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 МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ХОРАТА С 

УВРЕЖДАНИЯ 

На 3 декември отбелязваме Международен ден на хората с увреждания. 

Според Хартата на ЕС на основните права „Съюзът признава и зачита 

правото на хората с увреждания да се ползват от мерки, които осигуряват 

тяхната автономност, социалната и професионалната им интеграция и 

участието им в живота на общността“. Освен това с подписването на 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания ЕС и 27-те 

държави от него вече поеха ангажимент за създаване на Европа без 

бариери.  

През 2010 г. Комисията прие цялостна стратегия за създаването на Европа 

без бариери за хората с увреждания до 2020 г. В нея се очертават 

начините, по които ЕС и правителствата на държавите членки могат да 

осигурят на хората с увреждания възможност да се ползват от своите 

права. 

Едно от ключовите действия в стратегията е инициатива за достъпност. 

Нейната цел е да се използват стандартизацията или правилата за 

обществените поръчки за гарантиране на достъпността на всички стоки и 

услуги за хората с увреждания, като същевременно се насърчава 

европейският пазар за помощни средства. Очаква се през следващите 

години този пазар значително да се разрасне, както се случи в САЩ. 

„Достъпност“ означава равноправен достъп на хората с увреждания до 

физическата среда, транспорта, информационните и комуникационните 

технологии и системи и други съоръжения и услуги. 

До 2020 г. се очаква една пета от населението на ЕС да има някакъв вид 

увреждане. ЕС и държавите от Съюза са поели ангажимент за 

подобряване на социалното и икономическото положение на хората с 

http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm
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увреждания въз основа на Хартата на основните права на ЕС и Договора 

за функционирането на ЕС. 

Европейският съюз и всички държави от Съюза са страни по Конвенцията 

на Организацията на обединените нации за правата на хората с 

увреждания (КПХУ на ООН). Този важен договор влезе в сила за ЕС през 

януари 2011 г. и осигури насоки за съдържанието на Европейската 

стратегия за хората с увреждания за периода 2010—2020 г. 

 

Ключови инициативи за хората с увреждания 

 Европейският акт за достъпност, Директива 2019/882 на ЕС за 

изискванията за достъпност на продукти и услуги регламенти относно 

правата на пътниците с ограничена подвижност в основните видове 

транспорт 

 Директива 2016/2102 на ЕС относно достъпността на уебсайтовете и 

мобилните приложения на организациите от обществения сектор 

 Карта на ЕС за хората с увреждания 

 Карта на ЕС за паркиране 

 Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно 
третиране в областта на заетостта и професиите 

 Комисията също така подкрепя държавите членки в прилагането на 
КПХУ на ООН чрез европейския семестър и със средства на ЕС. 

 
Някои полезни инструменти на политиката са  

 Европейският стълб на социалните права, чийто принцип 17 е посветен 
на хората с увреждания и включването на въпросите, свързани с тях, в 
съответните принципи на стълба 

 Европейският семестър, чрез който се предоставя рамка за 
координацията на икономическите политики в целия ЕС и се осигурява 
информация относно положението на лицата с увреждания и без 
увреждания в държавите членки 

 
Европейската комисия се ангажира да повиши осведомеността 

относно условията на живот на лицата с увреждания, 
предизвикателствата, с които те се сблъскват в ежедневието, и 
инструментите за подобряване на живота им. Тя също така 
популяризира прилагането на КПХУ на ООН.   

За постигане на тази цел Комисията организира всяка година 

 конференция във връзка с Европейския ден на хората с увреждания 

 награда за достъпен град, с която се отличават градовете, които са 
положили изключителни усилия да станат по-достъпни. годишна 
награда „Достъпен град“ е новаторско съревнование между 
европейските градове за насърчаване на достъпността в градската 
среда за хората с увреждания. 

 годишен работен форум за прилагането на Конвенцията за правата на 
хората с увреждания 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=bg
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1138&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1484&langId=bg
http://www.accesscityaward.eu/
http://www.accesscityaward.eu/
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 обучение за юристи и политици относно политиката и 
законодателството на ЕС във връзка с уврежданията 

 
ЕС предоставя финансова подкрепа чрез безвъзмездна годишна помощ 
за организации на равнище ЕС на хора с увреждания (ОХУ) и НПО (по 
програма „Права, равенство и гражданство“), за да се улесни тяхното 
участие в процесите на равнище ЕС. Те предоставят например 
становища относно развитието на законодателството и политиките на ЕС. 
Тези органи включват 
 

 Европейски форум на хората с увреждания 

 Inclusion Europe 

 Международна федерация за спина бифида и хидроцефалия 

 Европейски съюз на слепите 

 Европейски съюз на глухите 

 Аутизъм Европа 

 Психично здраве Европа 

 Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) са 
основните финансови инструменти на ЕС за засилване на 
икономическото и социалното сближаване. Те спомагат за 
гарантиране на социалното приобщаване на най-уязвимите 
граждани, включително тези с увреждания. 

