
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАКТА ЗА РАСТЕЖ И 
РАБОТНИ МЕСТА 

ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, 18—19 ОКТОМВРИ 2012 Г.

compactl.indd   4-5 15/10/2012   09:46:18



 1

 

 

 
 
 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 
 
 
 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПАКТА ЗА РАСТЕЖ И РАБОТНИ МЕСТА  

ДОКЛАД ДО ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪВЕТ, 18—19 ОКТОМВРИ 2012 Г. 

Пактът за растеж и работни места, одобрен от държавните или правителствените 
ръководители на срещата на Европейския съвет през юни, е неразделна част от 
отговора на Европейския съюз на икономическата и финансовата криза.  Той допълва и 
укрепва текущите усилия за възстановяване на финансовата стабилност и за 
задълбочаване на Икономическия и паричен съюз. Решителните действия днес, 
насочени към създаване на растеж и работни места и към даване на нов тласък на 
европейската икономика, ще донесат дивиденти за десетилетия напред. 

Комисията представи редица предложения за насърчаване на растежа, които 
представляват част от Пакта за растеж и работни места, и работи в тясно 
сътрудничество с Европейския парламент и Съвета, за да осигури бързото им приемане 
и прилагане, така че благоприятните резултати да се усетят в икономиката във 
възможно най-кратък срок. 

От месец юни насам бе постигнат окуражаващ напредък по отношение на някои аспекти 
на Пакта за растеж и работни места, като например в ход е увеличаването на капитала 
на ЕИБ и се постига напредък по пилотната фаза на облигациите за проекти.  
Резултатите в други области обаче са разочароващи и сериозният политически 
ангажимент на държавните или правителствените ръководители и Европейския 
парламент все още не се е изразил в ускорена дейност, която да доведе до бързи 
резултати на място.   

В този доклад и в придружаващото го приложение се прави преглед на напредъка и се 
очертават областите, в които следва да се удвоят усилията, за да се насърчават активно 
възможностите за растеж. 

Стимулиране на изпълнението на стратегията „Европа 2020“:  
Налице е широко съгласие относно приоритетите за реформиране и модернизиране 
на европейската икономика.  Приемането от Съвета на специфичните за всяка 
държава препоръки за 2012 г. трябва сега да бъде последвано от решителни 
действия на национално равнище за прилагането на практика на тези препоръки.  
Новата система на европейско икономическо управление доказа преимуществата си, 
но още не е завършена:  важен приоритет остава  приемането на споразумение 
относно „пакета от двата законодателни акта“, чиято цел е допълнителното 
укрепване на бюджетната координация в еврозоната. Напредъкът по предложенията 
на Комисията относно банковия съюз и дългосрочната работа по икономическия и 
паричен съюз ще спомогнат за възстановяване на доверието в икономиката и за 
създаване на условия, благоприятстващи растежа. 

Задълбочаване на единния пазар:  
Огромният потенциал на единния пазар като двигател на растежа все още не е 
напълно оползотворен. Напредъкът по ключовите действия на първия Акт за 
единния пазар беше неравномерен.  Неотдавнашното приемане на законодателство 
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в областта на стандартизацията е положителна стъпка. Съзаконодателите трябва да 
се стремят да приемат ключовите предложения за единния патент, рисковия 
капитал, фондовете за инвестиции в социалната сфера, счетоводното отчитане и 
алтернативното разрешаване на спорове преди края на годината и да ускорят 
работата по други ключови действия, като например възлагането на обществени 
поръчки, професионалните квалификации, командироването на работници, 
енергийното данъчно облагане и електронните подписи, при които напредъкът 
засега не отговаря на очакванията.  Комисията наскоро предложи допълнителен 
набор от нови дейности за стимулиране на растежа във втори Акт за единния пазар.  
Комисията ускори и работата си по прилагането на Директивата за услугите, по 
премахването на оставащите незаконни ограничения върху структурите или 
капиталите на дружествата и по улесняването на достъпа до регламентираните 
професии и призовава държавите членки да участват напълно в тази дейност. 

