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1. ВЪВЕДЕНИЕ 

През 2010 г. Европейският съвет постигна съгласие за намирането на всеобхватен 
отговор на предизвикателствата, пред които в момента е изправена Европа ― 
стратегията „Европа 2020“. В сегашната обстановка тази стратегия става по-
значима от всякога. След като през първото тримесечие на 2011 г. БВП в ЕС 
нарасна, впоследствие темпото му на нарастване значително се забави. Към края на 
годината се очаква икономическият растеж да достигне фактически до точка на 
застой1. В еврозоната този проблем се изостря от продължаващата криза на 
държавния дълг и все още съществуващите слабости в банковия сектор. В тази 
ситуация както домакинствата, така и предприятията губят доверие и следователно 
намаляват своето потребление и инвестиции. Освен това, предвид ограничените 
публични финанси, възможностите за допълнителна експанзионистична фискална 
политика за насърчаване на растежа са съвсем ограничени. 

Тази ситуация помрачава в голяма степен перспективите за бъдещ растеж, като има 
значително отрицателно въздействие върху дейността на предприятията, пазара на 
труда (като младите хора и хората с ниска квалификация са особено засегнати) и 
върху държавните финанси ─ както по отношение на приходите, така и на 
разходите. Същевременно в световен мащаб икономическата среда става все по-
конкурентна, а държавите с бързо развиваща се икономика отбелязват напредък в 
областта на технологиите.  

Изправен пред най-дълбоката икономическа криза от своето създаване, ЕС трябва 
да удвои усилията си за ускоряване на растежа, производителността и създаването 
на работни места. Вече няма разлика между краткосрочен и дългосрочен план, тъй 
като по-дългосрочните икономически перспективи оказват незабавно въздействие 
в краткосрочен план върху разходите на държавите по заеми. Дългосрочните 
реформи трябва да се осъществяват успоредно с по-краткосрочни мерки. 

Стратегията „Европа 2020“ с право поставя ударението върху необходимостта от 
нов път на растеж, който може да доведе до интелигентна, устойчива и 
приобщаваща икономика, да преодолее структурните слабости в европейската 
икономика, да подобри конкурентоспособността и производителността в Европа и 
да послужи за основа на една устойчива социална пазарна икономика. 

Стратегията набелязва състоянието, което ЕС иска да постигне до 2020 г. чрез 
постигането на пет основни цели: трудова заетост на 75 % от населението на ЕС 
между 20 и 64 години; инвестиране на 3 % от БВП на ЕС в научноизследователска 
и развойна дейност; постигане на целите „20/20/20“ в областта на климата и 
енергетиката. Делът на преждевременно напусналите училище следва да бъде под 
10 %, а най-малко 40 % от младите хора следва да имат завършено висше или 
еквивалентно образование. Поне 20 млн. души следва да бъдат избавени от бедност 
и социално изключване. Тези цели са взаимосвързани и са от решаващо значение 
за нашия цялостен успех, като те изискват съгласувани усилия в различните 
държави-членки, подкрепени от действия на равнище ЕС. 

                                                 
1 http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm 

http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/eu/forecasts/2011_autumn_forecast_en.htm
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Стратегията „Европа 2020“ е част от инициативата „Европейски семестър“. Този 
процес на по-голяма икономическа координация започна в началото на 2011 г. Въз 
основа на изпълнението на националните програми за реформи и програмите за 
стабилност и сближаване Съветът приключи първия семестър през юли с 
одобряването на редица специфични за всяка страна препоръки, като изтъкна 
областите, в които държавите-членки трябва да предприемат допълнителни 
действия2. Тези препоръки отразяваха необходимостта от засилване на 
структурните реформи в редица области, за да се реализира потенциалът на Европа 
за растеж, като се постави особен акцент върху отварянето на пазарите на услуги, 
подобряването на регулаторната среда, осигуряването на достъп до финансиране и 
насърчаването на енергийната ефективност3. Сега изпълнението на тези препоръки, 
специфични за всяка държава, следва да бъде приоритет.  

2. НАПРЕДЪК ПО ВОДЕЩИТЕ ЦЕЛИ НА „ЕВРОПА 2020“ 

Постигането на целите на „Европа 2020“ може значително да увеличи потенциала 
за растеж на държавите-членки. Към настоящия момент обаче ангажиментите, 
поети от държавите-членки в рамките на техните национални програми за реформа 
от пролетта на 2011 г., не са достатъчни за постигането на повечето от целите на 
равнище ЕС, по-специално по отношение на енергийната ефективност4. Освен 
това, последните налични статистически данни сочат, че до този момент е 
постигнат известен напредък в изпълнението на целите на равнище ЕС само в 
областта на образованието. 

• Цел в областта на образованието: Общата цел на ЕС, свързана с 
преждевременното напускане на училище, няма да бъде постигната въз 
основа на настоящите национални ангажименти. Съгласно националните 
цели до 2020 г. ще бъде постигнат дял от 10,5 % преждевременно 
напускащи училище, като няма да бъде достигната общата европейска цел 
от 10 %. През 2010 г. средният дял на преждевременно напускащите 
училище в ЕС беше 14,1 % в сравнение с 14,4 % през 2009 г. Цифрите 
обаче крият значителни разлики между отделните държави и вътре в тях. 
По отношение на дела на завършилите висше образование (сред лицата на 
възраст 30—34 години) сам по себе си кумулативният резултат от 
постигането на националните цели, заложени от държавите-членки, ще 
доведе до дял от около 37 % през 2020 г. Въпреки това делът на 
завършилите висше образование за ЕС е нараснал от 32,3 % през 2009 г. на 
33,6 % през 2010 г., а настоящите тенденции сочат, че е възможно 
постигането на целта от 40 %-тен дял на завършилите висше образование 
във възрастовата група 30—34 години. 

• Цел в областта на заетостта: Дори всички държави-членки да постигнат 
своята национална цел, като цяло на ЕС пак няма да достигнат 1―1,3 
процентни пункта за осъществяване на целта от 75 %. В хода на 2011 г. не 

                                                 
2 COM(2011)400 от 7.6.2011 г. 
3 В приложение 1 се съдържа обобщителна таблица. 
4 В приложение 2 се съдържа обобщителна таблица. 
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е постигнат съществен напредък. Предвид застоя в икономическото 
възстановяване и едва незначителния общ растеж на заетостта през 
първата половина на годината, равнището на заетостта в ЕС-27 за 2011 г. 
вероятно ще бъде малко над равнището от 68,6 % през 2010 г. и ще остане 
далеч под своя пик от 70,3 % преди кризата. Остава предизвикателството 
за увеличаване на броя на заетите лица с допълнителни 17,6 млн. души до 
2020 г.  

• Цел в областта на научните изследвания и развойната дейност: Въз 
основа на националните цели ЕС все пак ще изостане от целта от 3 % с 
около 0,3 процентни пункта. През 2009 г. делът на инвестициите в 
научноизследователска и развойна дейност беше 2,01 %, като през 2011 г. 
не се очаква особен напредък. 

• Цел за намаляване на бедността: Целта на ЕС поне 20 млн. души да 
бъдат извадени от ситуация на бедност и социално изключване до 2020 г. 
няма да бъде достигната въз основата на настоящите национални цели. По 
първи предварителни изчисления на кумулативните усилия, до 2020 г. ще 
бъдат извадени от ситуация на бедност и социално изключване около 
12 млн. души. Ако бъде взето предвид и допълнителното отражение на 
стратегии, насочени например към борба с детската бедност или 
намаляване на дългосрочната безработица, тази цифра може да се увеличи 
с 25 %. Въпреки това за постигането на водещата цел на ЕС няма да 
достигнат поне 5 млн. души или 25 %. 

• Цел „20/20/20“: Що се отнася до целите „20/20/20“ последните прогнози5, 
свързани с намаляване на емисиите, сочат, че ЕС като цяло ще постигне 
своята цел за намаляване на емисиите на парникови газове с 20 %, но в 
редица държави-членки ще бъдат необходими допълнителни политики, за 
да се постигнат задължителните национални цели. Понастоящем се работи 
върху цялостен анализ на националните цели на държавите-членки, 
свързани с енергийната ефективност. В началото на 2012 г. ще бъде 
изготвен доклад. Въпреки това, въз основа на задължителните национални 
цели на държавите-членки, целта за 20 % енергия, получена от 
възобновяеми източници, следва да бъде постигната до 2020 г., ако 
държавите-членки изпълнят в пълна степен своите планове за действие във 
връзка с възобновяемата енергия. На равнище ЕС делът е нараснал от 
10,34 % през 2008 г. на 11,6 %6 през 2009 г. 

Стремежът е чрез тези цели да се създаде благоприятна среда за поемане на 
ангажименти от всяка държава-членка за постигането на измерим напредък в 
ключовите области, обобщени от петте основни цели. Въпреки че настоящият 
труден икономически контекст и текущата фискална консолидация ограничават 
степента на амбициите, през следващите години ще бъдат необходими 
допълнителни усилия, за да се гарантира постигането на целите на равнище ЕС до 
2020 г. 

                                                 
5 COM(2011) 1151 от 7.10.2011 г. 
6 Неокончателни данни. 
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3. ОПОЛЗОТВОРЯВАНЕ НА ПОТЕНЦИАЛА НА ЕВРОПА ЗА РАСТЕЖ 

За насърчаване на растежа трябва напълно да бъдат мобилизирани водещите 
инициативи по „Европа 2020“ и лостовете, с които ЕС разполага. След 
изработването на всичките седем водещи инициативи7, акцентът сега е върху 
изпълнението. Като цяло, напредъкът е задоволителен. През 2010 г. и 2011 г. вече 
бяха приключени редица ключови действия по всяка от водещите цели. Значителен 
брой действия обаче все още са на етап предложение и трябва да бъдат приети от 
Съвета и Европейския парламент. Предвид неотложния характер на ситуацията, 
Комисията е набелязала редица приоритетни предложения със значителен 
потенциал за насърчаване на растежа, чието приемане следва да бъде ускорено, за 
да се даде тласък на растежа8.  

3.1. Водеща инициатива по „Европа 2020“: Съюз за иновации 

През последните години представянето на Европа в областта на научните 
изследвания и иновациите не отбелязва задоволително развитие, като се увеличава 
вече значимото изоставане в сравнение със САЩ и Япония. Понастоящем редица 
други важни конкуренти, включително Китай и Бразилия, настигат ЕС по 
отношение на резултатите в областта на иновациите9. Зад общата за ЕС ситуация 
се крият големи различия в постиженията на държавите-членки, като някои от тях 
(а именно Швеция, Дания, Финландия и Германия) се представят добре по 
световните стандарти.  

Изтъкват се редица причини, които обясняват недостатъчно доброто представяне 
на Европа в областта на иновациите. Сред тях се нарежда фактът, че европейските 
предприятия до голяма степен осъществяват дейност в по-традиционни сектори, 
които използват НИРД в по-малка степен („зависимост от влияещи в миналото 
фактори”); че инвестициите в сектори на растеж, основани на иновации (например 
биотехнологии, интернет), са ограничени от незавършения единен пазар, 
включително в сектора на услугите, че има по-малки пазарни перспективи за 
иновативни продукти и все по-голям недостиг на човешки ресурси с подходяща 
комбинация от професионални умения; че достъпът до финансиране е по-труден и 
слабо се използват рамкови политики и политики, които са ориентирани към 
търсенето, благоприятни за иновациите; че връзките между „триъгълника на 
знанието“ са сравнително слаби в целия ЕС.  