 
Академичната мрежа на европейските експерти в областта на 
уврежданията (ANED) предоставя на Европейската комисия анализ на 
данни и политики от държавите — членки на ЕС. Тя управлява DOTCOM 
— база данни, която наблюдава инструментите на политиката, свързани 
с КПХУ на ООН в ЕС и държавите от Съюза. 

 
Източници:  
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/STATEMENT_18_6
603  
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=bg  

 

.  

НОВИНИ 

Започна мандата на Комисията фон дер Лайен 

На 1 декември стартира 5-годишния мандат на новата Комисия фон дер 

Лайен започна. 

На 27 ноември 2019г, Парламентът одобри новата Комисия, която беше 

представена от новоизбрания председател на Комисията фон дер 

Лайен. При поименно гласуване, което се проведе на обяд в сряда, 

евродепутатите одобриха новия колегиум на членове на комисията с 461 

гласа „за“, срещу 157 гласа „против“ и 89 гласа „въздържал се“. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19758&langId=en
http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=19758&langId=en
http://ec.europa.eu/justice/grants1/programmes-2014-2020/rec/index_en.htm
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/STATEMENT_18_6603
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/STATEMENT_18_6603
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1137&langId=bg
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В своето изявление новоизбраният председател на Европейската 

комисия Урсула фон дер Лайен потвърди ангажиментите, които беше 

поела в пленарната зала през юли и тези, които бяха поети от 

кандидатите за комисари по време на процеса на изслушванията. Тя 

подчерта, че ще работи в тясно сътрудничество с Парламента и ще 

изпълни обещанията си. Тя също потвърди серия от промени в 

ресорите, поискани от Парламента след изслушванията, които имаха за 

цел да установят доколко кандидатите са подходящи за поста и за 

колегиума на членовете на Комисията. 

 

Новоизбраният председател на Европейската комисия, Урсула фон дер Лайен, представи своя екип и 

програма, преди гласуването на Комисията 

Преди гласуването на обяд, политическите групи проведоха кратки 

срещи, за да обсъдят начина, по който ще гласуват, които бяха 

последвани от изказвания от техните лидери в пленарна зала.  

Бързи факти 

Представителството на жените в Комисията никога не е било по-голямо: 

в допълнение на новоизбрания председател, сегашният състав на 

Комисията включва 11 жени и 15 мъже членове. 

Резултати от предишни гласувания за утвърждаване на Комисията: 

10.2014 г. Жан-Клод Юнкер 423 гласа „за“, 209 „против“ и 67 „въздържал 

се“ 

02.2010 г. Жозе Мануел Барозу 488 гласа „за“, 137 „против“ и 72 

„въздържал се“ (общ брой евродепутати - 736) 

11.2004 г. Жозе Мануел Барозу 478 гласа „за“, 84 „против“ и 98 

„въздържал се“ (общ брой евродепутати - 732) 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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09.1999 г. Романо Проди 510 гласа „за“, 51 „против“ и 28 „въздържал се“ 

(общ брой евродепутати - 626) 

01.1995 г. Жак Сантер 417 гласа „за“, 104 „против“ и 59 „въздържал се“ 

(общ брой евродепутати - 626) 

Източник: https://www.europarl.europa.eu/news/bg/hearings2019/komisiiata-na-

ursula-fon-der-layen/20191121IPR67111/parlamentt-izbra-komisiiata-fon-der-layen 

 

Авиационна безопасност: Европейската комисия 

приема нов списък на ЕС за авиационна 

безопасност 

9 декември 2019г. 

Европейската комисия актуализира списъка на ЕС за авиационна 

безопасност — списък на авиокомпаниите, които не отговарят на 

международните стандарти за безопасност и поради това са предмет на 

оперативна забрана или на оперативни ограничения в рамките на 

Европейския съюз. Със списъка на ЕС за авиационна безопасност се 

цели да се осигури най-високо равнище на авиационна безопасност за 

европейските и всички други граждани, пътуващи в рамките на 

Европейския съюз. 