Свързване на Европа: 
Споразумяхме се за амбициозни, но достижими срокове за изграждането на 
цифровия единен пазар и вътрешния енергиен пазар.  Решенията и действията, 
които предприемаме сега, ще определят дали можем да постигнем тези цели.  Скоро 
Комисията ще представи план за действие, описващ подробно какво трябва да 
направи всяка държава членка за окончателното изграждане на вътрешния енергиен 
пазар. Този план ще се основава на наскоро приетите директиви за енергийната 
ефективност.  По същия начин в прегледа в средата на периода на Програмата в 
областта на цифровите технологии, който ще бъде публикуван до края на годината, 
ще бъдат очертани областите, в които остават пречки, и в които трябва да се 
предприемат действия.  Значителен принос ще представлява и ускоряването на 
работата по предложението на Комисията за колективното управление на правата и 
предстоящите инициативи в областта на авторското право и аудиовизуалните 
услуги.  Постигането на амбициозно споразумение за Механизма за свързване на 
Европа ще бъде ясен знак за намерението да се осъществят необходимите 
инвестиции в областта на енергийната, цифровата и транспортната инфраструктура. 

Създаване на подходяща регулаторна рамка за растеж:   
По-късно през 2012 г. Комисията ще докладва относно постигнатия значителен 
напредък относно интелигентното регулиране и ще работи за допълнително 
намаляване на регулаторната тежест на равнището на ЕС и на национално равнище.  
В началото на 2013 г. Комисията ще представи първия доклад за напредъка и 
таблица за отчитане на резултатите по отношение на текущите действия за 
адаптиране на нормативната уредба на ЕС към нуждите на малките и средните 
предприятия и микропредприятията. 

Изграждане на Съюза за иновации:   
Иновациите са ключът към бъдещия растеж и конкурентоспособността. Комисията 
посочи как може да бъде подсилено европейското научноизследователско 
пространство и представи амбициозна стратегия за главните базови технологии.  
Научните изследователи и МСП ще получат така необходимата им подкрепа, ако се 
приеме споразумение по предложените програми „Хоризонт 2020“ и COSME  по 
следващата МФР.  Действията, изложени в неотдавнашния преглед на Комисията на 
индустриалната политика на ЕС, ще помогнат на ЕС да запази технологичното си 
лидерство и ще улеснят инвестирането в ранните етапи на новите технологии. 

Инвестиране в растеж: 
Пакетът за финансиране от 120 млрд. EUR, залегнал в Пакта за растеж и работни 
места, е с голям потенциал за стимулиране на растежа и на допълнителните 
инвестиции от частния сектор. Вече е договорено увеличението на капитала на 
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Европейската инвестиционна банка:  90 % от него ще бъдат налични най-късно през 
март 2013 г.  Програмата на ЕИБ за кредитиране през 2013 г. ще отразява 
нарасналия капацитет за отпускане на заеми. Първите облигации за проекти на ЕС 
ще бъдат стартирани през идните месеци след подписването на споразумение за 
сътрудничество между Комисията и ЕИБ в края на октомври. Управителният съвет на 
ЕИБ вече одобри серия от проекти. Комисията продължава да работи с държавите 
членки за препрограмиране и ускоряване на структурните фондове на ЕС в подкрепа 
на растежа. Тест за колективния ангажимент за инвестиране в растежа и 
конкурентоспособността ще бъдат обаче решенията относно бюджета за 2013 г. и 
следващата многогодишна финансова рамка, които трябва да се вземат през тази 
година. Комисията не разполага с достатъчно бюджетни кредити за плащания, с 
които да изплати исканията за плащане, подавани понастоящем от държавите 
членки. Това са правни задължения, които трябва да бъдат спазени, и забавянията 
при извършването на плащанията няма да помогнат за възстановяване на растежа и 
укрепване на доверието в икономиката ни. 

Данъчна политика за растеж: 
Комисията направи редица предложения, например относно преразглеждането на 
директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания, общата 
консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, енергийното данъчно 
облагане и мандатите за преговори за споразумение с трети държави за данъчно 
облагане на спестяванията, които, след като бъдат приети, ще спомогнат за 
увеличаване на държавните приходи и ще създадат възможности за стимулиране на 
растежа и за подпомагане на бюджетната консолидация. Досега обаче не бе 
отбелязан необходимият напредък в Съвета и Парламента. Комисията призовава за 
подновен ангажимент за постигане на напредък в тази област, включително чрез 
изпълнение на плана за действие за данъчните измами и укриването на данъци, 
включващ инициатива за данъчните убежища, който трябва да бъде приет по-късно 
тази година. Веднага щом бъдат изпълнени минималните изисквания за приемане на 
данък върху финансовите сделки чрез засилено сътрудничество, Комисията ще 
представи предложение за решение за разрешение. 

