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I
(Актове, приети по силата на договорите за ЕО/Евратом, чието публикуване е задължително)

РЕГЛАМЕНТИ
РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 369/2007 НА КОМИСИЯТА
от 2 април 2007 година
за определяне на фиксирани вносни стойности за определяне на входната цена на някои плодове и
зеленчуци
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(2)

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 3223/94 на Комисията от 21
декември 1994 г. относно правилата за прилагане на режима за
внос на плодове и зеленчуци (1), и по-специално член 4,
параграф 1 от него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1

като има предвид, че:
(1)

В изпълнение на горепосочените критерии фиксираните
вносни стойности следва да се определят на нивата,
посочени в приложението към настоящия регламент,

Фиксираните вносни стойности, посочени в член 4 от Регламент
(ЕО) № 3223/94, се определят, както е посочено в таблицата в
приложението.

В изпълнение на резултатите от Уругвайския кръг от
многостранните търговски преговори Регламент (ЕО) №
3223/94 посочва критерии за определяне от Комисията
на фиксирани стойности при внос от трети страни на
продуктите и периодите, посочени в приложението към
него.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 3 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 2 април 2007 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 337, 24.12.1994 г., стр. 66. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 386/2005 (ОВ L 62, 9.3.2005 г., стр. 3).
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ПРИЛОЖЕНИЕ
към регламент на Комисията от 2 април 2007 година за определяне на фиксирани вносни стойности за
определяне на входната цена на някои плодове и зеленчуци
(EUR/100 kg)
Код по КН

Кодове на трети страни

(1)

Фиксирана вносна стойност

0702 00 00

IL
MA
SN
TN
TR
ZZ

171,0
106,7
320,6
143,7
157,6
179,9

0707 00 05

JO
MA
TR
ZZ

171,8
108,8
152,9
144,5

0709 90 70

MA
TR
ZZ

58,7
100,3
79,5

0709 90 80

EG
IL
ZZ

242,2
80,8
161,5

0805 10 20

CU
EG
IL
MA
TN
TR
ZZ

38,6
43,5
56,6
45,6
53,9
51,4
48,3

0805 50 10

IL
TR
ZZ

61,3
52,4
56,9

0808 10 80

AR
BR
CA
CL
CN
NZ
US
UY
ZA
ZZ

82,2
77,2
101,7
86,8
84,3
121,8
108,5
67,4
82,0
90,2

0808 20 50

AR
CL
CN
ZA
ZZ

71,8
90,0
54,2
77,3
73,3

(1) Номенклатура на страните, определена с Регламент (ЕО) № 1833/2006 на Комисията (ОВ L 354, 14.12.2006 г., стр. 19). Код „ZZ“
означава „друг произход“.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 370/2007 НА КОМИСИЯТА
от 2 април 2007 година
за поправка на Регламент (ЕО) № 361/2007 на Комисията относно определяне на вносните мита в
сектора на зърнените култури от 1 април 2007 г.
(2)

Тъй като изчислената средна стойност на вносните мита се
различава с 5 EUR/t от определеното мито, следва да се
извърши съответно индексиране на вносните мита,
определени с Регламент (ЕО) № 361/2007.

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1784/2003 на Съвета от
29 септември 2003 г. за общата организация на пазарите в
областта на зърнените култури (1),

(3)

Следователно Регламент (ЕО) № 361/2007 следва да се
измени,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1249/96 на Комисията от
28 юни 1996 г. относно правилата за прилагане на Регламент
(ЕИО) № 1766/92 на Съвета за вносните мита в сектора на
зърнените култури (2), и по-специално член 2, параграф 1 от
него,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за образуване на Европейската
общност,

Член 1
Приложения І и ІІ към Регламент (ЕО) № 361/2007 се заместват
с текста в приложението към настоящия регламент.

като има предвид, че:
(1)

Вносните мита в сектора на зърнените култури,
приложими от 1 април 2007 г. се определят с
Регламент (ЕО) № 361/2007 на Комисията (3).