Водещата инициатива „Съюз за иновации“ е насочена към справяне с тези 
предизвикателства с помощта на 34 конкретни ангажимента, които да бъдат 

                                                 
7 Програма в областта на цифровите технологии за Европа (COM(2010) 245 окончателен/2, 

19.5.2010 г.), Младежта в движение (COM(2010) 477, 15.9.2010 г.), Съюз за иновации 
(COM(2010) 456, 6.10.2010 г.), Индустриална политика за ерата на глобализацията 
(COM(2010) 614, 27.10.2010 г.), Програма за нови умения и работни места:европейският 
принос за постигане на пълна заетост (COM(2010) 682, 23.11.2010 г.), Европейска рамка за 
социално и териториално сближаване (COM (2010) 758, 15.12.2010 г.), Европа за ефективно 
използване на ресурсите (COM (2011) 21, 26.1.2011 г.). 

8 Приложение относно конкретни предложения на равнище ЕС, Годишен обзор на растежа 
2012 г. 

9 http://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/iu-scoreboard-2010_en.pdf 
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изпълнени в ясно определени срокове. Като цяло е постигнат добър напредък, като 
за 30 от 34-те ангажимента дейностите са изцяло по график. Даден бе ход на 
конкретни инициативи и пилотни схеми. Въз основа на широкообхватни дискусии 
със заинтересованите страни, до края на 2012 г. Комисията ще представи всичките 
шест законодателни предложения, обявени във водещата инициатива (единна 
патентна защита, пакет за стандартизацията, „Хоризонт 2020“, нова политика на 
сближаване, модернизация на правната рамка за обществените поръчки и 
европейски паспорт за фондовете за рисков капитал). 

Европа се нуждае от по-бързо и модернизирано определяне на стандарти, по-
достъпни патенти, повече обществени поръчки за иновативни продукти и услуги, 
по-добър достъп до капитал и истински европейски пазар, основан на знанието. 
Комисията вече представи предложения за създаване на единна патентна защита за 
намаляване на сложността и разходите за патентоване. Комисията призовава за 
постигането на политическо споразумение по тези предложения, както и по 
споразумението за създаване на единен съд в областта на патентите, преди края на 
2011 г. Комисията представи също така пакет от мерки за стандартизацията с цел 
да се модернизира и ускори с 50 % определянето на стандарти.  

Ключовите действия, предприети през 2011 г., включват стартирането на 
пилотното Европейско партньорство за иновации „за активен живот на възрастните 
хора и остаряване в добро здраве“, чиято цел е да допринесе за увеличаване с две 
години на живота в добро здраве, което от своя страна да доведе до нарастване на 
пригодността за трудова заетост и намаляване на загубите на пазара на труда, чрез 
мобилизиране на действащите лица в целия иновационен цикъл и във всички 
сектори, за да се ускори намирането на новаторски решения на 
предизвикателствата пред обществото. В рамките на предложенията за реформа на 
Общата селскостопанска политика бе представено Европейско партньорство за 
иновации в областта на селското стопанство и развитието на селските райони. 
Очаква се то да допринесе за запълване на съществената пропаст между научните 
изследвания и усъвършенстването на селскостопанските практики. Отбелязан е 
също така напредък по отношение на създаването на 48-те приоритетни 
европейски научноизследователски инфраструктури, набелязани в пътната карта от 
2010 г. на Европейския форум за стратегии за научноизследователски 
инфраструктури. От тях 10 вече се изграждат, а през 2012 г. може да започне 
разработването на други 16.  

С приблизителен дял от 19,9 % от БВП на ЕС през 2009 г., обществените поръчки 
имат огромен потенциал да привлекат иновациите на ЕС на пазара. Комисията 
работи с държавите-членки за по-добро оползотворяване на този потенциал. Преди 
края на 2011 г. Комисията ще представи предложение за опростяване на рамката за 
обществените поръчки и за постигане на по-голяма ефективност и 
екологосъобразност на процедурите. Това предложение ще включва нова 
специфична процедура за възлагане на обществени поръчки за разработването и 
последващото закупуване на нови, иновационни продукти, разработки и услуги.  

Освен това се разглеждат възможностите за по-добро използване на 
интелектуалната собственост от страна на предприятията. Комисията проучи 
редица варианти за повишаване стойността на правата върху интелектуалната 



 

BG 7   BG 

собственост на европейско равнище. През 2012 г. Комисията възнамерява да 
започне дебат с държавите-членки за очертаване на по-нататъшните действия. За 
да се засилят връзките между научноизследователските среди и предприятията, 
през 2008 г. бе създаден Европейският институт за иновации и технологии (EIT). С 
него се цели установяването на нов вид партньорства – общности на знанието и 
иновациите (ОЗИ) – между висшите учебни заведения, научноизследователските 
организации и предприятията. До този момент са създадени такива общности в три 
области: устойчива енергия, изменение на климата и ИКТ, като резултатите досега 
са положителни. Комисията ще продължи да наблюдава и оценява работата на вече 
създадените общности и ще представи предложения по „Хоризонт 2020“ за 
разширяване на обхвата на EIT от 2014 г. нататък.  

Комисията също така ще подкрепи сътрудничеството между стопанските и 
академичните среди посредством създаването на „съюзи на знанието“ между 
образователната система и бизнеса за разработването на нови 
мултидисциплинарни програми, насочени към преодоляване на слабостите, 
свързани с уменията за иновации и предприемачество. За тази цел през 2011 г. бе 
стартиран пилотен проект. През 2012 г. Комисията ще предложи рамка на 
Европейското изследователско пространство и съпътстващи мерки, за да бъдат 
премахнати пречките пред мобилността и трансграничното сътрудничество, като 
целта е те да бъдат изпълнени до края на 2014 г. През 2012 г. Комисията ще даде 
ход и на „U-Multirank“ – инструмент за информация и класиране въз основа на 
постиженията, с който да се профилират университетите, като първите резултати 
се очакват през 2013 г. 

Две държави-членки получиха специфични за всяка от тях препоръки за 
подобряване на системите за научноизследователска дейност и иновации, и по-
специално – на тяхната рамка за научни изследвания и иновации в частния сектор. 
Първоначалните сведения относно изпълнението показват, че е постигнат известен, 
макар и все още ограничен, напредък в тази област.  

3.2. Водеща инициатива по „Европа 2020“: Програма в областта на 
цифровите технологии за Европа 

ИКТ са основен двигател за растежа, като тяхното използване допринася за 
половината от растежа на производителността в съвременните икономики. В 
сравнение обаче с основните си конкуренти Европа изостава в инвестициите в 
ИКТ, както и във въвеждането на високоскоростен широколентов достъп, и не 
използва пълноценно потенциала за растеж и заетост на сектори, които следва да 
са в пълен подем.  

Отбелязва се напредък по водещата инициатива в областта на цифровите 
технологии, измерен с таблицата с ключовите показатели за Програмата в областта 
на цифровите технологии10, но трябва да се положат повече усилия за постигане на 
съответните цели. От общо 101 действия, предвидени в рамките на 7-те стълба на 
Програмата в областта на цифровите технологии, 14 вече са били приключени през 

                                                 
10 http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/scoreboard/index_en.htm 
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2010 г. и 2011 г., а други 50 действия следва да бъдат приключени през следващите 
12 месеца. Намаляването на пречките пред по-широкото използване на интернет и 
изграждането на доверие в интернет средата би спомогнало за ръста на БВП, за 
засилване на конкурентните предимства на Европа и за създаване на нови работни 
места и предприятия. В Програмата в областта на цифровите технологии за Европа 
най-неотложните действия са свързани със създаването на единен цифров пазар, 
който би могъл да доведе до допълнителен ръст от 4 % на БВП през следващите 
десет години11. 

Всяка година световното търсене на широколентов достъп нараства с 50―60 %. 
Днес повече от 50 % от линиите за широколентов достъп в Япония и 40 % в Корея 
са влакнестооптични, което дава възможност за връзки с висок капацитет, докато в 
Европа влакнестооптичните линии са само 5 %. Очаква се увеличение с 10 
процентни пункта в степента на разпространение на широколентовия достъп да 
доведе до 0,9―1,5-процентно увеличение на БВП. Ето защо инвестициите в 
широколентов достъп следва да станат основна част от стратегията на ЕС за 
растеж, по-специално чрез използването на наличните национални и регионални 
средства, приемане на подходящи градоустройствени правила, за да се намалят 
разходите по внедряване, и използвана на полезните взаимодействия с енергийната 
инфраструктура с оглед на ускореното създаване на интелигентни мрежи. В 
публикувано през 2010 г. от Комисията съобщение12 се очертават общи правила, в 
рамките на които да се разработват политиките на ЕС и на държавите-членки за 
постигане на целите за осигуряване на широколентов достъп. Тази мярка има за 
цел да ускори развитието на високоскоростен достъп до интернет. Заедно със 
съобщението бе приета Препоръка относно мрежите за достъп от следващо 
поколение за насърчаване на инвестициите чрез ясни и ефективни регулаторни 
мерки.  

Нарастването на мобилния интернет трафик изисква по-голяма наличност на 
обхвати от честотния спектър. Това се доказва от все по-разпространеното 
използване на смартфони (което до 2020 г. може да достигне 100 % от 
населението) и рязкото увеличаване на използването на таблет компютри (като 
прогнозите са за 62 млн. единици през 2011 г.13). Нарасналото използване на видео 
съдържание, което вече представлява две трети от целия мобилен трафик, изисква 
по-голям капацитет. Услугите, които разчитат на радиочестотния спектър, 
представляват 2―2,5 % от БВП на ЕС (около 250 млрд. EUR), като в европейския 
сектор за безжични електронни комуникации има 3,5 млн. работни места, 
годишните данъчни постъпления от него са около 130 млрд. EUR, а прекият му 
принос към европейския БВП е 140 млрд. EUR. Съветът и Европейският парламент 
следва възможно най-скоро в началото на 2012 г. да приемат петгодишната 
програма за политиката относно радиочестотния спектър, по която е постигнато 
принципно съгласие между институциите.  