Има добри новини що се отнася до Габон, тъй като след подобряване на 

ситуацията с авиационната безопасност в тази държава всички 

авиокомпании, сертифицирани в Габон, са заличени от списъка. 

Комитетът за гражданско въздухоплаване на Армения обаче е бил 

подложен на засилен контрол поради признаци за понижен надзор върху 

безопасността. 

Адина Вълян, комисарят по въпросите на транспорта, заяви: „Днешното 

решение е показателно за продължаващия ни стремеж да осигурим най-

високо равнище на безопасност — не само за пътуващите в Европа, но 

и в световен мащаб, защото авиационната безопасност не е въпрос на 

граници или на националност. С удоволствие мога да обявя, че днес 

Европейската комисия успя да заличи от списъка на ЕС за авиационна 

безопасност всички въздушни превозвачи от Габон. Тази държава 

фигурираше в списъка още от 2008 г., затова е много положителен 

фактът, че можем да отдадем признание за усилията, положени от 

органите за авиационна безопасност на Габон“ . 

Списъкът на ЕС за авиационна безопасност помага за поддържането на 

високо равнище на безопасност в ЕС, но също така стимулира 

засегнатите авиокомпании и държави да подобрят своите равнища на 

безопасност, така че да бъдат заличени от този списък. Освен това 

списъкът се превърна в основен инструмент за превенция, защото 

мотивира държавите, които имат проблеми във връзка с безопасността, 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/hearings2019/komisiiata-na-ursula-fon-der-layen/20191121IPR67111/parlamentt-izbra-komisiiata-fon-der-layen
https://www.europarl.europa.eu/news/bg/hearings2019/komisiiata-na-ursula-fon-der-layen/20191121IPR67111/parlamentt-izbra-komisiiata-fon-der-layen
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да предприемат действия преди да е възникнала необходимост от 

налагане на забрана по силата на същия списък. 

След днешната актуализация на общо 115 авиокомпании се забранява 

да изпълняват полети в небето на ЕС: 

109 авиокомпании, сертифицирани в 15 държави[1], поради липсата на 

надзор върху безопасността от страна на авиационните власти на тези 

държави; 

шест отделни авиокомпании, поради съображения за безопасност по 

отношение на самите авиокомпании: Avior Airlines (Венесуела), Iran 

Aseman Airlines (Иран), Iraqi Airways (Ирак), Blue Wing Airlines (Суринам), 

Med-View Airlines (Нигерия) и Air Zimbabwe (Зимбабве). 

Още три авиокомпании са обект на оперативни ограничения и могат да 

изпълняват полети до ЕС само с определени типове въздухоплавателни 

средства: Air Koryo (Корейска народнодемократична република), Air 

Service Comores (Коморски острови) и Iran Air (Иран). 

 

Обща информация 

Днешната актуализация на списъка на ЕС за авиационна безопасност се 

основава на единодушното становище на експертите в областта на 

авиационната безопасност от държавите членки, чиято среща се 

проведе на 20 и 21 ноември 2019 г. под егидата на Комитета на ЕС по 

безопасност на въздухоплаването. Този комитет се председателства от 

Европейската комисия с подкрепата на Агенцията за авиационна 

безопасност на Европейския съюз (ЕААБ). Актуализираният списък 

получи подкрепата и на Комисията по транспорта към Европейския 

парламент. Оценката се прави въз основа на международните 

стандарти за безопасност, и по-специално на стандартите, публикувани 

от Международната организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО). 

Комисията постоянно търси начини за подобряване на авиационната 

безопасност, по-конкретно чрез съвместни усилия с авиационните 

власти в световен мащаб за повишаване на общите стандарти за 

безопасност. С оглед на горепосоченото през 2020 г. Комисията, чрез 

ЕААБ, ще даде ход на два проекта за сътрудничество, целящи да 

подпомогнат Ангола и Мозамбик да внесат допълнителни подобрения в 

своите системи за надзор на авиационната безопасност. 

 

За повече информация: 

Въпроси и отговори относно списъка на ЕС за авиационна безопасност  

Списък на авиокомпаниите със забрана да изпълняват полети в рамките 

на ЕС  

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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Роля на авиацията за европейската икономика 

Проекти на ЕААБ за техническо сътрудничество 

 

[1] Афганистан, Ангола (с изключение на 2 авиокомпании), Република 

Конго, Демократична република Конго, Джибути, Екваториална Гвинея, 

Еритрея, Киргизка република, Либерия, Либия, Молдова (с изключение 

на 3 авиокомпании), Непал, Сао Томе и Принсипи, Сиера Леоне и Судан. 