Създаване на работни места и истински европейски пазар на труда: 
Държавите членки трябва да продължат да действат в отговор на икономическите и 
социалните предизвикателства на високата безработица и демографските промени.  
Рамката за напредък в тази област вече е създадена — от основно значение сега е 
нейното прилагане. Комисията стартира амбициозен пакет за заетостта, в който се 
представят ключови мерки в подкрепа на създаването на работни места, за 
възстановяване на динамиката на пазара на труда и за подобряване на 
управлението в ЕС, и призовава за ускоряване на работата по преносимостта на 
пенсионните права.  На европейско равнище е в ход реформата на EURES, чиято цел 
е порталът да се превърне в истинска платформа за наемане и назначаване на 
работа, и Комисията ще предложи в скоро време съобщение за преосмислянето на 
образованието и пакет за младежката заетост, основани на инициативата 
„Възможности за младежта“ и включващи предложения за гаранция за младежта.  
Трябва да бъде ускорена работата по предложението на Комисията относно правата 
на командированите работници. 

Използване на потенциала на търговията: 
Бе отбелязан напредък в търговските преговори с редица международни партньори.  
Бяха подписани споразумения с Перу и Колумбия, а финализирането на 
споразумения с Канада и Сингапур е постижимо до края на годината. Комисията 
предложи указания за водене на преговори с Япония, а преговорите с Индия 
продължават, като за тях необходим е нов тласък. Работата по предложенията на 



 4

Комисията относно достъпа до пазарите на обществени поръчки в трети държави 
трябва също да бъде ускорена. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Във всички тези области успехът на Пакта за растеж и работни места ще 
изисква изграждането на силно партньорство между европейските институции 
и държавите членки. Европейската комисия ще продължи да играе напълно 
своята роля и призовава: 

 Европейският съвет да потвърди неотложната необходимост от постигане на 
резултати по всеки аспект от Пакта за растеж и работни места;  

 Държавите членки да продължат смело и решително своите усилия за реформа 
в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки, приети през 
юли 2012 г.; както и  

 Европейският парламент и Съветът да ускорят приемането на предложенията, 
които съдържат най-голям потенциал за насърчаване на растежа. 



Изпълнение на Пакта за растеж и работни места:   
Действия, които трябва да бъдат предприети на равнише държави членки. 
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НАСЪРЧАВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА „ЕВРОПА 2020“ 

 
  

Постигнат досега напредък 
 

 
Следващи стъпки 

Стратегията 
„Европа 2020“ 

Специфичните за всяка държава препоръки, 
представени от Комисията през май, бяха одобрени от 
Европейския съвет през юни и приети от Съвета през 
юли. 

Изпълнението на национално равнище е  в ход.  
Държавите членки трябва да изпълнят препоръките чрез 
програми за реформа и подготовка на бюджетите за 
2013 г.  

През ноември Комисията трябва да приеме  годишния 
обзор на растежа за 2013 г.  

 

Нови инструменти 
за икономическо 
управление и 
партньорски 
натиск 

Нов набор от правила за икономическо управление 
влязоха в сила през декември 2011 г. и се прилагат от 
януари 2012 г.  

Комисията представи  първия доклад за механизма за 
предупреждение и последваха задълбочени прегледи 
на 12 държави. На дисбалансите бе обърнато 
внимание в специфичните за всяка държава 
препоръки. 

Новите правила ще продължат да се прилагат в 
европейския семестър за 2013 г.  

Изпълнение на национално равнище на специфичните за 
всяка държава препоръки. Докладът за механизма за 
предупреждение за 2013 г. ще бъде представен през 
ноември заедно с годишния обзор на растежа. 

 

Регламенти от 
„пакета от два 
законодателни 
акта“ 

През ноември 2011 г. Комисията предложи два 
допълнителни регламента за подобряване на 
бюджетния надзор и координиране за всички държави 
членки от еврозоната (наричан по-долу „пакет от два 
законодателни акта“). 