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на 3 април 2007 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 2 април 2007 година.
За Комисията
Jean-Luc DEMARTY

Генерален директор на Генерална дирекция
„Земеделие и развитие на селските райони“

(1) ОВ L 270, 29.9.2003 г., стр. 78. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 1154/2005 на Комисията (ОВ L 187, 19.7.2005 г., стр. 11).
(2) ОВ L 161, 29.6.1996 г., стр. 125. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1110/2003 (ОВ L 158, 27.6.2003 г., стр. 12).
(3) ОВ L 91, 31.3.2007 г., стр 3.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ I
Вносни мита за продуктите, посочени в член 10, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1784/2003, приложими от
3 април 2007 година
Код по КН

Описание на стоките

Вносно мито (1)
(EUR/t)

1001 10 00

ПШЕНИЦА твърда висококачествена

0,00

със средно качество

0,00

с ниско качество

0,00

ПШЕНИЦА мека, за посев

0,00

ПШЕНИЦА мека висококачествена, различна от тази за посев

0,00

1002 00 00

РЪЖ

0,00

1005 10 90

ЦАРЕВИЦА за посев, различна от хибридна

1001 90 91
ex 1001 90 99

1005 90 00
1007 00 90

ЦАРЕВИЦА, различна от тази за посев

(2)

СОРГО на зърна, различно от хибрид за посев

12,61
12,61
0,00

(1) За стоките, пристигащи в Общността през Атлантическия океан или през Суецкия канал, вносителят може в приложение на член 2,
параграф 4 от Регламент (ЕО) № 1249/96 да се ползва от намаление на митата с:
— 3 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Средиземно море,
— 2 EUR/t, ако пристанището на разтоварване се намира в Дания, Естония, Ирландия, Литва, Латвия, Полша, Финландия, Швеция,
Обединено кралство или на атлантическия бряг на Иберийския полуостров.
(2) Вносителят може да ползва фиксирано намаление от 24 EUR/t, когато са изпълнени условията, установени в член 2, параграф 5 от
Регламент (ЕО) № 1249/96.

3.4.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ
Елементи за изчисляване на митата, определени в приложение І
30 март 2007 г.
1. Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:
(EUR/t)
Мека
пшеница (*)

Царевица

Твърда
пшеница, висококачествена

Твърда
пшеница със
средно
качество (**)

Твърда
пшеница с
ниско
качество (***)

Ечемик

Minneapolis

Chicago

—

—

—

—

152,25

110,71

—

—

—

—

Цена CAF САЩ

—

—

180,60

170,60

150,60

152,43

Премия за Залива

26,80

7,02

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

Борса
Котировка

Премия за Големите езера

(*) Позитивна премия от 14 EUR/t инкорпорирано (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).
(**) Негативна премия от 10 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).
(***) Негативна премия от 30 EUR/t (член 4, параграф 3 от Регламент (ЕО) № 1249/96).

2. Средни стойности за референтния период, посочен в член 2, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1249/96:
Разходи за навло: Мексикански залив–Ротердам:

30,97 EUR/t

Разходи за навло: Големите езера–Ротердам:

31,35 EUR/t“
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 371/2007 НА КОМИСИЯТА
от 2 април 2007 тодина
за изменение на Регламент (ЕО) № 950/2006 за установяване на подробни правила за прилагането
през 2006/2007, 2007/2008 и 2008/2009 стопански години на вноса и рафинирането на захарни
продукти по някои тарифни квоти и преференциални споразумения
Следва само копие от лицензията за внос да бъде
задържано от последната, с оглед да се позволи на
оператора да използва останалите количества по
лицензиите за внос и да се облекчи освобождаването на
гаранцията във връзка с дадената лицензия за внос.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 318/2006 на Съвета от 20
февруари 2006 г. относно общата организация на пазарите в
сектора на захарта (1), и по-специално член 40, параграф 1,
буква д), iii) от него,

като има предвид, че:

(1)

Член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1301/2006 на
Комисията от 31 август 2006 г. за определяне на общи
правила за управление на тарифните квоти за внос на
земеделски продукти, които се управляват чрез система
от лицензии за внос (2), постановява, че заявителите за
лицензия за внос не трябва да подават повече от едно
заявление за лицензия за внос за един и същ пореден
номер на квота по отношение на даден период на
тарифна квота за внос. Регламент (ЕО) № 1301/2006 се
прилага без да нарушава допълнителните условия или
дерогации, които може да са постановени от регламенти
по сектори. И по-специално, с оглед да се осигури
непрекъснатото снабдяване на пазара на Общността,
периодите, в които заявленията за лицензии за внос се
подават в съответствие с Регламент (ЕО) № 950/2006 на
Комисията (3), следва да бъдат оставени без промяна и е
необходимо следователно да не се прилагат разпоредбите
на член 6, параграф 1 от Регламент № 1301/2006 в тази
връзка.