 

Есенен пакет на европейския семестър: 

създаване на икономика, която работи за хората и 

планетата  

17 декември 2019г. 

Комисията „Фон дер Лайен“ стартира нов цикъл на европейския 

семестър — първия за мандата си. Комисията представя амбициозна, 

обновена стратегия за растеж, насочена към насърчаването на 

устойчива конкурентоспособност с цел изграждане на икономика, която 

работи за хората и планетата. 

В годишната стратегия за устойчив растеж се дава израз на визията, 

изложена в политическите насоки на председателя Урсула фон дер 

Лайен. В нея се представя стратегията на политиките във връзка с 

икономиката и заетостта на ЕС, като устойчивостта и социалното 

приобщаване биват поставени в центъра на икономическата политика 

на ЕС в съответствие с приоритетите, залегнали в Европейския зелен 

пакт, новата стратегия за растеж на Комисията. Тя има за цел да 

гарантира, че Европа ще продължи да е мястото с най-напредналите 

системи за социална сигурност в света, ще се превърне в първия 

континент, неутрален по отношение на климата, и ще бъде динамичен 

център на иновациите и конкурентоспособното предприемачество. 

Стратегията ще предостави на Европа средствата, с които да бъде по-

амбициозна по отношение на социалната справедливост и 

просперитета. В по-общ план стратегията за устойчив растеж ще 

помогне на ЕС и неговите държави членки да постигнат целите за 

устойчиво развитие на ООН, които Комисията включва за първи път в 

европейския семестър. 

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на 

Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: 

Извършва се коренна трансформация на нашия икономически модел. 

Изменението на климата, цифровизацията и демографските промени 

изискват от нас да адаптираме нашата икономическа политика, така че 

Европа да остане конкурентоспособна сила на световната сцена по 

начин, който е справедлив и устойчив. Същевременно държавите от ЕС 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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http://www.europeinfocentre.bg/
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трябва да засилят защитата си срещу задаващите се на хоризонта 

глобални рискове. Приканвам държавите с фискално пространство да 

дадат допълнителен тласък на инвестициите, а тези с високи нива на 

дълга да работят за намаляването му. 

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: 

Считано от днес, поставяме климатичния преход в центъра на нашето 

управление на икономиката. Защото, когато казваме, че Европейският 

зелен пакт е новата стратегия за растеж на Комисията, това е 

действително така. Един от основните ми приоритети през първата 

година на мандата ми ще бъде интегрирането на целите за устойчиво 

развитие на ООН в европейския семестър. Успехът на тази важна 

промяна на европейските икономически политики е от жизненоважно 

значение за нас. 

Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните 

права, заяви: В новата стратегия са интегрирани принципите на борба с 

неравенствата и стремежът за възходящо икономическо и социално 

сближаване, залегнали в Европейския стълб на социалните права. Днес 

рекорден брой хора имат работа, но различията продължават да 

съществуват. В един бързо променящ се свят и икономика, в която 

ключов фактор са иновациите, трябва да способстваме за по-лесен 

достъп до пазара на труда и да инвестираме повече в уменията на тези, 

които трябва да се приспособят към цифровия и зеления преход, 

особено що се отнася до най-уязвимите. Социалната справедливост 

трябва да бъде неразделна част от това ново направление на работата. 

Годишната стратегия за устойчив растеж обхваща четири 

взаимосвързани и взаимно подсилващи се измерения с цел да се 

отговори на дългосрочните предизвикателства. Тези измерения следва 

да ръководят структурните реформи, политиките в областта на 

заетостта, инвестициите и отговорните фискални политики във всички 

държави членки, така че да се постигне икономика, която работи за 

хората и планетата. Четирите измерения са: 

 устойчивост на околната среда, 

 увеличение на производителността, 

 справедливост, както и 

 макроикономическа стабилност. 

Европейският семестър ще постави по-силен акцент върху 

устойчивостта на околната среда, като предостави на държавите членки 

конкретни насоки за това къде са най-необходими структурни реформи 

и инвестиции за устойчив икономически модел. В рамките на 

европейския семестър насоките относно политиките също ще спомогнат 

за повишаване на производителността: те ще насърчават инвестициите 

и структурните реформи за стимулиране на научните изследвания и 

иновациите, подобряване на достъпа до финансиране и на 

функционирането на пазарите на стоки и услуги и премахване на 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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пречките в бизнес средата. Следва да се гарантира справедливост чрез 

прилагането на социални политики с цел да се осигурят справедливи 

условия на труд за всички и да се даде възможност на хората да се 

адаптират към променящите се обстоятелства при настъпването на 

значителни трансформации. Макроикономическата стабилност следва 

да се запази, като се спазват фискалните правила и същевременно се 

използва напълно заложената в тях гъвкавост, преодоляват се 

дисбалансите и се завърши изграждането на европейския икономически 

и паричен съюз (ИПС). 