В ЕС все още до голяма степен остава неразгърнат потенциалът за растеж на 
електронната търговия. Тя играе важна роля за отношенията между 

                                                 
11 http://ec.europa.eu/bepa/pdf/monti_report_final_10_05_2010_en.pdf 
12 COM(2010) 472 окончателен от 20.9.2010 г. 
13 Доклад на IDC, септември 2011 г. 
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предприятията, тъй като 27 % от предприятията купуват онлайн, а 13 % продават 
онлайн. Въпреки това електронната търговия понастоящем е ограничена до 3,4 % 
от търговията на дребно. Въпреки че през 2010 г. 40,4 % от гражданите са 
пазарували онлайн, само 9 % от тях са направили това през граница (Евростат). 
Последните данни сочат, че само електронната търговия със стоки увеличава 
благосъстоянието на потребителите под формата на по-ниски онлайн цени и по-
голям избор, като тези печалби се изчисляват на около 11,7 млрд. EUR, което 
съответства на 0,12 % от БВП на ЕС. Ако електронната търговия нарасне до 15 % 
от общите продажби на дребно и пречките в единния пазар бъдат премахнати, 
общите ползи за благосъстоянието на потребителите ще възлизат на около 204 
млрд. EUR, което съответства на 1,7 % от БВП на ЕС.14 Разликата със САЩ при 
закупуването на книги и музика онлайн е поразителна. През 2010 г. продажбите на 
дигитална музика представляват 19 % от пазара за музикални записи в ЕС, докато в 
САЩ те се равняват на 49 %. Два доставчика на услуги предлагат музика онлайн 
във всичките 27 държави-членки, но повечето услуги за музика онлайн се 
предлагат само в една или в няколко държави-членки. През първото тримесечие на 
2011 г. продажбите на електронни книги в САЩ надхвърлят продажбите на масово 
продаваните книги с меки корици, докато в ЕС пазарът на електронни книги все 
още е анемичен.  

През 2011 г. Комисията предложи законодателство за усъвършенстване на 
механизмите за алтернативно разрешаване на спорове между потребители и 
предприятия в ЕС, което съдържа конкретно предложение за онлайн инструмент, 
приложим в целия ЕС, за правна защита за ефективно разрешаване на спорове, 
възникващи в резултат на трансграничната електронна търговия. През 2012 г. 
Комисията ще обяви предложения за улесняване на електронната търговия, в това 
число чрез взаимно признаване през граница на електронното разрешение и 
електронния подпис и правила за стимулиране на трансграничната търговия с 
цифрово съдържание, с които се осъвременява режимът за авторското право в 
Европа. Комисията ще разгледа също така мерки в подкрепа на пазарната 
интеграция на равнище ЕС за картови плащания и плащания през интернет или 
чрез мобилен телефон след консултации въз основа на зелена книга. Комисията ще 
предложи също така ново законодателство за по-голяма защита на личните данни, 
както и действия в областта на правоприлагането и предоставянето на информация, 
с цел да се увеличи доверието на потребителите в електронната търговия.  

Освен това съществува възможност за значително повишаване на ефективността 
чрез цялостно прилагане на електронните процедури за обществени поръчки 
(електронни обществени поръчки) в целия ЕС. Някои оценки сочат, че тези 
неизползвани икономии биха могли да достигнат между 50 млрд. и 70 млрд. EUR 
годишно. Комисията смята, че през 2009 г. едва около 5 % от процедурите са били 
осъществени по електронен път. Ето защо в своето предложение за осъвременяване 
на директивите за обществените поръчки, предвидено за декември 2011 г., 
Комисията ще определи мерки, с които електронните процедури ще се превърнат в 
правило, а не изключение.  

                                                 
14 Civic Consulting (2011 г.), „Потребителско пазарно проучване относно функционирането на 

електронната търговия “.  
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За да се насърчава въвеждането на съвременни цифрови устройства, е необходим 
европейски подход към изчислителните облаци, така че да се предостави правна 
сигурност за европейските предприятия и администрации в предлагането и 
употребата на услуги, свързани с изчислителните облаци, които бързо се 
превръщат в ключов фактор за ефективност и предприемачество в съвременната 
цифрова икономика. Средният принос на изчислителните облаци към БВП се 
оценява в интервала от 0,1 % в краткосрочен план и 0,4 % в средносрочен план, с 
първоначално създадени около 300 000 допълнителни работни места в Европа15. До 
2013 г. Комисията ще представи европейски подход към изчислителните облаци, за 
да осигури необходимата правна сигурност за европейските доставчици и 
потребители.  

Необходими са също така решителни действия за повишаване на сигурността на 
интернет и посрещане на разходите за справяне с все по-големия брой атаки 
срещу тази ключова за единния пазар инфраструктура. Комисията планира да 
предложи през 2012 г. амбициозна стратегия на ЕС за сигурността на интернет. 

3.3. Водеща инициатива по „Европа 2020“: „Европа за ефективно 
използване на ресурсите“ 

Европа може да извлече икономически ползи от справянето с предизвикателствата 
в областта на енергията, климата и ресурсите. Целта на Съюза за енергийна 
ефективност, която се изразява в спестяване на 20 % от енергията до 2020 г., може 
да спести на потребителите до 1000 EUR на година на домакинство, както и да 
подобри конкурентоспособността на европейската промишленост и да допринесе 
за създаването до 2020 г. на до 2 млн. нови работни места. В една по-широка 
перспектива относно ефективното използване на ресурсите, според получените от 
моделиране предварителни резултати, изработени за Комисията, намаляването с 
15 % на общите нужди от материални ресурси („TMR“) на икономиката може да 
повиши БВП с до 3,6 %, а заетостта в ЕС − с около 2,5 млн. Всяко намаляване на 
TMR с един процентен пункт би представлявало около 25 млрд. EUR за бизнеса и 
до 150 000 нови работни места16. Предприятията биха могли да постигнат 
значителни икономии (около 25 млрд. EUR годишно само за Обединеното 
кралство) чрез мерки за ефективно използване на ресурсите, които не водят до 
разходи или водят до ниски разходи, като използват по-ефективно суровините и 
произвеждат по-малко отпадъци. Отраслите, в които бе установен най-голям 
потенциал за подобрение, са химическата индустрия, производството на минерали, 
производството на метали, енергетиката, комуналните услуги, строителството и 
управлението на отпадъци17. Въпреки намаляването на емисиите на CO2 поради 
икономическата криза, прогнозите сочат, че в редица държави-членки ще бъдат 

                                                 
15 F. Etro (2010 г.), „Икономическото отражение на изчислителните облаци“ (The economic 

impact of cloud computing), Review of Business and Economics. 
16 Показателят TMR обхваща кумулативния обем на суровините, добити от природата за 

икономическите дейности на дадена държава. TMR е индикатор за материалната база на 
дадена икономика. Той включва добива от националната територия, както и ресурсните 
нужди, свързани с вноса. 

17 „Допълнителни ползи от ефективното използване на ресурсите от предприятията“ (Further 
Benefits of Business Resource Efficiency), Oakdene Hollins, 2011 г. 
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необходими допълнителни политики за постигане на националните цели за 
намаляване на емисиите до 2020 г. По същия начин, ще бъдат необходими 
ефективни мерки за постигането на останалите цели, свързани с възобновяемите 
енергийни източници и енергийната ефективност. В този контекст ще бъде 
необходимо значително увеличаване на инвестициите в енергийната 
инфраструктура, енергийните преносни мрежи, възобновяемите енергийни 
източници и енергийната ефективност на сградите.  

Комисията разработи 14 от общо 20-те планирани стратегически инициативи по 
водещата цел. С цел да продължи да ръководи изпълнението на водещата цел за 
ефективно използване на ресурсите Комисията публикува пътна карта, в която се 
набелязват конкретни действия, установяват се икономическите отрасли, които 
потребяват най-много ресурси и имат широко отражение върху околната среда, и 
се предлагат инструменти и показатели за ориентир в Европа и в международен 
план. По-специално бе представено законодателно предложение за директива 
относно енергийната ефективност, в което се определят редица мерки за енергийна 
ефективност за постигането на допълнителни икономии на енергия. Бе прието и 
съобщение относно сигурността на енергийните доставки и международното 
сътрудничество, в което се излага цялостна стратегия за външните отношения на 
ЕС в областта на енергетиката. Комисията изработи Пътна карта за постигане на 
конкурентоспособна икономика с ниска въглеродна интензивност, като определи 
междинни цели за постигане на икономически ефективно намаляване на емисиите 
с оглед на целта от 80—95 % до 2050 г. Постепенният преход към нисковъглеродна 
икономика ще подобри енергийната сигурност на ЕС и ще намали средните 
разходи за гориво с между 175 и 320 млрд. EUR годишно. Сред другите ползи са 
по-добро качество на въздуха и по-добро обществено здраве, което през 2030 г. ще 
намали разходите с до 27 млрд. EUR годишно. Комисията представи също така 
нова Бяла книга за транспорта за конкурентна транспортна система, която използва 
ефективно ресурсите. Тя си поставя амбициозни цели, като декарбонизиране на 
транспорта, изграждане на истинско Единно европейско транспортно пространство 
и намаляване на зависимостта от петрол.  

През 2011 г. Комисията одобри пакет от законодателни предложения за реформа на 
Общата селскостопанска политика, в които е включен решителен ангажимент за 
значително подобряване на управлението на природните ресурси. Предложените 
промени в първия и втория стълб на ОСП целят по-доброто отчитане в селското 
стопанство на предизвикателствата, свързани с околната среда и изменението на 
климата, и стимулирането на устойчиво икономическо развитие на селските 
райони.  

Завършването на вътрешния енергиен пазар е предпоставка за реализирането на 
пълния потенциал за икономии, до които един наистина интегриран 
общоевропейски пазар на газ и електроенергия може да доведе поради по-голяма 
ликвидност и конкуренцията. Пазарната интеграция също така ще повиши 
енергийната сигурност и ще улесни включването на нови възобновяеми енергийни 
източници благодарение на по-широки балансиращи области. По-засилената 
трансгранична търговия на електроенергия и природен газ може да уталожи 
пиковете в цените и да улесни навлизането на нови участници на пазара, като по 
този начин стимулира иновациите и конкуренцията.  
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За правилното функциониране на вътрешния енергиен пазар от ключово значение е 
наличието на по-съгласуван подход в националните политики по въпроси, 
засягащи съседните страни. Когато на национално равнище се изработват закони и 
се предоставят стимули за инвестиции, включително във връзка с цените и 
данъчното облагане, следва внимателно да се оценяват взаимодействията между 
различните инструменти, за да се осигури стабилна инвестиционна рамка за 
европейските производители и доставчици на услуги. Например в сектора на 
възобновяемите енергийни източници следва да се избягват драстични промени в 
политиката, включително такива с ретроактивен ефект, за да се предотвратят 
излишните регулаторни рискове, които подкопават жизнеспособността на 
производството на възобновяема електроенергия. Настоящите схеми за 
подпомагане на възобновяемите енергийни източници трябва да станат 
икономически по-ефективни. Предизвикателството е да се подпомага 
широкомащабно производство, което да позволи на участниците на пазара да 
намалят разходите, да се намалят субсидиите и да се интегрират възобновяемите 
енергийни източници в един истински европейски пазар. 