Тристранните обсъждания са в ход — спешно необходимо е 
споразумение. 

 



Изпълнение на Пакта за растеж и работни места:   
Принос на европейските политики към растежа и заетостта 
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ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР 

 
  

Постигнат досега напредък 
 

 
Следващи стъпки 

Акт за 
единния пазар 
І 
 

Комисията представи предложения за всички 12 ключови 
действия на Акта за единния пазар I: 
 
Европейска система за стандартизация 
 
Единен патент 
Фондове за рисков капитал 
Фондове за инвестиции в социалната сфера 
Опростяване на директивите, посветени на счетоводството 
Алтернативно разрешаване на спорове 
Насоки за TEN-E 
 
Директива за енергийно данъчно облагане 
Професионални квалификации 
Обществени поръчки 
Командироване на работници 
Електронни подписи 
Насоки за TEN-T и  за телекомуникациите 

 
 
 
Прието през октомври 2012 г. 
 
Споразумение е възможно до края на 2012 г. 
 
 
 
 
 
 
Законодателният процес не е планиран: нужно е ускорение 
 

Акт за 
единния пазар 
II 

През октомври 2012 г. Комисията представи втория Акт за 
единния пазар, като определи 12 допълнителни ключови 
действия за стимулиране на растежа. 

Комисията трябва да представи предложения до пролетта на 
2013 г., които да бъдат приети до пролетта на 2014 г. 
 

Управление на 
единния пазар 

През юни Комисията представи съобщение относно 
управлението на единния пазар. 
 

В ход са последващи действия по мерки за ускоряване на 
транспонирането, за засилване на изпълнението и за 
наблюдение и определяне на коригиращи действия. 

Директива за 
услугите 

През юни Комисията представи съобщение относно 
изпълнението на директивата за услугите. 
 

Последващите действия по изпълнението на директивата 
трябва да продължат, включително чрез процедури за 
нарушение, партньорски оценки и обмен на най-добри 
практики. 



Изпълнение на Пакта за растеж и работни места:   
Принос на европейските политики към растежа и заетостта 
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ПОСТИГАНЕ НА ЦИФРОВ ЕДИНЕН ПАЗАР 

 
  

Постигнат досега напредък 
 

 
Следващи стъпки 

Водеща инициатива 
„Програма в областта на 
цифровите технологии“ 
 

Бе постигнат напредък в прилагането на Програмата в 
областта на цифровите технологии, включително чрез 
предложения относно колективното управление на 
правата и европейската политика в областта на 
радиочестотния спектър. 

Преди края на годината Комисията трябва да публикува преглед 
в средата на периода, в който да уточни какво остава да се 
направи на европейско и на национално равнище. 
 

Електронен подписи и 
електронна 
идентификация 

Комисия представи предложение за регламент през юни 
2012 г. 

Законодателният процес не е планиран: нужно е ускорение 

Модернизиране на режима 
на авторското право 
 

Директива за осиротелите произведения, приета през 
октомври 2012 г. Комисия представи предложения 
относно колективното управление на правата.  Зелена 
книга за онлайн разпространението на аудио-визуални 
произведения, публикувана през 2011 г. 

Законодателният процес, свързан с колективното управление на 
правата, следва да се ускори. Комисията ще представи 
последващи мерки към Зелената книга до края на 2012 г. 
 

Електронно фактуриране  Набелязано като ключово действие в Акта за единния 
пазар II. 

Комисията ще представи предложение до пролетта на 2013 г. 

Инвестиции в цифрова 
инфраструктура/широколе
нтови мрежи 
 
 
 
 
 
 

Обществена консултация, започнала през юни, за 
преразглеждане на насоките за публичното 
финансиране на широколентовите мрежи.  
 
 
 
 
 
Комисията подготвя и регулаторни насоки относно 
достъпа до широколентовите мрежи. 
 
 
Комисията представи предложения за Механизъм за 
свързване на Европа като част от следващата 
многогодишна финансова рамка, за да подкрепи 
инвестициите в мрежите и в инфраструктурите на 
цифровите услуги в ключови области от европейски 
интерес. 