 

Допълнителни доклади 

Препоръката относно икономическата политика на еврозоната 

призовава държавите членки от еврозоната да предприемат мерки за 

постигане на приобщаващ и устойчив растеж, както и да дадат тласък 

на конкурентоспособността. В нея също така се призовава за 

диференцирани фискални политики, както и за по-нататъшната им 

координация в рамките на Еврогрупата в случай на влошаващи се 

перспективи. В препоръката се приканва и към по-голям напредък в 

задълбочаването на ИПС, по-специално чрез завършване на банковия 

съюз и съюза на капиталовите пазари, което ще спомогне също за 

укрепване на международната роля на еврото. Тези действия, взети 

заедно, ще спомогнат да се отговори на общите предизвикателства пред 

еврозоната като цяло. 

В доклада за механизма за предупреждение — инструмент за проверка 

за макроикономически дисбаланси — се препоръчва 13 държави членки 

да бъдат подложени на „задълбочен преглед“ през 2020 г. с цел да се 

установи и оцени сериозността на възможните макроикономически 

дисбаланси. Държавите членки трябва да продължат да се справят с 

макроикономическите дисбаланси, пред които са изправени, с цел да 

бъдат подготвени за дългосрочни предизвикателства и евентуални 

бъдещи сътресения. Държавите членки, определени за тези прегледи, 

са България, Германия, Гърция, Ирландия, Испания, Италия, Кипър, 

Нидерландия, Португалия, Румъния, Франция, Хърватия и Швеция. 

В предложението за съвместен доклад за заетостта се анализират 

заетостта и социалното положение в Европа и се подчертават както 

областите, в които е постигнат напредък, така и тези, където е 

необходимо да се направи повече. Понастоящем 241,5 милиона души 

имат работа, безработицата в ЕС е рекордно ниска (6,3 %), а условията 

на пазара на труда се подобряват. Въпреки това, неравенството между 

половете продължава да бъде сериозно предизвикателство, както и 

неравенството в заплащането; определени групи, по-специално децата 

и хората с увреждания, все още са изложени на висок риск от бедност 

или социално изключване; също така младежката безработица буди 

сериозно безпокойство в някои държави членки. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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Целта на доклада за функционирането на единния пазар е да се направи 

оценка на резултатите и постиженията на единния пазар. Той е включен 

за първи път в цикъла на семестъра, за да се подчертае значението на 

изпълнението на реформите, които улесняват гладкото функциониране 

на единния пазар. В доклада е показано, че при стоковия пазар е налице 

висока степен на интеграция, докато пазарът на услугите има 

изключително висок потенциал за по-нататъшна интеграция. Постигнат 

е също значителен напредък по отношение на интеграцията на пазарите 

на енергия, но трансграничната търговия с енергия и конкуренцията на 

тези пазари трябва да бъдат засилени. Гарантирането на високи 

стандарти на защита на околната среда и безопасност на продуктите е 

основен компонент на функционирането на единния пазар, обхващащ 

широк набор от икономически дейности. Разгръщането на пълния 

потенциал на единния пазар зависи от извършването на национално 

равнище на структурни реформи, които могат да спомогнат за 

създаването на ефективна конкуренция и за подобряването на 

стопанската среда. Все по-интензивното включване на въпросите на 

единния пазар в семестъра ще улесни осъществяването на тези 

реформи. 

Вторият годишен мониторингов доклад за изпълнението на Програмата 

за подкрепа на структурните реформи от 2018 г. показва, че програмата 

може да допринесе съществено за усилията на органите на държавите 

членки да идентифицират и да преодоляват структурните слабости в 

разработването и изпълнението на реформите. През 2018 г. бяха 

подбрани 146 искания от 24 държави членки за финансиране по 

програмата. 93 % от тях са пряко свързани със стратегическите 

приоритети на ЕС в области като подобряването на оперативния 

капацитет и ефективността на публичните администрации, 

модернизирането на управлението на публичните финанси, реформата 

на данъчните администрации и развитието на цифровата икономика. 

 

Следващи стъпки 

Европейският съвет се приканва да одобри представената днес 

стратегия за устойчив растеж. 