Независимо от бъдещото развитие в енергийната сфера, енергийната 
инфраструктура ще играе ключова роля за постигането на баланс между 
търсенето и предлагането в целия Съюз. За тази цел е необходимо спешно да бъдат 
модернизирани и разширени европейските мрежи за електроенергия и газ. 
Неотдавна бе представено предложението на Комисията за нов регламент за 
енергийната инфраструктура на мястото на съществуващата рамка за TEN-E18. 
Целта на новата рамка е да гарантира завършването до 2020 г. на стратегическите 
енергийни мрежи и съоръженията за съхранение в различните региони на Съюза. 
По отношение на финансирането от ЕС средствата в размер на 9,1 млрд. EUR, 
предвидени в предложението на Комисията за Механизъм за свързване на Европа, 
ще позволят пълноценното реализиране на инвестиции на стойност 200 млрд. EUR, 
необходими за инфраструктурни проекти от европейско значение от настоящия 
момент до 2020 г. Тези инвестиции ще имат значителен положителен ефект върху 
БВП и заетостта, с кумулативен ефект до приблизително +0,4 % от БВП и 400 000 
допълнителни работни места за периода 2011—2020 г.  

Според проучвания във връзка с енергийната и ресурсната ефективност по-
доброто строителство и използване на сградния фонд в ЕС биха имали въздействие 
върху 42 % от крайното потребление на енергия19, около 35 % от емисиите на 
парникови газове20 и над 50 % от всички добити материали21. Това би спомогнало 
и за спестяване на до 30 % от изразходваната вода22. В строителния сектор са заети 
8 % от работната сила в Европа. Около 230 000 души са заети в производството и 
монтажа на изолация. Тъй като инвестициите в енергийната ефективност са 
финансирани отчасти от икономии на енергия, силен стимулиращ ефект могат да 
имат публичните мерки за премахване на пречките, като например достъп до 
капитал и информация. В този контекст бързото приемане на предложената 

                                                 
18 COM(2011) 658 от 19.10.2011 г. 
19 COM(2007) 860 окончателен от 21.12.2007 г. 
20 COM(2007) 860 окончателен от 21.12.2007 г. 
21 COM(2007) 860 окончателен от 21.12.2007 г. 
22 COM(2007) 414 окончателен от 18.7.2007 г. 



 

BG 13   BG 

директива относно енергийната ефективност ще спомогне за доближаване до целта 
по „Европа 2020“ и за създаване на необходимите рамкови условия23 и ще позволи 
на държавите-членки да определят своите цели за ефективност и да представят 
първите си доклади до края на 2012 г. 

Съществува също така възможност за по-добро използване на структурното 
финансиране на ЕС за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни 
източници. Механизмите на ЕС за подкрепа ELENA (европейско подпомагане в 
областта на енергетиката на местно равнище) и EEE-F (Европейски инструмент за 
енергийна ефективност) могат да стимулират допълнителни инвестиции в 
устойчивата енергия. Накрая, авансовите инвестиционни разходи за ремонтиране 
на сгради или за насърчаване на енергийната ефективност в публичния сектор 
могат да бъдат посрещнати или споделени, като бъдат привлечени доставчиците на 
енергийни услуги (дружества за предоставяне на енергийни услуги (ДПЕУ)). 

Постепенното премахване на субсидиите за дейности, нанасящи вреди на 
околната среда, подобрява ресурсната ефективност и поощрява икономическия 
растеж. Неефективните субсидии поддържат остарели технологии и бизнес 
структури и пречат на инвестициите в чиста енергия и други екологосъобразни 
технологии. Премахването на неефективните субсидии също така може да бъде 
важен елемент на фискалната консолидация. Например загубите на преки приходи 
могат да достигнат близо 0,5 % от БВП на ЕС (60 млрд. EUR), а загубите на 
благосъстояние, свързани с нарушаване на потребителския избор, са значими и се 
изчисляват на 0,1 до 0,3 % от БВП (12―37 млрд. EUR). Комисията поиска от 
държавите-членки да идентифицират през 2012 г. най-значимите субсидии за 
дейности, нанасящи вреди на околната среда, и да изготвят планове за 
постепенното им премахване24.  

Съществуват широки възможности за постигане на напредък в 
екологосъобразното данъчно облагане, което да спомогне за посрещане на 
днешните и утрешните предизвикателства, свързани с изменението на климата, 
недостига на вода, енергийната сигурност и общите ресурсни ограничения. Когато 
се осъществява по начин, който е неутрален от бюджетна гледна точка, 
екологосъобразното данъчно облагане, съчетано с прехвърляне на данъчна тежест 
от труда, може да подобри разпределението на ресурсите, като същевременно дава 
тласък на заетостта25. Тази промяна в насоката ще бъде улеснена от приемането на 
предложението на Комисията от 2011 г. за преразглеждане на Директивата за 
данъчно облагане в енергетиката26. Освен това, установяването на реални цени 
също така ще спомогне за стимулиране на нови индустрии и на инвестициите в 
екологосъобразни технологии.  

                                                 
23 COM(2011) 370 от 22.6.2011 г. 
24 COM(2011) 571 от 20.9.2011 г. 
25 Така например се изчислява, че трайното намаляване с един процентен пункт на средната 

данъчна тежест върху труда води до увеличаване на заетостта с около 0,4 процентни пункта 
в типична страна в дългосрочен план; ОИСР (2006 г.), Перспективи за заетостта, 2006 г.: 
увеличаване на работните места и доходите: поуки от оценката на стратегията за заетостта 
на ОИСР, Париж. 

26 COM(2011)169 от 13.4.2011 г. 
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В рамките на европейския семестър през 2011 г. бяха отправени редица препоръки 
за отделните държави, които се отнасят до въпроси, свързани с устойчивия растеж, 
като функционирането на енергийните пазари и конкуренцията на тези пазари, 
междумрежовите връзки и ефективното използване на ресурсите. Досега първите 
показатели за изпълнението показват, че в повечето държави-членки има известен 
напредък по отношение на изпълнението на препоръките.  

3.4. Водеща инициатива по „Европа 2020“: Индустриална политика за 
ерата на глобализация 

Производството бе водещ елемент във възстановяването от икономическата криза: 
след най-ниската си точка в началото на 2009 г. продукцията се увеличи с около 
15 %. В последните месеци обаче икономическото възстановяване на 
промишлеността в ЕС е в стагнация, а доверието на стопанските среди спадна 
обратно до своята историческа средна стойност. Несигурността относно 
перспективите пред европейската икономика и сътресенията, свързани с кризата на 
държавния дълг в еврозоната, оказаха своето влияние върху доверието на 
промишлеността. Високите цени на енергията и продължаващите трудности в 
достъпа до финансиране също се отразяват неблагоприятно върху динамиката на 
възстановяване. Независимо от това, промишлеността на ЕС сега е в по-добра 
позиция да посрещне икономическото забавяне, с по-ниски запаси от стоки и по-
висока производителност в сравнение с 2008 г.  

Водещата инициатива относно интегрирана индустриална политика за ерата на 
глобализацията съдържа 70 ключови действия, много от които вече се изпълняват 
от Комисията. Така например Комисията извършва задълбочена оценка на 
въздействието върху конкурентоспособността и МСП на своите нови 
стратегически предложения със значително въздействие. Такъв бе случаят с 
предложения като квотите по СТЕ за разглеждане на риска от изместване на 
въглеродните емисии, както и Четвъртата директива за капиталовите изисквания.  

Комисията също така ще предложи конкретни действия, които да сведат до 
минимум регулаторната тежест върху МСП, и по-специално 
микропредприятията. Предвидените действия включват възможни изключения за 
микро- и малките предприятия от действащи разпоредби на достиженията на 
правото на ЕС, по-голямо участие на по-малките предприятия в разработването на 
законодателни предложения на ЕС, въвеждане в съществуващия тест „МСП“ на 
измерение, свързано с микросубектите, и таблица с резултати за случаи на 
освобождаване и олекотени режими за МСП и микропредприятията в предложения 
на Комисията за ново европейско законодателство, тяхното приемане от 
законодателя на ЕС и прилагането им от държавите-членки.  

Документът „Small Business Act“ за Европа (законодателен акт за малкия бизнес) 
беше преразгледан през февруари 2011 г.27, като бе поставен акцент върху по-
добър достъп до финансиране, по-благоприятна регулаторна среда и подпомагане 
на МСП в посрещане на предизвикателствата на глобализацията. Последният 
аспект бе допълнително развит в последващи действия, като новата стратегия за 

                                                 
27 COM(2011) 78 от 23.2.2011 г. 
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подпомагане развитието на международно измерение на дейностите на МСП, 
приета през ноември 2011 г.28 С прегледа също така бе припомнена 
необходимостта държавите-членки да отделят приоритетно място на бизнес 
средата чрез интелигентно регулиране, намаляване на излишните разпоредби и 
разрешителни, въвеждане на опростени процедури чрез електронно правителство и 
намаляване на времето за създаване на нови предприятия до 3 работни дена. 

До края на 2011 г. Комисията ще представи план за действие за подобряване на 
достъпа до финансиране за МСП. Той ще бъде придружен от предложение за 
улесняване на достъпа до рисков капитал в Европа чрез паспорт на ЕС, който ще 
позволи на фондовете за рисков капитал да набират капитал във всички 27 
държави-членки въз основа на единна регистрация. Очаква се, че ако бъде 
изпълнена успешно, тази инициатива може да доведе до създаването на 315 000 
допълнителни работни места и до допълнителни 100 млрд. EUR БВП. Комисията 
ще се стреми към премахване на всякакво данъчно третиране, което е 
неблагоприятно за трансграничните инвестиции в рисков капитал, както и към 
намаляване на административната тежест.  

Насърчаването на конкуренцията в цялата икономика изисква не само 
хоризонтални и секторни реформи на пазара на стоки и услуги, както и ефективно 
правоприлагане на правилата за защита на конкуренцията, но и цялостна 
институционална структура, която благоприятства конкуренцията на всички 
нива (ЕС, национално, регионално и местно), с ограничени разходи за държавите-
членки. Това включва ефективна роля на органите за конкуренция, секторните 
регулатори и съдебните органи, натоварени със защитата и насърчаването на 
конкуренцията. Една добре функционираща система за гражданско правосъдие е 
жизненоважен елемент в която и да е институционална рамка, която 
благоприятства конкуренцията и растежа.  

В областта на индустриалната иновация през юни 2011 г. Групата на високо 
равнище относно главните базови технологии представи окончателния си доклад с 
конкретни препоръки по отношение на разработването и внедряването на тези 
технологии29. Тези технологии имат голям пазарен потенциал с темпове на растеж 
между 5 % и 16 % на година до 2020 г., като също така имат значим ефект за 
ключови промишлени отрасли надолу по веригата по отношение на иновациите и 
растежа. Освен това, през юни Комисията предложи основна модернизация на 
европейската система за стандартизация30, като включи, наред с другото, стандарти 
за услугите в европейската система и по-голямо признаване на индустриалните 
спецификации за ИКТ.  