Комисията ще представи преработени насоки за публичното 
финансиране на широколентовите мрежи през идните месеци. 
Както бе обявено в Акта за единния пазар II, Комисията ще 
представи законодателно предложение за намаляване на 
разходите за разгръщане на високоскоростната широколентова 
инфраструктура в началото на 2013 г.  
 
През 2013 г. Комисията ще представи препоръки за 
недискриминация и на методология за разходите за 
регулираните цени на едро за достъп до мрежата, за да се 
насърчи равнопоставеност по отношение на достъпа, 
последователност и стабилност в цяла Европа. 
 
През 2012 г. се изисква приемането на амбициозно 
споразумение за равнището на подпомагане за Механизма за 
свързване на Европа. 
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СЪЗДАВАНЕ НА ПОДХОДЯЩА РЕГУЛАТОРНА РАМКА ЗА РАСТЕЖ 

 
  

Постигнат досега напредък 
 

 
Следващи стъпки 

Интелигентно 
регулиране 

 

Намаляването на регулаторната тежест на равнище ЕС и 
на национално равнище продължава да бъде основен 
приоритет за Комисията и е от основно значение за 
програмата за интелигентното регулиране, както е 
описано в съобщението от 2010 г. относно 
„интелигентното регулиране в ЕС“.  

До края на 2012 г. Комисията ще представи 
съобщение, в което ще направи преглед на 
напредъка, постигнат по отношение на мерките и 
целите, изложени в съобщението от 2010 г., и ще 
очертае бъдещата работа.  
 

Административна 
тежест 

 

Комисия предложи мерки, които, ако бъдат одобрени, ще 
намалят административната тежест с около 30 %.  
 

Парламентът и Съветът се приканват да действат 
бързо, за да приемат останалите мерки за постигане 
на допълнително намаляване на административната 
тежест с 5,5 %, което ще надхвърли първоначалната 
цел за намаляване с 25 %.  
 

В предстоящо съобщение Комисията ще докладва за 
прегледа на политиката си за обществената 
консултация и за окончателните резултати от 
програмата за намаляване на административната 
тежест. 

 

МСП и 
микропредприятията 

 

 

 

Комисията започна допитване за определяне на списък с 
10-те най-утежняващи законодателни акта за МСП, по 
който Комисията ще направи предложения за 
опростяване.  

В началото на 2013 г. Комисията ще публикува 
доклад за напредъка  по политиката на намаляване 
на регулаторната тежест за малките и средните 
предприятия (МСП) и микросубектите, включително 
таблица с резултати за случаи на освобождаване и 
олекотени режими за микропредприятията.  
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ЗАВЪРШВАНЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ЕНЕРГИЕН ПАЗАР 

 
  

Постигнат досега напредък 
 

 
Следващи стъпки 

Завършване на 
вътрешния енергиен 
пазар 

 

В ход е дейност за установяване на съществуващите 
пречки пред завършването на вътрешния енергиен пазар 
до 2014 г. 

 

Комисията трябва да публикува подробен доклад 
през ноември относно функционирането на 
вътрешния енергиен пазар, като обърне внимание 
по-специално на съществуващите пречки за неговото 
завършване до 2014 г., както бе поискано от 
Европейския съвет. Съобщението ще включва 
специфичен за всяка държава анализ и план за 
действие с ясни срокове. 
 

Инвестиции в 
енергийната 
инфраструктура 

 

Комисията представи предложения за Механизъм за 
свързване на Европа като част от следващата 
многогодишна финансова рамка, чрез който да се 
подкрепят инвестициите в енергийната инфраструктура от 
основен европейски интерес. 

 

До края на 2012 г. се изисква приемането на 
амбициозно споразумение за равнището на 
подпомагане за Механизма за свързване на Европа.  

 

Енергийна ефективност Директивите за енергийната ефективност са приети през 
юни 2012 г. и ще влязат в сила през декември 2012 г.  
 

Държавите членки трябва да определят национални 
цели до 30 април 2013 г. и да представят първите 
доклади за прилагането на схемите за енергийната 
ефективност до края на 2013 г. 
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ИЗГРАЖДАНЕ НА СЪЮЗА ЗА ИНОВАЦИИ 

 
  

Постигнат досега напредък 
 

 
Следващи стъпки 

Укрепване на 
европейското 
научноизследователско 
пространство  
 

През юли 2012 г. Комисия прие съобщение, 
озаглавено „Засилено партньорство в рамките на 
европейското научноизследователско 
пространство за върхови постижения и растеж“.   
 

