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-449_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-297_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1937_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2461_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-4182_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-16-4182_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-3366_bg.htm
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017L0541&from=EN
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=31198
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12012P/TXT&from=BG
https://e-justice.europa.eu/home.do?action=home
http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59189
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ПРЕРАЗГЛЕДАНАТА ЕВРОПЕЙСКА ПОЛИТИКА ЗА СЪСЕДСТВО: ПОДПОМАГАНЕ НА СТАБИЛИЗАЦИЯТА, УСТОЙЧИВОСТТА, 

СИГУРНОСТТА 

ЕПС бе преразгледана през 2015 г., за да бъде даден отговор на новите предизвикателства в променящите се съседни 
региони. Днешният доклад разкрива резултатите, до които е довел новият подход, основаващ се на диференциация, 
съвместна ангажираност и гъвкавост. 
Преразгледаната европейска политика за съседство (ЕПС) даде нов импулс на отношенията между ЕС и неговите съседи на изток и 
на юг, като постави по-силен акцент върху стабилизацията, устойчивостта и сигурността. Днешният обхващащ всички съседни 
държави съвместен доклад относно изпълнението на европейската политика за съседство показва, че новият подход гарантира в по-
голяма степен съвместна ангажираност и гъвкавост, като отчита различните стремежи и разнообразието на партньорите. 
Настоящият доклад бе предшестван от преглед на ЕПС, одобрен през ноември 2015 г. 
Изпълнение на преразгледаната европейска политика за съседство 
Дълготрайните кризи и геополитическото значение на съседните държави показват колко важно е наличието на солидна политическа 
рамка, за да бъдат подобрени политическите и икономическите връзки с тези държави. 
Съвместният доклад на Европейската комисия и върховния представител относно изпълнението на европейската политика за 
съседство потвърждава нейната централна роля за създаването на условия за стабилизация на съседните на ЕС държави, посочено 
в прегледа като основен приоритет. 
Преосмислянето на ЕСП в прегледа гарантира диференциран подход към партньорите, отчитащ разликите в стремежите на всяка 
държава, съвместна ангажираност въз основа на потребностите на партньорите и на интересите на ЕС и по-
голяма гъвкавост при използването на инструментите на ЕС. Новият подход е от решаващо значение за придаването на нова 
динамика на отношенията на ЕС с държавите партньори, включително чрез договаряне и приемане на нови приоритети за 
партньорство и непрекъснатото актуализиране на програмите за асоцииране, като във всеки отделен случай отношенията за 
следващите няколко години се концентрират в области от взаимопризнат интерес. 
В контекста на новата политическа рамка ЕС действа с повишена гъвкавост и внимание към партньорите си, като разгръща своите 
ресурси с повече резултати при изпълнението на ключовите приоритети. Гъвкавостта при използването на финансирането от ЕС 
(чрез европейския инструмент за съседство) бе увеличена посредством доверителните фондове, чиято цел е да се гарантира бързо 
предоставяне на финансова помощ чрез по-широко използване на смесено финансиране и на подобрено съвместно програмиране с 
държавите членки. Принос в това отношение имат и засилената координация с международните финансови институции и 
създаването на нов резерв за гъвкавост, с който е възможно бързо реагиране при кризисни ситуации и променящи се обстоятелства. 
Напредък в приоритетни области 
Преразгледаната ЕПС мобилизира значителна подкрепа за реформи в четири приоритетни области: добро управление, демокрация, 
правова държава и права на човека; икономическо развитие за стабилизация; сигурност; и миграция и мобилност. 
С подкрепата на ЕС някои от партньорските държавите предприеха важни стъпки за напредъка на реформите в областта 
на доброто управление, демокрацията и принципите на правовата държава и правата на човека с обширни програми за 
реформа на публичната администрация и борба с корупцията, за засилване на съдебната система, за подкрепа на правата на 
човека и за насърчаване на по-изявено гражданско общество. 
Стимулирането на устойчиво икономическо развитие е в основата на приноса на ЕС за стабилизацията на съседните държави и е 
от решаващо значение за развитието на икономическа устойчивост на партньорите. След прегледа ЕС инвестира в програми за 
структурни реформи, целящи повишаване на конкурентоспособността и подобряване на бизнес средата, насърчаване на търговията, 
подкрепа за МСП и адаптиране на образованието и уменията към потребностите на реалната икономика. 
Прегледът на ЕПС засили значително акцента на политиката върху въпросите на сигурността, с цялостен подход към 
предизвикателствата, свързани със сигурността в съседните региони. ЕС разработи програми за реформи в сектора на сигурността 
в държавите, разположени на изток и на юг от него, и предприе важни мерки за борба с тероризма и предотвратяване на 
насилническия екстремизъм. Същевременно се увеличиха усилията му за пресичане на организираната престъпност и за по-добро 
сътрудничество в областта на общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО). 
Предизвикателствата на бежанската криза и незаконната миграция продължават да заемат челно място в политическата програма 
и представляват ключов аспект от работата на ЕС със съседните държави. Въведеният от ЕС всеобхватен подход включва усилия 
за намаляване на незаконната миграция чрез премахване на първопричините за нея, за насърчаване на законната миграция и 
мобилност и за ефективно управление на границите, като същевременно се защитава правото на гражданите на ЕС на свободно 
движение в рамките на Съюза. 
Контекст 
Европейската политика за съседство (ЕПС) бе преразгледана през 2015 г., за да бъде даден отговор на новите предизвикателства в 
променящите се съседни региони. Предложен през 2014 г. от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер и 
приветстван от държавите — членки на ЕС, прегледът бе предмет на широко обществено обсъждане преди публикуването му през 
ноември 2015 г. В резултат на него бе преразгледана политиката за съседство, като бяха заложени принципите на диференциация, 
гъвкавост и ангажираност в рамките на всеобхватната цел за стабилизация. 
Приетият съвместен доклад е първият обхващащ всички съседни държави и публикуван от ЕС като самостоятелен документ без 
набор от доклади за отделните държави. Целта на този нов вид доклад е да се осигури широк обзор на развитието и тенденциите в 
съседните държави. Понастоящем докладите по държави се приемат и публикуват отделно: те се планират във времето така, че да 
осигуряват основата за политически дискусии при подготовката за заседания на Съвета за асоцииране или подобни мероприятия на 
високо равнище, провеждани със съответните партньори. 
За повече информация 
Прочетете доклада 
Уебсайт на ЕПС на Европейската комисия 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2999_bg.htm
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/26371/joint-report-european-parliament-council-european-economic-and-social-committee-and-committee_en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/neighbourhood/overview_en
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КОМИСИЯТА ПРИЗОВАВА ЗА БЪРЗО ПРИЕМАНЕ НА КЛЮЧОВИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ В СФЕРАТА НА ЦИФРОВИЯ ЕДИНЕН  
ПАЗАР 