(2)

Първите месеци от прилагането на Регламент (ЕО) №
950/2006 показват, че следва да бъдат направени
подобрения на постановените в този регламент общи
правила за управление.

(3)

В съответствие с член 7, параграф 2 от Регламент (ЕО) №
950/2006, когато освобождаването за свободно
обращение не се извършва в тази държава-членка, която
е издала лицензията за внос, държавата-членка на освобождаването задържа оригинала на лицензията за внос.

(1) OВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 247/2007 на Комисията (ОВ L 69, 9.3.2007 г.,
стр. 3)
2
( ) OВ L 238, 1.9.2006 г., стр. 13. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 289/2007 (ОВ L 78, 17.3.2007 г., стр. 17).
(3) OВ L 178, 1.7.2006 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 2031/2006 (ОВ L 414, 30.12.2006 г., стр. 43).

(4)

Посочените в член 8, буква б), i) от Регламент (ЕО) №
950/2006 съобщения на държавите-членки следва да
включват също така внесените количества във формата
на бяла захар.

(5)

В съответствие с член 10, параграф 1, буква б) от
Регламент (ЕО) № 950/2006, в периода от 30 юни до
края на стопанската година, всеки постоянен рафиньор
може да подаде заявления за лицензии за внос на захар
за рафиниране в която и да е държава-членка в рамките
на ограниченията на количествата за всяка държавачленка, за които могат да бъдат издадени лицензии за
внос на захар за рафиниране. В тези случаи задължението
по член 4, параграф 2, втора алинея от посочения
регламент за подаване на заявление пред компетентните
органи на държавата-членка, в която са регистрирани
рафиньорите по ДДС, няма да се прилага.

(6)

Ако внесената за рафиниране захар не е подложена на
тази обработка в рамките на посочения в член 4,
параграф 4, буква б) от Регламент (ЕО) № 950/2006
период, само титулярят на лицензията за внос заплаща
сума в размер на 500 EUR на тон за количествата
захар, които не са рафинирани. Същата сума, предвидена
в член 11, параграф 3, буква а), за одобрения производител на захар следва да бъде съответно премахната.

(7)

В съответствие с Регламент (ЕО) № 1894/2006 на Съвета
от 18 декември 2006 г. относно изпълнението на Споразумението под формата на размяна на писма между
Европейската общност и Бразилия във връзка с
изменението на отстъпките в списъците на Чешка
република, Република Естония, Република Кипър,
Република Латвия, Република Литва, Република Унгария,
Република Малта, Република Полша, Република Словения
и Словашка република при присъединяването им към
Европейската общност за изменение и допълване на
приложение І към Регламент (ЕИО) № 2658/87 относно
тарифната и статистическа номенклатура и Общата
митническа тарифа (4), Общността се задължи да внесе
от Бразилия тарифна квота в размер на 10 124 тона
сурова тръстикова захар за рафиниране при възлизаща
на 98 EUR на тон митническа ставка.

(4) OВ L 397, 30.12.2006 г., стр. 1.

3.4.2007 г.
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Тази квота следва да бъде открита и управлявана в
съответствие с Регламент (ЕО) № 950/2006 като „захар
съгласно CXL отстъпките“. Тъй като член 24 от този
регламент открива тарифни квоти за захар съгласно CXL
отстъпките за всяка стопанска година, годишната тарифна
квота за сурова тръстикова захар за рафиниране с
произход от Бразилия следва да бъде коригирана с
оглед на факта, че стопанската година 2006/2007
обхваща 15 календарни месеца.

(8)

Регламент (ЕО) № 950/2006 следва да бъде съответно
изменен.

(9)
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i) общото количество, което действително е било
внесено:

— във формата на захар за рафиниране, изразено като
tel quel тегло и в еквивалент на бяла захар,

— във формата на захар, която не е предназначена за
рафиниране, изразено като tel quel тегло и в
еквивалент на бяла захар,

— във формата на бяла захар,
(10)

Предвидените в настоящия регламент мерки са в
съответствие със становището на Управителния комитет
по захарта,

ii) количеството захар, изразено като tel quel тегло и в
еквивалент на бяла захар, което действително е било
рафинирано.“

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

4) В член 10, параграф 1 се добавя следната алинея:
Член 1
Регламент (ЕО) № 950/2006 се изменя, както следва:

1) В член 4, параграф 2 първата алинея се заменя със следния
текст:

„2.
Независимо от член 6, параграф 1 от Регламент (ЕО) №
1301/2006, заявленията за лицензии за внос се представят
всяка седмица, от понеделник до петък, считано от
посочената в параграф 5 на този член дата, до прекъсване
на издаването на заявления, посочено в член 5, параграф 3,
втора алинея от настоящия регламент.“

2) В член 7 параграф 2 се заменя със следния текст:

„2.
Когато захарта бъде освободена за свободно обращение
в държава-членка, различна от тази, която е издала
лицензията за внос, първата задържа копие на лицензията
за внос и, когато е необходимо, попълнения в съответствие
с членове 22 и 23 допълнителен документ, като изпраща
копие от последния на държавата-членка, която е издала
лицензията за внос. В тези случаи титулярят на лицензията
за внос задържа оригинала.“

3) В член 8 буква б) се заменя със следния текст:

„б) преди 1 март и за предходната стопанска година или
съответно за предходния период на доставка:

„За подадените заявления по буква б) на алинея 1 и чрез
дерогация от член 4, параграф 2, алинея 2, заявителите
могат да подадат заявленията си за лицензия за внос пред
компетентните органи на държава-членка, в която не са
регистрирани по ДДС. В този случай заявителят предоставя
одобрението си за постоянен рафиньор в съответствие с член
7, параграф 1, буква г) от Регламент (ЕО) № 952/2006 на
Комисията (*).
___________
(*) ОВ L 178, 1.5.2006 г., стр. 39.“
5) В член 11 параграф 3 се заменя със следния текст:

„3.
Одобрените производители на захар заплащат преди 1
юни, следващ съответната стопанска година, сума, равна на
500 EUR на тон за количествата захар, за които не могат да
представят приемливо за държавата-членка доказателство, че
посочената в параграф 2, буква в) от настоящия член захар не
е внесена захар, която не е предназначена за рафиниране, или
ако е предназначена за рафиниране захар, че не е била рафинирана поради извънредни технически причини или
настъпване на форсмажорно обстоятелство.“

6) В член 24 параграфи 1 и 2 се заменят със следния текст:

„1.
За всяка стопанска година се отварят тарифни квоти за
захар съгласно CXL отстъпките в общ размер 106 925 тона
сурова тръстикова захар за рафиниране, с код по КН
1701 11 10, при митническа ставка 98 EUR на тон.

За стопанската година 2006/2007 количеството е обаче
144 388 тона сурова тръстикова захар.
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2.
Посочените в параграф 1 количества се разпределят по
държави на произход, както следва:
— Куба

58 969 тона

— Бразилия

34 054 тона

— Австралия

9 925 тона

— други трети страни

3 977 тона

За стопанската година 2006/2007 разпределянето по
държави на произход е, обаче, както следва:

3.4.2007 г.

— Куба

73 711 тона

— Бразилия

47 630 тона

— Австралия

17 369 тона

— други трети страни

5 678 тона“

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила на третия ден след публикуването му в Официален вестник на Европейския съюз.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 2 април 2007 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

3.4.2007 г.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 372/2007 НА КОМИСИЯТА
от 2 април 2007 година
за определяне на преходни норми за граници на миграция на пластификатори в уплътнители на
капачки, предназначени за контакт с храни
(Текст от значение за ЕИП)

имат или по-висока ДДД, или по-ниска степен на
миграция. Поради това са необходими специфични
правила за употребата и на тези заместители.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1935/2004 на Европейския
парламент и на Съвета от 27 октомври 2004 г. относно
материалите и предметите, предназначени за контакт с храни,
и за отмяна на директиви 80/590/ЕИО и 89/109/ЕИО (1), и
по-специално член 5, параграф 1 от него,

(6)

Нещо повече, понастоящем правното положение на тези
продукти е неясно. Директива 2002/72/ЕО се прилага за
материали, предмети и техните части, съставени от два
или повече пласта, направени изключително от
пластмаси. Уплътнителите на метални капачки съответно
могат да бъдат отнесени към пластмасовите елементи на
материали или предмети, които попадат в обхвата на
Директива 2002/72/ЕО, или към пластмасовите
покрития на метални носители, които не попадат в
приложното поле на Директива 2002/72/ЕО.

(7)

В резултат на това засега държавите-членки прилагат
различни правила, които могат да възпрепятстват
търговията.