Държавите членки трябва да предприемат мерки в сътрудничество 
с основните заинтересовани страни за стимулиране на 
инвестициите и насърчаване на конкуренцията на национално 
равнище, за оптимизиране на трансграничното сътрудничество 
чрез научноизследователски инфраструктури, за улесняване на 
мобилността на изследователите, за решаване на въпросите на 
равенството между половете и за подобряване на достъпа на 
научни познания. 

Инвестиции в научни 
изследвания и иновации 
 

Като част от многогодишната финансова рамка за 
2014—2020 г. Комисията предложи програмата 
„Хоризонт 2020“ и специална Програма за 
конкурентоспособност на предприятията и за МСП 
(COSME) за осигуряване на обществена подкрепа 
за научните изследвания, за привличане на частни 
инвестиции и за подпомагане на МСП да получат 
достъп до финансиране. 

До края на 2012 г. се изисква приемането на амбициозно 
споразумение за равнището на подпомагане на „Хоризонт 2020“ и 
COSME.  
 

Главни базови 
технологии 
 

През юни 2012 г. Комисията представи стратегията 
си за главните базови технологии. 
 

Изпълнението на стратегията ще изисква значителни усилия от 
страна на Комисията и на държавите членки. Трябва да бъде 
създадена група на високо равнище. 

Модернизиране на 
индустриалната 
политика 

 

През октомври 2012 г. Комисията прие съобщение 
относно преглед на индустриалната политика на 
ЕС, с цел да се помогне на индустриите на ЕС да 
запазят технологичното си лидерство и да се 
улесни инвестирането в ранните етапи от 
усвояването и разпространението на новите 
технологии.  

Инициативите в съобщението трябва да се приложат незабавно, 
включително чрез работата на създадените в приоритетните 
области работни групи. 

Единна патентна защита Предложенията на Комисията за законодателство 
относно единната патентна защита са в процес на 
разглеждане от Съвета и Парламента. 

До края на 2012 г. от Съвета и Европейския парламент се изисква 
споразумение, за да стане възможна регистрацията на първия 
патент с единно действие до пролетта на 2014 г. 
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ИНВЕСТИРАНЕ В РАСТЕЖA 

 
  

Постигнат досега напредък 
 

 
Следващи стъпки 

Увеличение на 
капитала на ЕИБ  
 

Увеличението на капитала с 10 млрд. EUR ще се реши 
от Съвета до края на 2012 г.  
 

Програмата на ЕИБ за кредитиране през 2013 г. трябва да 
отразява нарасналия капацитет за отпускане на заеми с 
около 60 млрд. EUR, включително чрез нов Инструмент за 
растеж и заетост. ЕИБ трябва да активизира 
консултантската си дейност по технически и финансови 
въпроси,  за да подпомогне осъществяването на проектите 
и за да ускори плащанията и реалните инвестиции.  

Пилотен проект за 
облигации за проекти 
 

100 млн. EUR са заделени за облигации за проекти в 
областта на транспорта през 2012 г. с потенциал да 
генерират инвестиции на стойност 1,5—2 млрд. EUR. 
ЕИБ подготви списъка с проекти. 
 

До края на октомври трябва да бъде подписано 
споразумение за сътрудничество между Комисията и ЕИБ.  
Първите облигации за проекти трябва да бъдат 
стартирани скоро след това. Допълнителни 130 млн. EUR 
трябва да бъдат мобилизирани през 2013 г. (100 млн. EUR 
за транспорт, 20 млн. EUR за ИКТ и 10 млн. EUR за 
енергия). 

Ново програмиране и 
ускоряване на 
структурните фондове 
на ЕС 

Комисия в сътрудничество с държавите членки трябва 
да програмира наново структурните фондове, така че 
те да подкрепят приоритетите на растежа и заетостта, 
както и да ускори отпускането на средствата. 

Държавите членки трябва да набележат допълнителни 
възможности за ново програмиране и мобилизиране на 
средства от структурните фондове на ЕС в подкрепа на 
растежа. 

Бюджет 2013 г. 
 