Комисията предложи някои специфични инициативи за определени сектори, 
като приемането на стратегия за политика за космическото пространство31, 
насочена към укрепване на европейския космически сектор, или възобновяване на 

                                                 
28 http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/market-access/internationalisation/index_en.htm 
29 http://ec.europa.eu/enterprise/sectors/ict/key_technologies/kets_high_level_group_en.htm  
30 COM (2011) 311 и COM (2011) 315, 1.6.2011 г. 
31 COM(2011) 152 от 4.4.2011 г. 
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процеса CARS 2132, който ще допринесе за стратегията на ЕС за незамърсяващи и 
енергийноефективни превозни средства. Въвеждането на електрически превозни 
средства е с важен пазарен потенциал от 100 000 хибридни превозни средства 
понастоящем до 1 млн. до 2020 г., а пазарът на изцяло електрически превозни 
средства се очаква да достигне 750 000 броя през 2020 г. Комисията също така 
продължава усилията си за отговор на опасенията на енергоемките промишлени 
отрасли, по-специално чрез стартиране на Схемата за ниски въглеродни емисии за 
устойчива промишленост (SILC), насърчаване на производствените технологии със 
свръхниски въглеродни емисии и развиване на частно-публични партньорства за 
стимулиране на иновациите в енергоемките отрасли на преработвателната 
промишленост.  

Въз основа на първоначални данни усилията на държавите-членки за изпълнение 
на специфичните за всяка от тях препоръки в тази област, изглежда, са смесени. 
Изпълнението на препоръките по отношение на достъпа до финансиране за МСП е 
доста незадоволително. Положението е малко по-добро по отношение на мерките 
за подобряване на бизнес средата, като намаляването на административната 
тежест, подобряването на административния капацитет или ефективността на 
съдебната система. Шест от десетте държави-членки, на които бе препоръчано да 
подобрят бизнес средата, са предприели известни действия, които обаче в повечето 
случаи остават частични. 

3.5. Водеща инициатива по „Европа 2020“: Програма за нови умения и 
работни места 

Два от основните източници на растеж, заедно с капиталовите инвестиции и 
иновацията, са повишаването на нивото на заетостта и подобряването на 
производителността на труда. Понастоящем 23 млн. души в ЕС, или 10 % от 
населението в трудоспособна възраст, са безработни. 

Лекото подобрение в дела на безработицата в ЕС от 2010 г. насам спря. Делът на 
дългосрочно безработните в общия брой на търсещите работа надхвърля 40 %, 
като се е увеличил с една трета в сравнение с нивото от 30 %, регистрирано преди 
две години. В 12 от 15-те държави-членки, за които има данни, все по-голям брой 
хора живеят в домакинства с много ниска степен на трудова заетост.  

Възстановяването на икономиката без откриване на нови работни места не само 
има съществена икономическа и социална цена, но е и белег за съществуването на 
структурни недостатъци на пазара на труда, което отслабва потенциала за растеж в 
средносрочен и дългосрочен план. По-специално, недостигът на умения и 
несъответствието на уменията с нуждите възпрепятстват икономическото 
възстановяване. От средата на 2009 г. броят на незаетите работни места нараства, 
докато няма признаци безработицата да намалява. Този факт сочи за 
несъответствия на пазара на труда, като например неподходящи умения или 
ограничена мобилност, поне в някои сектори и региони. 

                                                 
32 Първото заседание на подновената група на високо равнище се проведе на 10 ноември 2010 

г.  
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Политиките за учене през целия живот са от съществено значение, за да дадат 
възможност на хората да придобият подходящите умения за пазара на труда. През 
2000 г. 22 % от заетите в ЕС са били с високо равнище на квалификация, а 29 % са 
имали ниска квалификация. През 2010 г. това съотношение е обратно. До 2020 г. за 
35 % от работните места ще се изискват високи квалификации, а търсенето на 
нискоквалифициран труд ще спадне с 12 млн. работни места. Понастоящем обаче 
образователното ниво не е достатъчно за удовлетворяване на нуждите от все по-
големи умения за наличните работни места. Понастоящем в ЕС всеки седми 
младеж (или 14,41 %) на възраст 18―24 години напуска образователната система с 
първата степен на средното образование и не участва в по-нататъшно образование 
и обучение (преждевременно напускащи училище), а много младежи имат 
квалификации, които не съответстват на изискванията на пазара на труда. Освен 
това, над една пета от децата не достигат основното ниво на грамотност и знания и 
умения по математика (измерено на 15-годишна възраст).  

В рамките на водещата инициатива за нови умения и работни места се разработват 
действия на политиката за справяне с тези предизвикателства. Отбелязва се добър 
напредък по 13-те ключови мерки, като например Панорамата на уменията в ЕС, 
насочена към увеличаване на прозрачността за търсещите работа, работниците, 
компаниите и/или обществените институции чрез осигуряване на актуализирани 
прогнози за предлаганите умения и потребностите на пазара на труда до 2020 г., 
планирана за октомври 2012 г., както и по секторни инициативи по водещата цел, 
като Плана за действие за работната сила в сектора на здравеопазването.  

Подготвят се законодателни предложения относно прегледа на трудовото 
законодателство на ЕС. Социалните партньори се споразумяха да преговарят 
относно преразглеждането на Директивата за работното време. В следващите 
седмици е предвидено приемането на пакет от две законодателни предложения 
относно командироването на работници. През първата половина на 2012 г. се 
очаква публикуването на Препоръка на Съвета за насърчаване на признаването на 
резултатите от неформално и самостоятелно обучение, а през октомври 2012 г. ще 
започне да функционира онлайн практически инструмент, който ще помага на 
гражданите да записват своите умения, придобити чрез работа или друг опит. През 
втората половина на 2012 г. ще бъде публикувано съобщение на Комисията, 
посветено на по-широк размисъл относно посрещането на предизвикателството, 
свързано с уменията в Европа.  

3.6. Водеща инициатива по „Европа 2020“: Младежта в движение 

Настоящото положение на пазара на труда е особено трудно за младите хора, които 
са изправени пред безработица от над 20 %, два пъти по-висока от тази на 
населението като цяло. Освен това, младите хора са непропорционално засегнати 
от намаляването на броя на постоянните работни места в резултат на кризата и 
макар че делът на младите хора на временен договор е прекомерно голям в 
сравнение с този на останалите заети лица, последното нетно увеличаване на 
временните работни места не облагодетелства в особена степен младите хора. 

Започна работата по всички действия на политиката, планирани по водещата 
инициатива „Младежта в движение“. Бяха стартирани някои ключови действия за 
борба с младежката безработица, като например Младежта@работа − кампания за 
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повишаване на осведомеността, насочена към изграждането на контакти между 
младите хора и малките предприятия (МСП), или европейският монитор на 
свободните работни места, който събира актуална информация за свободни 
работни места и може да служи също така като инструмент за ранно 
предупреждение по отношение на затрудненията и несъответствията на пазара на 
труда.  

По отношение на образованието на 7 юни 2011 г. Съветът прие Препоръка относно 
политики срещу преждевременното напускане на системата на образование и 
обучение, в която се очертава рамка за държавите-членки за разработването на 
съгласувани и всеобхватни политики, основани на факти, срещу преждевременното 
напускане на училище. Сега следва препоръката да бъде изпълнена. 

Освен това през октомври 2011 г. Комисията прие Съобщение относно 
модернизирането на системите за висше образование, което включва предложение 
за инструмент за гарантиране на студентските заеми в рамките на програма 
Еразмус, с цел да се подобри мобилността на студентите в програми за 
магистърска степен в цяла Европа. 

Целта на Европейската рамка за заетостта на младите хора е да осигури засилената 
координация на политиката на европейско равнище в рамките на общите принципи 
на съчетаване на сигурността и гъвкавостта на пазара на труда. Рамката се 
основава на четири стълба: 1) Помощ за получаване на първа работа и започване на 
кариера; 2) Подкрепа за младежите в риск; 3) Предвиждане на адекватни 
механизми за социална закрила на младите хора; 4) Подкрепа за младите 
предприемачи и самостоятелно заетите лица. Като част от рамката Комисията 
предложи следните специфични области за действия в държавите-членки: 
гаранции за младите хора, с които да се гарантира, че в срок от четири месеца след 
напускането на училище всички млади хора ще бъдат трудово заети или ще 
продължат образованието си, или ще бъдат обхванати от мерки за стимулиране на 
трудовата активност; единни безсрочни договори за намаляване на сегментирането 
на пазара на труда; обезщетения при безработица и социално подпомагане за 
младите хора в рамките на подход за взаимни задължения. В контекста на 
бъдещата инициатива „Възможности за младежта“, която ще бъде представена от 
Комисията преди края на годината, ще бъдат необходими по-нататъшни действия 
за подпомагане на прехода към пазара на труда, осигуряване на повече стажантски 
места и насърчаване на мобилността.  

3.7. Водеща инициатива по „Европа 2020“: Европейска платформа срещу 
бедността 

Освен че приобщаващите пазари на труда и общества са важни цели сами по себе 
си, тяхното развитие има въздействие върху растежа, като води до по-добри 
резултати на пазара на труда, засилване на съвкупното търсене и укрепване на 
доверието. Посочените три области са и три важни пречки пред стабилното 
възстановяване.  
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В малкото държави, за които има данни за доходите, отразяващи икономическата 
криза, разполагаемият доход на домакинствата значително е намалял33. Освен това, 
налице са някои доказателства, че все по-голямо предизвикателство в няколко 
държави-членки са както бедността при наличието на ниски доходи, особено 
детската бедност, така и сериозните материални лишения. Тъй като делът на 
дългосрочната безработица се увеличава, а обезщетенията за безработица се 
изчерпват, съществува риск от значителен спад в разполагаемия доход, което ще 
засегне хората с ниски доходи.  

Склонността към потребление на хората с ниски доходи е сравнително високa, тъй 
като те трябва да харчат по-голямата част от спечеленото за основни стоки и 
услуги. По тази причина всяко ново намаляване на доходите в долната част на 
скалата на разпределение на доходите може да има трайно отражение върху 
търсенето на вътрешния пазар и следователно върху растежа34. Това обяснява и 
значението на засилването на ролята на потребителите, като им се позволи да 
правят оптимален потребителски избор и по този начин да увеличат максимално 
своето благоденствие.  

В ход е работата по десетте ключови действия по водещата инициатива за 
Платформа за борба с бедността и социалното изключване. Някои от тях бяха 
стартирани през тази година, като например Новата европейска програма за 
интеграцията в подкрепа на усилията на държавите-членки за насърчаване на 
активното участие на гражданите на трети държави в обществото или Рамката на 
ЕС за национални стратегии за интегриране на ромите. 

През октомври 2011 г. бе приета Инициативата за социално предприемачество, 
като през следващите месеци постепенно ще бъдат стартирани основните действия 
по нея, като се започне с новата рамка за социални инвестиционни фондове, новия 
инвестиционен приоритет за социални предприятия в предложените структурни 
фондове и бъдещия проект на регламент относно статута на европейските 
фондации.  

През следващите месеци е планирано приемането на Бяла книга за пенсиите, в 
която се разглеждат устойчивостта и адекватността на пенсионните режими в 
условията след кризата. 