Европейската комисия публикува междинния преглед на стратегията за цифровия единен пазар, в който прави преглед на 
постигнатия напредък, призовава съзаконодателите към бързи действия по вече внесените предложения и очертава плановете за по
-нататъшни действия по онлайн платформите, икономиката, основана на данни, и киберсигурността. 
Андрус Ансип, заместник -
председателят на Комисията, 
отговарящ за цифровия единен 
пазар, заяви: Комисията изпълни 
обещанието си и представи 
всички основни инициативи за 
изграждането на единния цифров 
пазар. Сега е ред на Европейския 
парламент и на държавите членки 
да приемат тези предложения 
възможно най-бързо, за да се 
а к т и в из и р ат  б и з н е съ т  и 
иновациите и да се разкрият нови 
работни места в цяла Европа. 
Възнамеряваме след две години 
да актуализираме стратегията си, 
з а  д а  о т ч е т е м  н о в и т е 
предизвикателства и технологии. 
Необходимо е инфраструктурата, 
гарантираща киберсигурността, 
да обхване всички части на ЕС, за 
да може всеки и навсякъде да се 
п о л з в а  б е з о п а с н о  о т 
п р е д и м с т в а т а  н а 
високоскоростната връзка. Вече 
имаме договорени солидни 
правила на ЕС за защита на 
личните данни — сега трябва да 
направим необходимото, за да 
могат неличните данни да се обменят свободно, така че да имаме свързани с интернет автомобили и услуги на електронното 
здравеопазване. Нуждаем се от високопроизводителни изчислителни технологии, но и от работна сила с добри цифрови умения, за 
да извлечем максимални ползи от икономиката, основана на данни. Всяка от тези области е от основно значение за цифровото 
бъдеще на Европа. 
По данни от обявеното също днес ново проучване Евробарометър две трети от европейците са на мнение, че използването на най-
новите цифрови технологии оказва положително въздействие върху обществото, икономиката и техния собствен живот. Повечето от 
отговорилите очакват ЕС, държавите членки и предприятията да предприемат действия, за да се справят с проблемите, които 
поражда цифровизацията (например въздействието върху работните места и нуждата от по-добри цифрови умения). 
Повече информация ще намерите в прикаченото съобщение за медиите и информационния документ, както и в интернет на 
адрес: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1232_bg.htm и http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-17-1233_en.htm 
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