Предложението на Комисията за бюджета на ЕС за 
2013 г. е насочено към предоставянето на 
инвестиции, благоприятстващи растежа, през 2013 г.  
 

За успешното прилагане на финансовия пакет е 
необходимо подходящо равнище на подкрепа в бюджета 
на ЕС за 2013 г., което трябва да бъде одобрено от Съвета 
и Европейския парламент през ноември. 
 

Предоставените средства ще се използват за подкрепа на 
приоритетната инфраструктура (50 %), 
научноизследователската, иновационната дейност, МСП и 
ИТ услуги (25 %) и за мерки за пазара на труда, 
човешкия капитал и  социалното приобщаване (25 %). 

Многогодишна 
финансова рамка за 
2014—2020 г. 

Предложенията на Комисията за програмите по 
многогодишната финансова рамка за 2014—2020 г. са 
насочени към растеж и са с по-силен акцент върху 
резултатите и добавената стойност на равнище ЕС. 

До края на 2012 г. се изисква амбициозно споразумение 
относно равнището на подкрепа за програмите за 
насърчаване на растежа.  
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ДАНЪЧНА ПОЛИТИКА ЗА РАСТЕЖ 

  
Постигнат досега напредък 

 

 
Следващи стъпки 

Данъчното облагане 
на доходи от 
спестявания 
 

Комисията представи предложения за преразглеждане на 
директивата за данъчното облагане на доходи от 
спестявания и за мандати за преразглеждане на данъчните 
споразумения на ЕС с трети държави съответно през 
ноември 2008 г. и през юли 2011 г.  
 

Законодателният процес не е планиран: нужно е 
ускорение. 
 

Енергийно данъчно 
облагане 
 

През април 2011 г. Комисията представи предложение за 
директива за енергийното данъчно облагане. 
 

Законодателният процес не е планиран: нужно е 
ускорение. 
 

ОКООКД 
 

През март 2011 г. Комисията представи предложения за 
обща консолидирана основа за облагане с корпоративен 
данък (ОКООКД). 

Законодателният процес не е планиран: нужно е 
ускорение. 
 

Данъчни измами и 
укриване на данъци 
 

През юни Комисията представи съобщение относно 
конкретни начини за справяне с данъчните измами и 
укриването на данъци. 
 

Преди края на 2012 г. Комисията възнамерява да 
представи план за действие, в който ще се набележат 
конкретни мерки, които биха могли да бъдат бързо 
разработени, заедно с инициатива за данъчните 
убежища и агресивното данъчно планиране. В плана 
за действие ще бъдат представени конкретни стъпки 
за подобряване на административното сътрудничество 
и за подкрепа на развитието на съществуващата добра 
политика на управление.  

Данък върху 
финансовите сделки 

През септември 2011 г. Комисията представи предложение 
за данък върху финансовите сделки. 
 

След като условията бъдат изпълнени, Комисията е 
готова да продължи напред с тези държави членки, 
които са готови да действат в рамките на засиленото 
сътрудничество.  
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СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА И ИСТИНСКИ ЕВРОПЕЙСКИ ПАЗАР НА ТРУДА 

 
  

Постигнат досега напредък 
 

 
Следващи стъпки 

Политика за заетост През април 2012 г. Комисията представи пакет за 
заетостта,  в който се представят ключови мерки в 
подкрепа на създаването на работни места, за 
възстановяване на динамиката на пазара на труда и за 
подобряване на управлението в ЕС. 

Мерките трябва да се приложат незабавно. 

 

Безработица сред 
младите хора 

 

През 2011 г. Комисията стартира инициативата 
„Възможности за младежта“ и екипи за действие, за да се 
мобилизират средства от структурните фондове на ЕС за 
борба с безработицата сред младите хора и за подкрепа 
на МСП.  През септември 2012 г. Комисията публикува 
доклад за младежта в ЕС. 

През декември Комисията трябва да представи пакета за 
младежката заетост, за да направи преглед на напредъка. 
В него ще се съдържа предложение за препоръка на Съвета 
относно гаранции за младежта и втори етап на 
консултациите със социалните партньори относно рамка за 
качеството на стажовете. 

Образование и умения 

 

В ход е дейност за диагностика в областта на 
образованието и уменията.  Тече реформа на системата 
EURES, за да се превърне в истинска платформа за 
наемане и назначаване на работа. 