Приоритетите, установени от Комисията в стратегията ѝ за устойчив 

растеж, следва да бъдат взети предвид от държавите членки в техните 

национални политики и стратегии, изложени в програмите им за 

стабилност или конвергенция и в националните програми за реформи. 

Въз основа на това Комисията ще предложи специфични за всяка 

държава препоръки като част от пролетния пакет на европейския 

семестър. Специфичните за всяка държава препоръки ще бъдат приети 

от държавите членки в Съвета. Следователно държавите членки носят 

крайната отговорност за съдържанието и изпълнението на тези 

препоръки. 
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В политическите насоки на председателя Фон дер Лайен се подчертава 

колко е важно Европейският парламент да има „по-силен глас“ в 

икономическото управление. За тази цел Комисията се надява да 

започне конструктивен диалог с Парламента относно съдържанието на 

този пакет и всяка следваща стъпка в цикъла на европейския семестър. 

 

За повече информация 

Европейски семестър за 2019 г. — Есенен пакет: въпроси и отговори 

Политически насоки на председателя Фон дер Лайен 

Годишна стратегия за устойчив растеж за 2020 г. 

Препоръка за еврозоната за 2020 г. 

Доклад за механизма за предупреждение за 2020 г. 

Предложение за съвместен доклад за заетостта за 2020 г. 

Доклад за функционирането на единния пазар 

Втори годишен мониторингов доклад относно изпълнението на 

Програмата за подкрепа на структурните реформи от 2018 г. 

Примери за подкрепа за реформи, предоставена от Службата за 

подкрепа на структурните реформи 

Есенна икономическа прогноза от 2019 г. 

Есенен фискален пакет: 

Европейски семестър 

 

Повече пчелни кошери и пчелари благодарение 

на подкрепата на ЕС 

17 декември 2019г 

Броят на пчелните кошери и пчеларите в ЕС се е увеличил през 

годините, което се изразява в растеж от 16 % на производството на 

пчелен мед в ЕС за периода от 2014 до 2018 г. Това е една от основните 

констатации в публикувания днес от Европейската комисия доклад за 

изпълнението на програмите на ЕС в областта на пчеларството. 

 

Комисарят по въпросите на селското стопанство Януш Войчеховски 

заяви: Секторът на пчеларството е от решаващо значение за селското 

стопанство и биологичното разнообразие като цяло. Трябва да 
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насърчаваме пчеларите в целия ЕС и затова напълно подкрепям 

увеличаването на финансирането от ЕС за следващата 3-годишна 

програма за пчеларството от 120 на 180 милиона евро като част от 

предложението на Комисията за следващия бюджет за селското 

стопанство. 

Днешният доклад съдържа преглед на сектора и на изпълнението на 

мерките за подкрепа, въведени чрез програмите на ЕС в областта на 

пчеларството. 

Със 17,5 милиона кошера в ЕС, управлявани от 650 000 пчелари, през 

2018 г. ЕС е произвел 280 000 тона пчелен мед. Пчеларството се 

развива във всички държави — членки на ЕС, а Европейският съюз е 

вторият по големина производител на пчелен мед в света. 

ЕС съфинансира програми в областта на пчеларството, които са 

разработват на национално равнище в сътрудничество със сектора, с 

цел подобряване на условията за сектора на пчеларството и маркетинга 

на неговите продукти. Програмите се изпълняват за период от три 

години, като в периода 2017—2019 г. годишното финансово участие на 

ЕС беше в размер на 36 милиона евро, допълнени с още толкова 

национални средства. За периода 2020—2022 г. годишното финансово 

участие на ЕС се увеличи от 36 на 40 милиона евро. Отпуснатият за 

всяка държава членка бюджет се основава на броя на пчелните кошери, 

за които е постъпило уведомление в ЕС. 

През 2018 г. от осемте вида допустими мерки за програмите в областта 

на пчеларството мерките, които са получили най-голяма част от 

наличното финансиране с общ дял от почти 60 %, са тези за техническа 

помощ (например обучения, подкрепа за закупуване на техническо 

оборудване, подкрепа за младите пчелари) и борба срещу агресорите в 

кошера. Подновяването на пчелните кошери и подпомагането на 

работата по придвижване на пчелните кошери през сезона на цъфтеж 

представляват заедно повече от 30 % от бюджета. Сред другите мерки 

са приложните изследвания, анализите на пчелните продукти, 

подобряването на продуктите и наблюдението на пазара. 

По отношение на предложенията за ОСП за периода след 2020 г. 