За борбата с бедността и социалното изключване е необходимо 
модернизирането на системите за социална закрила да се извършва в духа на 
общите принципи за активно приобщаване. По-специално, публичните услуги са 
съществен елемент за подпомагане на интеграцията на пазара на труда и 
социалното приобщаване. Освен това достъпът до ефективни и финансово 
приемливи услуги играе централна роля за намаляване на частните разходи и 
следователно за увеличаване на разполагаемия доход, намаляване на бедността и 

                                                 
33 Например с над 15 % в средата на разпределението на доходите в Литва и Латвия, с 8 % в 

Естония и с 2—4 % в Испания, Ирландия и Обединеното кралство. 
34 МВФ (2011 г.): Доклад за световните икономически перспективи, 2011 г., Глобални 

перспективи и политики, Вашингтон.  
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неравенството35. Според проучване на ОИСР за публичните услуги включването на 
публичните услуги в дохода на домакинството намалява приблизителните оценки 
за бедността в значителна степен. Делът на застрашените от бедност намаляват 
значително ― с почти 40 %, ако се използва плаваща граница на бедността, и дори 
с близо 80 %, ако се използва фиксирана граница. Следователно, взети заедно, 
непаричните облаги имат потенциала да намалят дълбочината на бедността със 
средно 80 %. 

От 30-те млн. европейци на възраст над 18 години, които нямат банкова сметка, се 
счита, че около 6,4 млн. са всъщност лишени от тази възможност или се страхуват 
да поискат банкова сметка36. Положението в ЕС по отношение на липсата на 
банкова сметка е много разнообразно, като в Румъния и България около 
половината от участниците в проучването нямат банкова сметка. Потребителите 
без банкова сметка има вероятност да се сблъскат с проблеми, свързани със 
заетостта, наемането на жилище или получаването на заплата или обезщетения, 
като те са изправени и пред по-високи трансакционни разходи. Препоръката на 
Комисията за достъп до основна разплащателна сметка37 дава подробна 
информация за действията, които са нужни за борба с финансовото изключване.  

Стойността и качеството на жилищното настаняване са от важно определящо 
значение за жизнения стандарт и благосъстоянието, особено за най-уязвимите 
хора. Това е ясно илюстрирано от показателите на ЕС за жилищни разходи и 
липсата на жилищно настаняване38. През 2010 г. 38 % от лицата, изправени пред 
риска от бедност, са харчели над 40 % от общия разполагаем доход за жилищни 
нужди, което е над шест пъти повече в сравнение с останалата част от населението 
(6 %)39. В същото време делът на жилищните разходи в общия разполагаем доход е 
достигнал най-малко 32 % за половината от хората, изложени на риск от бедност, в 
сравнение с 16 % за останалата част от населението. Ако общите жилищни разходи 
се анализират по-подробно, става ясно, че наемите и лихвите по ипотечни кредити 
представляват само около 30 % от общите брутни жилищни разходи, докато около 
70 % са други разходи – ремонт, поддръжка, гориво и други40. Според проучването 
на Комисията относно бюджета на домакинствата разходите за жилище, вода, 
електричество, газ и други горива са най-важният елемент в разходите на едно 
домакинство, съответстващ на 27,7 % от неговото потребление.  

Последиците от жилищните разходи, и по-специално от разходите за комунални 
услуги, върху степента на бедност са особено съществени: ако разполагаемият 
доход се определя след приспадане на жилищните разходи, делът на лицата с 
доход под 60 % от (новата) медиана се е увеличил през 2007 г. от 16 % на 22 % в 

                                                 
35 Вж. ОИСР (2011 г.) Въздействието на публичните услуги върху разпределението на 

ресурсите; Доклад за Европейската комисия.  
36 Доклад за 2008 г. за европейската финансова интеграция, SEC (2009) 19 окончателен, 

19.1.2009 г. 
37 C(2011)4977 от 18.7.2011 г. 
38 За по-подробен анализ вж. придружаващия документ към Съвместния доклад относно 

социалната защита и социалното приобщаване, 2010 г., раздел 5.2.  
39 Подгрупата „Показатели“ на Комитета за социална закрила се съгласи, че прагът от 40 % е 

показател за неустойчива прекомерна тежест на жилищните разходи.  
40 Вж. доклада от 2009 г. „Социално положение в ЕС“, раздел 3.2.1. 
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ЕС като цяло41. Това подчертава значението на пълното прилагане на Директива 
2009/72/ЕО относно общите правила за вътрешния пазар на електроенергия, 
включително член 3, параграф 8 относно необходимостта от борба с енергийната 
бедност. 

3.8. Преодоляване на липсващите връзки и на трудностите 

3.8.1. Извличане на по-големи ползи от единния пазар 

През последните две десетилетия създаването на единен пазар и отварянето на 
границите бяха два от основните двигатели на растежа в Европа. Счита се, че 
интеграцията в рамките на вътрешния пазар на ЕС в периода 1992―2006 г. е 
довела до създаването на 2,75 млн. допълнителни работни места и постигането на 
допълнителен ръст на БВП от 2,1 %. Днес вътрешноевропейската търговия 
представлява 17 % от световната търговия на стоки и 28 % от световната търговия 
на услуги. Смята се, че за всеки 1000 EUR богатство, създадено в държава-членка, 
около 200 EUR облагодетелстват други държави-членки на ЕС посредством 
търговията. 

В Акта за единния пазар от април 2011 г. се определят дванадесет лоста за 
постигането на по-нататъшно допълване и задълбочаване на вътрешния пазар в 
следните области: достъп до финансиране, мобилност на гражданите, обществени 
поръчки, професионални квалификации, права върху интелектуалната собственост, 
права на потребителите, услуги, мрежи, цифров единен пазар, данъчно облагане, 
регулаторна среда за предприятията, социално предприемачество и социално 
сближаване. Комисията вече представи няколко от 12-те ключови законодателни 
предложения на Акта за единния пазар, като до края на годината ще представи и 
останалите (с изключение на законодателно предложение за електронния подпис, 
електронната самоличност и електронното установяване на автентичността). Тези 
предложения следва да бъдат одобрени от Европейския парламент и Съвета преди 
края на 2012 г., така че практическите ползи от тях да бъдат почувствани скоро в 
целия ЕС.  

Прилагането на Акта за единния пазар е от ключово значение за създаването на 
благоприятна среда за европейските предприятия, и по-специално за МСП, и за 
възстановяването и засилването на доверието на потребителите и работниците, 
така че те уверено да се възползват от възможностите на единния пазар. С индекса 
на Комисията за развитие на пазарите на дребно се следят пазарите в цялата 
икономиката и се съдейства за определянето на онези от тях, които не действат в 
полза на потребителите. В ЕС вече е развита значителна търговия на услуги: тя 
представлява над половината от световната търговия на услуги, като над 
половината от това е търговия в рамките на единния пазар. Единният пазар на 
услуги обаче все още не е разгърнал пълния си потенциал. Въпреки че делът на 
услугите в БВП и в заетостта в ЕС представлява над две трети, услугите все още 
представляват едва около една пета от цялата търговия вътре в ЕС. Пречките на 
единния пазар на услуги са отчасти причина за ниския интензитет на 
конкуренцията, което от своя страна оказва влияние върху производителността.  

                                                 
41 Вж. доклада от 2009 г. „Социално положение в ЕС“, диаграма 69, стр. 138. 
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Следователно вътрешният пазар все още има голям потенциал за постигането на 
допълнителен растеж и работни места. В рамките на европейския семестър през 
2011 г. най-голямата част от препоръките за структурни политики, отправени към 
всяка държава-членка, засягат сектора на услугите, включително призиви за 
ускоряване на прилагането на Директивата за услугите42, за премахване на 
неоснователните пречки за навлизане на пазара или допълнително отваряне на 
сектора на професионалните услуги. Директивата за услугите обхваща широк кръг 
от икономически дейности, които представляват около 45 % от икономиката на ЕС, 
включително големи сектори като търговията на дребно, строителството, бизнес 
услугите, туризма и по-голямата част от регулираните професии. По умерени 
оценки това представлява потенциал за растеж от до + 1,5 % от БВП на ЕС. До този 
момент напредъкът в държавите-членки е нееднозначен, като варира от 
предприемането на известни усилия за реформа до нулев напредък в зависимост от 
препоръките.  

За да се оползотвори пълният потенциал на директивата, понастоящем е 
необходимо да се премине от перспективата на съответствие с Директивата към 
концентриране на усилията върху конкурентоспособността. Комисията ще 
продължи да анализира качеството на прилагането и, когато е необходимо, ще 
предприема официални мерки по правоприлагане. Освен това, през 2012 г. 
Комисията ще представи допълнителни действия за задълбочаване на единния 
пазар на услуги.  

Извън сегашния обхват на Директивата за услугите има и други сектори с важен 
потенциал за растеж. Например през периода 2000—2009 г. в здравния и 
социалния сектор бяха създадени 4,2 млн. работни места или над една четвърт от 
всички новосъздадени работни места през този период. В държави като Дания, 
Финландия, Нидерландия и Швеция този сектор представлява 10 % от всички 
работни места и около 5 % от общата стопанска дейност. Застаряването на 
населението ще увеличи търсенето на подобни услуги и следователно тяхното 
развитие следва да бъде улеснено. Сред въпросите, по които трябва да се работи, са 
липсата на квалифициран персонал в този сектор в редица държави-членки, 
ограничената свобода на установяване поради различни необосновани или 
непропорционални ограничения и трудностите при признаването на 
професионалната квалификация в чужбина, което засяга тези и други сектори, 
включително образованието, строителството, производствените и бизнес услугите.  

Увеличаването на безработицата в държавите-членки ще накара специалистите да 
търсят възможности за работа в други държави-членки43, като по този начин ще се 
променят моделите на мобилност в Европейския съюз. Предстоящото 
осъвременяване на законодателството на ЕС за улесняване на признаването на 
професионалните квалификации44 ще отговори на потребностите на държавите-
членки, изправени пред все по-голям недостиг на квалифицирана работна сила, 
като същевременно ще облекчи безработицата. 

                                                 
42 Директива 2006/123/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2006 г. 

относно услугите на вътрешния пазар. 
43 Според последните проучвания на Евробарометър 28 % от гражданите на ЕС разглеждат 

възможността да работят в чужбина. 
44 Директива 2005/36/ЕО. 



 

BG 23   BG 

Накрая, доверието на всички заинтересовани страни в единния пазар ще бъде 
засилено чрез политики, които запазват правната рамка за функционирането на 
услугите от общ интерес (държавни помощи и обществени поръчки) и които 
гарантират, че конкурентоспособността и либерализацията вървят ръка за ръка със 
зачитането на социалните права на работниците и гражданите. 
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Каре 1: Прилагане на Директивата за услугите 

Прилагането на Директивата за услугите е ключов елемент за постигането на по-добре 
функциониращ единен пазар на услугите. Директивата доведе до премахването на 
множество ограничения. Две години след изтичане на срока за нейното прилагане са 
постигнати множество резултати. Премахнати бяха стотици дискриминационни, 
необосновани или прекомерни изисквания (например разрешения, тарифи или анализ на 
икономическите нужди). Повечето държави-членки създадоха оперативни „единни звена 
за контакт“.  

Но пълният потенциал на директивата ще бъде реализиран единствено когато всички 
държави-членки приключат работата, необходима за пълното ѝ прилагане. Това все още не 
е така. За да се използва пълният потенциал на директивата, е необходимо да се премине 
от перспективата на съответствие с Директивата към концентриране на усилията върху 
конкурентоспособността.  