(8)

Следователно е пропорционално да бъдат фиксирани
преходни ГСМ за съвкупността от определен тип пластификатори, използвани при уплътнители на капачки в
контакт с богати на мазнини храни по начин, който не
застрашава свободното обращение на въпросните
продукти. Капачките и храните, които са особено
рисковани, незабавно се изтеглят от пазара, като
същевременно,
производителите
разполагат
с
необходимото време да приключат разработването на
уплътнители, съобразени с ГСМ, предвидени в Директива
2002/72/ЕО, изменена с Директива 2007/19/EO.

(9)

Преходните норми за ГСМ следва да бъдат фиксирани на
равнище, което при нормални условия не позволява
превишаване на ДДД, като се има предвид средната
консумация на въпросните храни и полученото
становище от Европейския орган за безопасност на
храните на 16 март 2006 г., което сочи, че съдържанието
на пластификатори в 90 % от богатите на мазнини храни
в стъклени буркани е по-ниско от 300 мг на килограм
храна.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в
съответствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

след консултации с Европейския орган за безопасност на храните
(„Органът“),
като има предвид, че:
(1)

(2)

През 1999 г. Научният комитет по храните определи
допустима дневна доза (ДДД) за епоксидирано соево
масло (ЕСМ) от 1 мг на килограм телесно тегло на ден.
Тази ДДД се изразява в граници на специфична миграция
(ГСМ) от 60 мг на килограм храна за материалите и
предметите от пластмаси в Директива 2002/72/ЕО на
Комисията (2).
Директива 2007/19/EO на Комисията от 30 март 2007 г.
за изменение на Директива 2002/72/ЕО относно
материали и предмети от пластмаси, предназначени за
контакт с храни (3) пояснява, че уплътнителите на
капачки попадат в приложното поле на Директива
2002/72/ЕО. Тя предвижда приемането на мерки от
държавите-членки до 1 април 2008 г., което позволява
свободното обращение на уплътнители за капачки, при
условие че отговарят на ГСМ. Уплътнителите за капачки,
които не отговарят на изискванията, ще бъдат забранени,
считано от 1 юни 2008 г.

(3)

Необходимо е да се регулира пускането на пазара на тези
продукти, докато Директива 2007/19/EO започне да се
прилага.

(4)

В действителност, според новополучени данни от
държави-членки и Швейцария, в богати на мазнини
храни, като сосове, риба или зеленчуци в масло, са
регистрирани концентрации на епоксидирано соево
масло, достигащи до 1 150 мг/кг. При подобни
стойности ДДД за консуматорите може да бъде
превишена.

(5)

(1)

В последно време стопанските субекти показват интерес
към употребата на пластификатори, които заменят ЕСМ и

OВ L 338, 13.11.2004 г., стр. 4.
(2) OВ L 220, 15.8.2002 г., стр. 18. Директива, последно изменена с
Директива 2005/79/EО (OВ L 302, 19.11.2005 г., стр. 35).
(3) ОВ L 91, 31.3.2007 г., стр. 17.

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Капачки, съдържащи пластмасови покрития или пластове, които
образуват уплътнители на тези капачки и имат два или повече
слоя от различни по вид материали, могат да бъдат пуснати на
пазара на Общността, ако отговарят на ограниченията и спецификациите, посочени в приложението към настоящия регламент.
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Член 2

Настоящият регламент влиза в сила на двадесетия ден след публикуването му в Официален вестник на
Европейския съюз.
Той се прилага до 30 юни 2008 г.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 2 април 2007 година.
За Комисията
Markos KYPRIANOU

Член на Комисията

3.4.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Ограничения и спецификации относно пластификатори в състава на уплътнители на капачки

Реф. №

CAS №

Име

Ограничения и/или спецификации

(1)

(2)

(3)

(4)

88640

008013-07-8

Епоксидирано соево
масло (ЕСМ)

За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, за които се изисква изпитване със симулант
D съгласно Директива 85/572/ЕИО, ОГСМ (1) (2) = 300 мг/кг
храна или хранителни симуланти или 50 мг/дм2 от общата
площ на повърхността на капачката и запечатания контейнер
в контакт с храна.
За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни за кърмачета и малки деца, посочени в
Директива 91/321/ЕИО на Комисията относно храните за
кърмачета и храните за малки деца и Директива 96/5/ЕО на
Комисията относно преработените на зърнена основа храни и
детски храни за кърмачета и малки деца, ГСМ = 30 мг/кг
храна или хранителен симулант.
За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, от всички останали видове ОГСМ (2) =
60 мг/кг храна или хранителни симуланти или 10 мг/дм2 от
общата площ на повърхността на капачката и запечатания
контейнер в контакт с храна.