Комисията предложи програмите в областта на пчеларството да се 

включат в стратегическите планове по общата селскостопанска 

политика (ОСП). Тези планове, разработени на национално равнище, 

определят начина, по който всяка държава членка възнамерява да 

постигне целите на ОСП. Това ще увеличи видимостта на сектора на 

пчеларството, като същевременно ще се гарантира приносът му за 

общите цели на ОСП, включително за действията в областта на 

климата. 

Програмите също така ще станат задължителни за държавите членки, 

за да се гарантира непрекъснатото усвояване и подкрепа. 
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За повече информация 

Доклад за изпълнението на програмите в областта на пчеларството 

Пчелният мед в ЕС 

 

Презаселване: Ангажиментът на държавите 

членки на ЕС за 2020 г. надхвърля 30 000 места 

18 декември 2019г. 

По време на първия Глобален форум за бежанците в Женева 

Европейската комисия обяви финансова подкрепа за държавите членки, 

които заедно са поели ангажимент да осигурят над 30 000 места за 

презаселване през 2020 г. 

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, който отговаря за 

утвърждаването на европейския ни начин на живот, заяви: 

Презаселването е пример за европейски успех и трябва да остане такъв. 

Държавите членки на Европейския съюз поемат най-големия досега 

колективен ангажимент по отношение на местата за презаселване. По 

този начин ЕС става най-големият участник в усилията за презаселване 

в световен мащаб, въпреки че се надяваме, че и други ще последват 

примера и ще увеличат поетите от тях ангажименти, така че да 

отговорят на нарастващите нужди. Когато си сътрудничим и работим 

заедно, можем да създадем трайни, ефективни и сигурни системи, за да 

предложим закрила на най-уязвимите в света. 

Комисарят по въпросите на вътрешните работи Илва Йохансон заяви: 

Презаселването е ключов инструмент, за да се гарантира, че хората, 

които се нуждаят от закрила, не излагат живота си на риск и достигат до 

ЕС по безопасен и законен път. Това е ключов елемент от цялостния 

подход към миграцията, който трябва да продължим да развиваме, 

включително чрез силни партньорства с трети държави. Амбициозните 

ангажименти на държавите членки трябва да продължат и ЕС ще 

предостави необходимата подкрепа. В това отношение не можем да си 

позволим никакви пропуски. Комисията възнамерява да представи 

препоръка за обединяване на усилията на държавите членки и по този 

начин да укрепи позицията на ЕС на световната сцена. 

Европейската комисия беше представена на среща на високо равнище 

по време на Глобалния форум за бежанците в Женева. На 16 декември 

комисарят по въпросите на съседството и разширяването Оливер 

Вархеи взе участие в тематичната дискусия „Кризата със сирийските 

бежанци — постигане на резултати в партньорство“. Днес комисарят по 

въпросите на международните партньорства Юта Урпилайнен ще 

направи основно изказване на заключителната пленарна сесия, а 
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комисарят по въпросите на управлението при кризи Янез Ленарчич ще 

участва в групата на високо равнище по въпросите на образованието. 

От 2015 г. насам повече от 65 000 уязвими бежанци са намерили закрила 

в Европа чрез схемите на ЕС за презаселване. Колективният 

ангажимент на държавите членки за още 30 000 места за презаселване 

през 2020 г. потвърждава ролята на ЕС като световен лидер в областта 

на презаселването. 

В съответствие с прогнозите на ВКБООН за глобалните нужди от 

презаселване през 2020 г. програмата на ЕС за презаселване ще даде 

приоритет на презаселването от Турция, Ливан, Йордания и държавите 

по маршрута през Централното Средиземноморие. Презаселванията по 

механизмите за транзитно преминаване при кризисни ситуации в Нигер 

и Руанда също ще продължат да бъдат основен приоритет. 

ЕС насърчава програмите за презаселване на държавите членки чрез 

оперативна подкрепа, предоставяна от Европейската служба за 

подкрепа в областта на убежището (EASO). 

 

Контекст 

Презаселването е важен инструмент, който помага на хората, които се 

нуждаят от международна закрила, да достигнат до Европа по 

безопасен и законен начин. То гарантира закрилата на бежанците и 

същевременно засилва солидарността и споделянето на отговорността 

между държавите членки. 

През юли 2019 г. Европейската комисия призова държавите членки да 

разширят и доразвият съществуващите схеми за презаселване и да 

поемат ангажименти за презаселване на лица, нуждаещи се от 

международна закрила, през 2020 г. Държавите членки на ЕС отговориха 

на този призив и заедно поеха ангажимент за над 30 000 места, които 

ще бъдат подкрепени от бюджета на Европейския съюз. В бюджета на 

ЕС са предвидени 10 000 EUR за всеки презаселен бежанец под 

формата на финансова помощ за приемащата държава членка. 