Преди края на 2012 г. Комисията трябва да представи 
съобщение относно преосмислянето на образованието, в 
което ще направи преглед на текущата ситуация в областта 
на уменията и ще предложи посоките на бъдещата работа.  
Предложението на Комисията за реформа на EURES ще 
бъде част от пакета за младежката заетост. 

Преносимост на 
пенсионните права 

 

Комисията работни съвместно с кипърското 
председателство по опазването на трансграничните 
пенсионни права и правата на социална сигурност с цел 
възобновяване на процеса. 

Работата трябва да се ускори. 

 

Командировани 
работници 

През март 2012 г. Комисията представи предложение 
относно правата на командированите работници. 

Законодателният процес не е планиран: нужно е 
ускорение. 

[Регламентирани 
професии] 

През декември 2011 г. Комисията представи предложение 
относно признаването на професионалните квалификации. 

Законодателният процес не е планиран: нужно е 
ускорение.  Комисията работи с държавите членки за 
изпълнението на специфичните за всяка държава 
препоръки. 

По-възрастни работници Комитетът за социална закрила (КСЗ) работи по 
ръководни принципи относно активния живот на 
възрастните хора и солидарността между поколенията, 
които трябва да се приемат през октомври. 

В контекста на многостранната програма за наблюдение 
КСЗ и Комитетът по заетостта (EMCO) трябва да извършат 
съвместно тематично преразглеждане на активното 
остаряване през 2013 г. 
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ИЗПОЛЗВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ТЪРГОВИЯТА 

 
  

Постигнат досега напредък 
 

 
Следващи стъпки 

Търговски 
споразумения 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

През юни 2012 г. бе подписано търговско споразумение с 
Перу и Колумбия.    
 
Преговорите за всеобхватно икономическо и търговско 
споразумение (ВИТС) с Канада са на напреднал етап. 
 
Преговорите със Сингапур наближават крайната си фаза. 
 
Преговорите с Индия са в ход. 
 
 
През юли Комисията прие препоръката си за указания за 
водене на преговори за сключване на споразумение за 
свободна търговия с Япония. 
 
Работната група на високо равнище за растеж и работни 
места подготвя доклад относно възможния обхват на ССТ 
със САЩ 
  
През декември 2011 г. бяха приключени преговорите за 
задълбочено и всеобхватно споразумение за свободна 
търговия с Украйна.  Техническото парафиране на 
споразумението за задълбочено и всеобхватно 
споразумение за свободна търговия между ЕС и Украйна 
се състоя през юли 2012 г.  
 
Указания за водене на преговори за задълбочени и 
всеобхватни споразумения за свободна търговия с Египет, 
Йордания, Мароко и Тунис бяха приети през декември 
2011 г. 

Нужно е одобрение от Европейския парламент. 
 
 
Преговорите трябва да бъдат приключени през 
идните месеци. 
 
 
Преговорите трябва да бъдат приключени през 
идните месеци. 
 
Преговорите трябва да продължат — от Индия се 
изисква повече активност, за да приключат 
преговорите рано. 
 
Държавите членки трябва да ускорят работата по 
указанията за водене на преговори. 
 
До края на 2012 г. трябва да се приеме доклад.  
 
 
 
До края на 2012 г. трябва да бъдат приключени 
допълнителните технически мерки (превод), за да се 
подпише споразумението.    
 
 
Комисията е готова да започне преговори възможно 
най-скоро след приключването на процесите за 
подготовка и в зависимост от желанието на 
партньорите. 
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В ход са преговори с Малайзия. 
 
През март 2012 г. Комисията стартира процеса на 
подготовка за преговори с Тунис, Мароко и Йордания.   
 
Съветът упълномощи Комисията да започне преговори за 
задълбочени и всеобхватни споразумения за свободна 
търговия с Грузия и Молдова през декември 2011 г. и с 
Армения през февруари 2012 г. 
 

 
Преговорите трябва да продължат.  

Достъп до пазарите на 
обществени поръчки в 
трети държави 

През март 2012 г. Комисията представи предложение 
относно достъпа на стоки и услуги от Съюза на пазарите 
за обществени поръчки в трети държави.   

Законодателният процес трябва да се ускори. 
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