30401

—

Ацетилирани моно- и
диглицериди на мастни
киселини

За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, за които се изисква изпитване със симулант
D съгласно Директива 85/572/ЕИО, ОГСМ (2) = 300 мг/кг
храна или хранителни симуланти или 50 мг/дм2 от общата
площ на повърхността на капачката и запечатания контейнер
в контакт с храна.
За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, от всички останали видове ОГСМ (2) =
60 мг/кг храна или хранителни симуланти или 10 мг/дм2 от
общата площ на повърхността на капачката и запечатания
контейнер в контакт с храна.

76815

—

Полиестер на адипинова
киселина с глицерол
или пентаеритритол,
естери с четен брой,
неразклонени С12—С22
мастни киселини

За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, за които се изисква изпитване със симулант
D съгласно Директива 85/572/ЕИО, ОГСМ (2) = 300 мг/кг
храна или хранителни симуланти или 50 мг/дм2 от общата
площ на повърхността на капачката и запечатания контейнер
в контакт с храна.
За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, от всички останали видове ОГСМ (2) =
60 мг/кг храна или хранителни симуланти или 10 мг/дм2 от
общата площ на повърхността на капачката и запечатания
контейнер в контакт с храна.

93760

000077-90-7

Три-n-бутил ацетил
цитрат

За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, за които се изисква изпитване със симулант
D съгласно Директива 85/572/ЕИО, ОГСМ (2) = 300 мг/кг
храна или хранителни симуланти или 50 мг/дм2 от общата
площ на повърхността на капачката и запечатания контейнер
в контакт с храна.
За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, от всички останали видове ОГСМ (2) =
60 мг/кг храна или хранителни симуланти или 10 мг/дм2 от
общата площ на повърхността на капачката и запечатания
контейнер в контакт с храна.
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(1)

(2)

56800

030899-62-8

(3)

Глицерин, монолаурат
диацетат

3.4.2007 г.

(4)

За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, за които се изисква изпитване със симулант
D съгласно Директива 85/572/ЕИО, ОГСМ (2) = 300 мг/кг
храна или хранителни симуланти или 50 мг/дм2 от общата
площ на повърхността на капачката и запечатания контейнер
в контакт с храна.
За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, от всички останали видове ОГСМ (2) =
60 мг/кг храна или хранителни симуланти или 10 мг/дм2 от
общата площ на повърхността на капачката и запечатания
контейнер в контакт с храна.

30340

330198-91-9

12-(Ацетокси)стеаринова киселина, 2,3бис(ацетокси)пропилов
естер

За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, за които се изисква изпитване със симулант
D съгласно Директива 85/572/ЕИО, ОГСМ (2) = 300 мг/кг
храна или хранителни симуланти или 50 мг/дм2 от общата
площ на повърхността на капачката и запечатания контейнер
в контакт с храна.
За материали и предмети, предназначени да влизат или влезли
в контакт с храни, от всички останали видове ОГСМ (2) =
60 мг/кг храна или хранителни симуланти или 10 мг/дм2 от
общата площ на повърхността на капачката и запечатания
контейнер в контакт с храна.

76866

—

Полиестери от 1,2пропандиол и/или 1,3и/или 1,4-бутандиол
и/или полипропиленгликол с адипинова
киселина, също
присъединени към
крайните групи с
оцетна киселина или
мастни киселини
С12—С18 или nоктанол и/или nдеканол

ГСМ = 30 мг/кг храна или хранителни симуланти или
5 мг/дм2 от общата площ на повърхността на капачката
и запечатания контейнер в контакт с храна.