Нов пакт за миграцията и убежището е приоритет на Комисията „Фон дер 

Лайен“. Заместник-председателят Схинас и комисарят Йохансон имат 

задачата да направят европейската политика в областта на миграцията 

по-силна и всеобхватна. Презаселването е важен елемент от 

всеобхватната миграционна политика на ЕС и през идните години ще 

продължи да бъде основен приоритет. 

 

За повече информация 

Информационен документ за презаселването 
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Комисията приветства предварителното 
споразумение за подобряване на качеството на 

питейната вода и достъпа до нея 

19 декември 2019г. 

Комисията приветства предварителното споразумение, постигнато 

вчера в Страсбург от Европейския парламент и Съвета, относно 

преработената Директива за питейната вода. Споразумението се 

основава на предложението, прието от Комисията през февруари 2018 

г., като пряко последствие от европейската гражданска инициатива 

Right2Water („Право на вода“). Неговата цел е да се подобри качеството 

на питейната вода и да се предостави по-добра информация на 

гражданите. 

Комисарят по въпросите на околната среда, океаните и рибарството 

Виргиниюс Синкявичюс заяви: „Гражданите отправиха категоричен и 

недвусмислен призив към Комисията да предложи инициатива за 

осигуряване на гарантиран достъп на европейците до безопасна 

питейна вода. На този призив от европейската гражданска инициатива 

Комисията отвърна с амбициозно предложение. Днес съзаконодателите 

също се вслушаха в този призив и се съгласиха да модернизират 

правилата на ЕС, за да подобрят качеството на питейната вода въз 

основа на най-новите стандарти, като увеличат достъпа на всички до 

питейна вода и повишат прозрачността в този ключов сектор. Заедно 

можем и трябва да защитаваме здравето и безопасността на нашите 

граждани.“ 

В момента питейната вода се контролира в края на снабдяването („end-

of-pipe“). Договорените нови правила прилагат така наречения основан 

на риска подход, който позволява въвеждането на допълнителни мерки 

за предотвратяване и смекчаване на риска с цел опазване на 

източниците на питейна вода. Благодарение на друга важна промяна в 

законодателството обществеността ще разполага с разбираема и 

удобна за ползване онлайн информация за качеството на питейната 

вода и за водоснабдителната система в съответния регион, с което се 

очаква да се повиши доверието в качеството на чешмяната вода. 

Договореният текст се опира на препоръките на Световната здравна 

организация и дори ги надхвърля. Тези нови правила на ЕС ще се 

превърнат в глобален стандарт и ще отразяват съвременните 

технологични иновации. Те ще намалят вредното въздействие от 

замърсяването както върху здравето на човека, така и върху природните 

ни ресурси, което е изцяло в съответствие с Европейския зелен пакт. Те 

ще се заемат с проблема с нововъзникналите замърсители, например 

пластмасови микрочастици, ендокринни нарушители и нови видове 
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химикали (PFA). В споразумението се съдържат подробни хигиенни 

изисквания за материалите, влизащи в контакт с питейната вода, и се 

възлага главна роля на Европейската агенция по химикали, която ще 

гарантира, че в тръбите и крановете, влизащи в контакт с питейната 

вода, ще могат да се използват само безопасни вещества. Тази 

хармонизация ще улесни безпроблемното функциониране на 

вътрешния пазар на продукти, влизащи в контакт с питейната вода. 

 

Следващи стъпки 

Предварителното споразумение, постигнато на 18 декември 2019 г., сега 

подлежи на официално одобрение от Европейския парламент и Съвета. 

След одобрението директивата ще бъде публикувана в Официален 

вестник на ЕС и ще влезе в сила 20 дни по-късно. 

 

Контекст 

Повечето жители на ЕС вече имат много широк достъп до 

висококачествена питейна вода благодарение отчасти на 

законодателството на ЕС относно качеството на питейната вода, 

действащо вече над 30 години. През 2018 г., в отговор на европейската 

гражданска инициатива Right2Water („Право на вода“), Комисията 

предложи да се преразгледа Директивата за питейната вода (98/83/ЕО). 

Предложението е следствие от оценката по REFIT на Директивата за 

питейната вода и беше придружено с оценка на въздействието и 

препоръки на Световната здравна организация. 

 

За повече информация 

Предложение за преразгледана директива 

 

Източник на новините: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ 
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