В 24 от 27-те държави-членки бе прието цялото необходимо законодателство. В Австрия, 
Германия и Гърция работата е в заключителната си фаза, но все още предстои приемането 
на един или два законови акта. На 27 октомври 2011 г. Комисията реши да заведе дело 
срещу тези три държави-членки пред Съда на Европейския съюз за неспазване на 
законодателството на ЕС45. През 2011 г. Комисията подпомогна държавите-членки, за 
които бяха налице ясни сигнали за неправилно или непълно прилагане на Директивата за 
услугите, да подобрят нейното прилагане46. Комисията ще продължи да анализира 
качеството на прилагането от страна на всички държави-членки и, когато е необходимо, 
ще бъдат предприемани официални мерки по правоприлагане. 

В 24 от 27-те държави-членки вече са създадени оперативни „единни звена за контакт“ 
(ЕЗК). В три държави-членки има закъснения ― Румъния, Словакия и Словения. 
Функционирането на съществуващите ЕЗК обаче следва да бъде значително подобрено. 
Най-важната слабост засяга степента на наличност на електронни процедури (т.е. 
възможността за извършване на административни формалности онлайн). Само в една трета 
от държавите-членки е възможно извършването на значителен брой процедури в интернет 
чрез ЕЗК47. В България, Ирландия и Малта ЕЗК все още не предлагат извършването на 
никакви процедури онлайн. В девет държави-членки само малък брой процедури могат да 
се обработват онлайн48. В повечето държави-членки продължава да бъде много трудно за 
потребителите от чужбина да ползват ЕЗК, отчасти поради езикови пречки (в Австрия, 
Франция, Унгария и Италия например ЕЗК функционират само на националния език), но 
също така и по технически причини: повечето държави-членки продължават да приемат 
единствено национални средства за подписване на заявления или за идентифициране по 
електронен път. Освен това, ЕЗК трябва да станат като цяло по-лесни за използване и да 
отговарят в по-голяма степен на нуждите на предприемачите. 

Като част от усилията за по-добро прилагане на Директивата за услугите през 2012 г. 
Комисията ще разгледа различни въпроси, установени при взаимната оценка по 
директивата. Все още съществуват значителни пречки пред трансграничното предоставяне 

                                                 
45 IP/11/1283 от 27.10.2011 г. 
46 Бяха организирани срещи с България, Кипър, Латвия, Литва, Португалия и Гърция. 
47 Австрия, Чешката република, Дания, Естония, Люксембург, Нидерландия, Испания, 

Швеция и Обединеното кралство. 
48 Кипър, Финландия, Франция, Германия, Гърция, Унгария, Литва, Латвия, Полша. 
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на услуги, като например специфични изисквания, които държавите-членки налагат на 
лицата, които притежават капитал в дружества, и ограничения във връзка с юридическата 
форма на предприятие, което доставчикът на услуга трябва да установи. Съществуват 
също така практически затруднения, произтичащи от голямото използване от страна на 
държавите-членки на възможността да запазват някои дейности за определени оператори, 
които притежават специфична квалификация, по-специално що се отнася до 
трансграничната търговия. Следва да се насърчава конкуренцията между доставчиците на 
услуги, които използват инфраструктурите за широколентов достъп, енергия и транспорт. 
Необходимо е да се осигури справедлив достъп до разпределителните мрежи, както и да се 
улесни навлизането на нови участници, за да се намалят цените на комуналните услуги за 
предприятията. Премахването на ненужните ограничения върху работното време на 
обектите за търговия на дребно може да стимулира нови инвестиции и увеличаване на 
потреблението. Пълното прилагане на третата директива за пощенските услуги следва да 
допълни тези усилия. 

3.8.2. Максимално увеличаване на въздействието на фондовете на ЕС 

В сегашния икономически контекст Комисията подчертава необходимостта от 
използване на съществуващите бюджетни средства на ЕС в максимална степен и 
изработването на подобрена Многогодишна финансова рамка, която да подкрепя 
по-цялостно целите на „Европа 2020“49.  

Съществуващите бюджетни редове имат значим потенциал да дадат съществен 
тласък на растежа в ЕС. Пряко въздействие върху растежа и работните места могат 
да имат редица мащабни инвестиции по Кохезионния фонд и Европейския фонд за 
регионално развитие (КФ и ЕФРР), по-специално за подобряване на околната 
среда, транспортната инфраструктура, енергетиката и широколентовите връзки. 
Наред с тези преки инвестиции Европейският фонд за регионално развитие 
предоставя ценна подкрепа за предприемачеството, инвестициите в предприятията, 
иновациите и научните изследвания, както и ИКТ за бизнеса. Европейският 
социален фонд (ЕСФ) работи в четири приоритетни области: заетост, със 
специален акцент върху заетостта на групите в неравностойно положение и 
младите хора, повишаване на уменията и обучение през целия живот, подобряване 
на приспособимостта на пазара на труда и насърчаване на социалното 
приобщаване. В много случаи тази помощ е специално насочена към изпълнение 
на препоръките, дадени на държавите-членки в контекста на стратегията „Европа 
2020“.  

За засилване на потенциала за растеж, предлаган от структурните фондове, 
държавите-членки следва да осигурят (ново) определяне на приоритетите на 
финансиране, за да насочат подкрепата към специфичните за всяка държава 
препоръки или онези области, които имат голям потенциал за растеж, като 
използват гъвкавостта, предлагана от техните програми. В някои случаи може да е 
необходимо препрограмиране на средствата, когато по-интензивното и авансово 
използване на финансирането от ЕС би могло да допринесе за подкрепа на 
източниците на растеж. Действията за подкрепа на растежа включват: 

                                                 
49 Вж. също така становището на Комитета на регионите от 12 октомври 2011 г. относно 

ролята на регионалните и местните власти за постигането на целите на стратегията „Европа 
2020“. 
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– подобряване на ликвидността на МСП в финансово затруднената банкова 
среда чрез по-интензивно използване на финансови инструменти по 
JEREMIE (заеми, гаранции и рисков капитал); 

– увеличаване на инвестициите в енергийната ефективност на сградите 
(както бе сторено във Франция). Това би допринесло също така за 
запазване на работни места в строителния сектор, който е силно засегнат 
от кризата и в който има значим нереализиран капацитет;  

– подобряване на ресурсната ефективност чрез инвестиране в екологични 
иновации, възобновяема енергия и екологични технологии; 

– ускоряване на важни проекти в регионите по цел „Сближаване“ (както 
това бе направено в Гърция); 

– разработване на списък за бързо изпълнение на приоритетни проекти, 
които са готови за осъществяване и могат пряко да допринесат за растежа, 
и които да заместят програми, които не дават задоволителни резултати. 
Комисията е готова да предложи помощта си в този процес, както вече 
прави в Гърция и Румъния; 

– ускоряване на използването на наличните фондове чрез съсредоточаване 
на програмите върху по-малък брой приоритети с цел подобряване на 
условията за растеж и намаляване на регионалните различия, както 
наскоро бе договорено с Италия в рамките на плана за действие за 
сближаване. 

Във всеки случай, до края на 2012 г.50 всички държави-членки трябва да докладват 
за постигнатите резултати и за напредъка към осъществяване на целите на 
политиката на сближаване и приноса за стратегията „Европа 2020“.  

За да подпомогне изразходването на неизползваните средства във времена на 
финансови затруднения, на 1 август 2011 г. Комисията предложи увеличаване на 
дяловете на съфинансиране, за да подкрепи възстановяването на най-затруднените 
икономики в ЕС. В рамките на предложението се предвижда предоставянето на по-
високи дялове на съфинансиране от страна на ЕС за Гърция, Ирландия, 
Португалия, Румъния, Латвия и Унгария за осъществяването на проекти за 
насърчаване на растежа и увеличаване на конкурентоспособността във всяка от 
тези страни. Като цяло максималното очаквано въздействие ще се равнява на 2 884 
млн. EUR. Съветът и Европейският парламент се приканват да приемат това 
предложение възможно най-скоро преди края на годината. 

Комисията отбелязва добър напредък в подготовката на бъдещия бюджет на ЕС, 
насочен към стимулиране на растежа и създаването на работни места в 
съответствие със стратегията „Европа 2020“. Бяха приети подробни предложения 
по отношение на Механизма за свързване на Европа, политиката на сближаване, 
общата селскостопанска политика и развитието на селските райони, като скоро ще 
бъдат приети и други предложения, например „Хоризонт 2020“. Тези 

                                                 
50 Съгласно действащите правила се изискват национални стратегически доклади. 
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законодателни основи ще бъдат съпроводени от рамки на политиката като 
преработените насоки за развитието на трансевропейската транспортна мрежа и 
енергетиката, както и предложения в началото на 2012 г. за две общностни 
стратегически рамки ― една за фондовете със споделено управление51 и втора за 
научните изследвания и иновациите. В тези рамки ще бъдат определени 
приоритетните области за подкрепа от страна на ЕС и ще се осъществява по-добро 
координиране на различните програми за финансиране на ЕС.  

Ключов елемент на предложенията по Многогодишната финансова рамка (МФР) е 
необходимостта да се осигурят ефективни, насърчаващи растежа инвестиции от 
бюджета на ЕС. Сред ключовите елементи на предложенията за политиката на 
сближаване, които отговарят на тези цели, са механизмите за тематичен фокус в 
приоритетите по „Европа 2020“, концентрацията на ресурсите и новите разпоредби 
за обвързване с условия, които да гарантират, че финансирането от ЕС е 
съсредоточено върху постигането на резултати и дава силен стимул за държавите-
членки да гарантират ефективното осъществяване на целите за растеж и заетост по 
„Европа 2020“. С всяка държава-членка ще бъде сключен договор за партньорство, 
за да се осигури взаимното усилване на ефекта от националното и европейското 
финансиране. 

В очакване на Механизма за свързване на Европа по следващата многогодишна 
финансова рамка, през октомври Комисията предложи стартирането на пилотната 
фаза на инициативата „Облигации за проекти“ по стратегията „Европа 2020“, 
възлизаща на 230 млн. EUR. Тази инициатива има за цел да мобилизира 
инвестициите в области, които ще стимулират растежа и създаването на работни 
места. Значимите и неотложни нужди от инвестиции в инфраструктурата, съчетани 
с дългите периоди за изготвяне на проекти, изискват незабавни действия за 
преодоляване на недостига на финансиране. Във времена на ограничени бюджетни 
средства се изискват спешни новаторски решения, за да се мобилизира по-голям 
дял от частните спестявания и да се подобри спектърът от финансови инструменти 
за проекти в секторите на енергетиката, транспорта и ИКТ. Ограничените 
възможности за достъп до финансиране за инфраструктурни проекти пораждат 
необходимостта от алтернативни източници на дългово финансиране. Нормата за 
инфраструктурни проекти с търговски потенциал следва да бъде обединяването на 
средства на ЕС в партньорства с капиталовия пазар и в банковия сектор, по-
конкретно чрез Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) в качеството ѝ на 
финансовия орган на ЕС, създаден по силата на Договора. 

3.8.3. Използване на потенциала на световния пазар 

Единният пазар продължава да бъде основата на икономиката на ЕС, но делът на 
търговията в генерирането на растеж никога не е бил толкова висок, както 
понастоящем – през 2010 г. около 25 % от растежа на ЕС бе резултат от 
международната търговия. В краткосрочен план по-голямата част от 
икономическия растеж ще бъде постигнат извън територията на Европа. Всъщност 
до 2015 г. 90 % от бъдещия икономически растеж ще бъде генериран извън 

                                                 
51 ЕФРР, ЕСФ, Кохезионният фонд, Фондът за рибарство и Фондът за развитие на селските 

райони. 
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територията на Европа. Потенциалът на ЕС за растеж ще зависи от способността за 
извличане на ползи от този растеж. Досега обаче най-бързо разрастващите се 
пазари са по-затворени в сравнение с ЕС. 

Външноикономическите отношения на Европа са добре установени. ЕС ще 
продължи да поддържа тези отношения с всички свои партньори, особено с 
развиващите се страни, и да ги адаптира към променящите се обстоятелства. Най-
големите търговски партньори на ЕС са САЩ и Китай. ЕС е разработил нови и 
широкообхватни инструменти със своите стратегически партньори (със САЩ – 
Трансатлантическият икономически съвет като пример за сътрудничество по 
отношение на електрическите превозни средства; с Китай: механизмът за 
икономически и търговски диалог на високо равнище като пример в областта на 
иновациите). В Азия се намират най-бързоразвиващите се икономики в света. 
Икономическата интеграция в региона се развива с бързи темпове и ЕС иска да се 
възползва от този потенциал и предлаганите възможности. Сключването на ССТ с 
Индия е ключов елемент от стратегията на ЕС. Азия е не само ключов пазар за 
износ, но също така е ключов елемент във веригите на ЕС за доставки. По 
отношение на Русия основният интерес на ЕС е привличането на Русия към 
световната икономическа система и евентуално сключването на ССТ, а с Меркосур 
и Япония се разглеждат възможностите за ССТ. Търговската програма със 
съседните държави обхваща не само растежа и заетостта, но и сигурността и 
солидарността. Въпреки това регионът в съседство е икономически фактор, тъй 
като е петият по големина търговски партньор на ЕС. По отношение на Южното 
Средиземноморие ЕС съсредоточи усилията си върху ССТ и краткосрочни 
инициативи. ЕС си сътрудничи и с Украйна (задълбочена и всеобхватна зона за 
свободна търговия) и други държави от Източното партньорство. 

В рамките на инициатива за стоките и суровините52 бяха предложени действия за 
гарантиране на достъпа до суровини на световните пазари за европейската 
промишленост и за подобряване на прозрачността на финансовите и стоковите 
пазари.  

По-активните търговски и инвестиционни отношения със света са от ключово 
значение за постигането на стабилно и устойчиво икономическо възстановяване, 
растеж и работни места в Европа. За да се постигне това, непосредственият 
приоритет на ЕС е сключването на търговските споразумения, които са в процес на 
изработване: 1) в зависимост от позицията на партньорите, стремежът на ЕС е да се 
приключат преговорите с Индия и Украйна до провеждането на следващите срещи 
на високо равнище с тези страни; 2) в зависимост от позицията на партньорите, 
стремежът на ЕС е да се приключат преговорите с Канада, Сингапур и Малайзия 
най-късно през 2012 г. и 3) официално финализиране в началото на 2012 г. на 
споразуменията с Перу и Колумбия, по които преговорите вече бяха приключени. 

                                                 
52 COM(2011) 25 от 2.2.2011 г. 
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Преглед на специфичните за всяка държава-членка препоръки по области на политиката 

  Публични финанси Пазар на труда Структурни политики   Финансова 
стабилност 

  
Фискална 
консоли-
дация 

Дълго-
срочна 

устойчи-
вост 

Фискал-
на рамка 

Данъч
но 

облага
не  

Опреде-
ляне на 
заплати 

Активна 
политика 

по 
отношение 
на пазара 
на труда 

Участие
на 

пазара 
на труд

а 

Образо-
вание 

Мрежов
и инду-
стрии 

Енергий
на 

ефектив
-ност 

Сектор 
на 

услугит
е 

Бизнес 
среда и 
МСП 

НИРД, 
иновации 

Публич
ни 

услуги, 
полити
ка на 

сближа-
ване 

Банков
о дело 

Жили-
щен 
пазар 

AT x x x x     x  x     x           

BE x x   x x x x   x   x       x   

BG x x x   x   x  x x x       x     

CY x x x   x   x x x x  x       x   

CZ x x   x   x x x       x   x     

DE x   x       x x x   x       x   

DK x x   x     x x     x     x   x 

EE x    x   x x x x x             

ES x x   x x x    x     x x     x   

FI x x       x x x      x x   x     

FR x x   x x x x  x     x     x     

HU x   x x   x x         x   x     
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IT x   x   x x x       x x x x     

LT x x x x     x   x x x x         

LU x x     x x x x                 

MT x x x   x x x x   x       x     

NL x x       x x         x x       

PL x x x       x x x     x  x x     

SE x           x                 x 

SI x x x     x x  x     x x   x x   

SK x x x x   x   x           x     

UK x x   x     x  x       x       x 

  22 17 11 11 8 13 20 16 7 5 11 10 3 11 5 3 

 
Забележка (1): За Ирландия, Латвия, Гърция, Португалия и Румъния единствената препоръка е изпълнението на съществуващите задължения по програмите за финансова 
помощ на ЕС/МВФ  
Забележка (2): Броят на кръстчетата не съответства непременно на броя на специфичните за всяка държава-членка препоръки, тъй като препоръките често обхващат повече от 
една област. 
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Цели по „Европа 2020“53 

* държави, които са посочили своята национална цел във връзка с показател, различен от показателя по водещата цел на ЕС 

Цели на 
държавит
е-членки 

Дял на 
заетостта (в 

%) 

НИРД в % от 
БВП 

Цели за 
намаляване 

на емисиите  

(в сравнение с 
нивата от 

2005 г.)54 

Възобновяема 
енергия 

Енергийна 
ефективност – 
намаляване на 
енергийното 
потребление в 

Mtoe55 

Преждевремен
но напускане 
на училище в 

% 

Висше образование в 
% 

Намаляване на населението, заплашено 
от бедност или социално изключване в 

брой хора 

AT 77-78% 3,76% -16% 34% 7,16 9,5% 
38% (включително 

ISCED 4a, в момента 
около 12 %) 

235 000 

BE 73,2% 3,0% -15% 13% 9,80 9,5% 47% 380 000 

BG 76% 1,5% 20% 16% 3,20 11% 36% 500 000* 

CY 75-77% 0,5% -5% 13% 0,46 10% 46% 27 000 

CZ 75% 
1% (само в 
публичния 
сектор) 

9% 13% n.a. 5,5% 32% 

Запазване на броя на лицата, застрашени от 
бедност или социално изключване, на 
равнището от 2008 г. (15,3% от цялото 
население) и полагане на усилия за 

намаляването му с 30 000 

DE 77% 3% -14% 18% 38.30 <10% 42% (вкл. ISCED4, в 330 000 (дългосрочно безработни)* 

                                                 
53 Окончателните национални цели бяха посочени в националните програми за реформа през април 2011 г. 
54 Националните цели за намаляване на емисиите, посочени в Решение 2009/406/EО (или „Решение за поделяне на усилията“) се отнасят до емисии, които не са включени 

в Системата за търговия с емисии. Емисиите, обхванати от Системата за търговия с емисиите, ще бъдат намалени с 21% в сравнение с нивата от 2005 г. 
Съответстващото цялостно намаление на емисиите ще бъде -20% в сравнение с нивата от 1990 г. 

55 Следва да се отбележи, че националните прогнози също се различават по отношение на базовата година/и, използвана/и за изчисление на спестената енергия 
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момента около 11,4 %)

DK 80% 3% -20% 30% 0,83 <10% поне 40% 
22 000 (лица, живеещи в домакинства с 
много нисък интензитет на трудова 

заетост)* 

EE 76% 3% 11% 25% 0,71 9,5% 40% 61 860 души, заплашени от бедност* 

EL 70% Няма цел -4% 18% 2,70 9,7% 32% 450 000 

ES 74% 3% -10% 20% 25,20 15% 44% 1 400 000-1 500 000 

FI 78% 4% -16% 38% 4,21 8% 

42%  

(тясна национална 
дефиниция) 

150 000 

FR 75% 3% -14% 23% 34,00 9,5% 50% 

Намаляване на фиксирания дял на 
застрашените от бедност с една трета за 

периода 

2007—2012 г. или с 1 600 000 души* 

HU 75% 1,8% 10% 14,65% 2,96 10% 30,3% 450 000 

IE 69-71% 
около 2% 

2,5% oт БВП) 
-20% 16% 2,75 8% 60% 186 000 до 2016* 

IT 67-69% 1,53% -13% 17% 27,90 15-16% 26-27% 2 200 000 

LT 72,8% 1,9% 15% 23% 1,14 <9% 40% 170 000 

LU 73% 2,3-2,6% -20% 11% 0,20 <10% 40% Няма цел 

LV 73% 1,5% 17% 40% 0,67 13,4% 34-36% 121 000* 

MT 62,9% 0,67% 5% 10% 0,24 29% 33% 6 560 
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NL 80 % 2,5 % -16% 14% n.a. <8 % 

>40% 

45% очаквани през 
2020 г. 

93 000* 

PL 71% 1,7% 14% 15,48% 14,00 4,5% 45% 1 500 000 

PT 75% 2,7-3,3% 1% 31% 6,00 10% 40% 200 000 

RO 70% 2% 19% 24% 10,00 11,3% 26,7% 580 000 

SE над 80% 4% -17% 49% 12,80 <10% 40-45% 

Понижаване на процента на жените и 
мъжете, които не са част от активното 

население (с изкл. на студентите редовно 
обучение), трайно безработните и лицата в 
дългосрочен отпуск по болест до доста под 

14% до 2020 г.* 

SI 75% 3% 4% 25% n.a. 5% 40% 40,000 

SK 72% 1% 13% 14% 1,65 6% 40% 170,000 

UK Няма цел в НПР Няма цел в НПР -16% 15% n.a. Няма цел в НПР Няма цел в НПР 
Съществуващите цели, изразени в цифри, 
заложени в Закона за детската бедност от 

2010 г.* 

Очаквано 
за ЕС 73,70-74% 2,65-2,72% 

-20% 

(в сравнение с 
нивото от 

1990 г.) 

20% 206,9 10,3-10,5% 37,5-38,0%56  

Водеща 
цел на ЕС 75% 3% 

-20% 

(в сравнение с 
20% 

увеличаване на 
енергийната 
ефективност с 

10% 40% 20,000,000 

                                                 
56 В изчислението не е включено ISCED 4 (Германия, Австрия); резултат с включено ISCED 4: 39,9 ―40,4% 
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нивото от 
1990 г.) 

20 % 

, равняващо се на 
368 Mtoe 

 

 