(1) ГСМ означава граница на специфична миграция.
(2) ОГСМ в този конкретен случай означава, че границата на специфична миграция не трябва да бъде надвишена от общата сума на
миграционните граници на веществата с референтни номера 88640, 30401, 76815, 93760, 56800 и 30340.
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РЕГЛАМЕНТ (ЕО) № 373/2007 НА КОМИСИЯТА
от 2 април 2007 година
за изменение и поправка на Регламент (ЕО) № 795/2004 за определяне на подробни правила за
прилагането на схемата за единно плащане, предвидена в Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета
схемата за единно плащане. Следователно площите, засети
с тези култури, следва да се приемат като отговарящи на
условията, без да се изисква кандидатстване по схемата за
енергийни култури. Целесъобразно е захарната тръстика
да бъде изключена от определението за трайна култура
в член 2 от Регламент (ЕО) № 795/2004, като бъде
добавена в списъка с култури, които се разглеждат като
многогодишни за целите на раздел III от Регламент (ЕО) №
1782/2003.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,

като взе предвид Регламент (ЕО) № 1782/2003 на Съвета от
29 септември 2003 г. относно установяване на общи правила
за схеми за директно подпомагане в рамките на Общата селскостопанска политика и за установяване на някои схеми за
подпомагане на земеделски производители и за изменение на
регламенти (ЕИО) № 2019/93, (ЕО) № 1452/2001, (ЕО)
№ 1453/2001, (ЕО) № 1454/2001, (ЕО) № 1868/94, (ЕО)
№ 1251/1999, (ЕО) № 1254/1999, (ЕО) № 1673/2000,
(ЕИО) № 2358/71 и (ЕО) № 2529/2001 (1), и по-специално
второто изречение от член 60, параграф 2 и член 145, букви
в) и г) от него,

като има предвид, че:

(1)

Регламент (ЕО) № 795/2004 на Комисията (2) въвежда
правилата за прилагане на схемата за единно плащане
от 2005 г. Досегашното административно и оперативно
прилагане на тази схема на национално ниво показва, че в
някои отношения са необходими допълнителни подробни
правила, а от друга страна, съществуващите правила се
нуждаят от разяснение и корекции.

(2)

Захарната тръстика заема площите в продължение на пет
години или повече и дава последователни реколти, поради
което може да се разглежда като трайна култура. В
съответствие с член 44, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 площите, засети с трайни култури, в
общия случай не отговарят на условията за предоставяне
на права за помощи. Същевременно член 3б, параграф 2
от Регламент (ЕО) № 795/2004 определя условията, на
които трябва да отговарят трайните култури в рамките на
схемата за единно плащане, при условие че площта
подлежи на прилагане на помощта за енергийни
култури, предвидена в член 88 от Регламент (ЕО)
№ 1782/2003.

(3)

(4)

В съответствие с член 52 от Регламент (ЕО) № 1782/2003
отглеждането на коноп за употреба, различна от производството на влакна, се разрешава като земеползване,
попадащо в рамките на схемата за единно плащане,
считано от 1 януари 2007 г. насетне. Отпускането на
плащания следва да се извършва, при условие че се
използват сертифицирани семена от определени сортове.
Следователно член 29 от Регламент (ЕО) № 795/2004
следва да бъде коригиран съответно.

(5)

Допусната е била неточност в определението в член 30,
параграф 5 от Регламент (ЕО) № 795/2004, който установява
задължението
на
държавите-членки
да
предприемат всички необходими мерки за прилагането
на член 29 от Регламент (ЕО) № 1782/2003, когато
става дума за производители, които поради необичайно
нисък брой на животински единици (ЖЕ) през част от
годината, изкуствено създават условията, изисквани за
спазването на минималната селскостопанска дейност.
Това задължение следва да се прилага, когато става дума
за необичайно висок брой животински единици (ЖЕ).
Следователно горепосочената разпоредба следва да бъде
поправена.

(6)

Приложение II към Регламент (ЕО) № 795/2004 определя
средната аритметична стойност на броя на хектарите,
посочени в член 60, параграф 2 от Регламент (ЕО)
№ 1782/2003 на основата на данните, предоставени на
Комисията от засегнатите държави-членки. Малта и
Словения предоставиха съответните данни. Следователно
е уместно да се определи броят на хектарите за тези
държави-членки.

(7)

При условие че включването на помощта за захарно
цвекло, тръстика и цикория по схемата за единно
плащане е в сила от 1 януари 2006 г., целесъобразно е
да се предвиди изменената разпоредба относно условията
за предоставяне на помощи за площи, засадени със
захарна тръстика по схемата за единно плащане, да се
прилага със задна дата от горепосочената дата.

(8)

При условие че Регламент (ЕО) № 795/2004 въвежда
правилата за прилагане на схемата за единно плащане
от 1 януари 2005 г., поправката на член 30, параграф
5 следва да се прилага от тази дата.

Регламент (ЕО) № 1782/2003, изменен с Регламент (ЕО)
№ 319/2006 на Съвета (3) определя правилата за
помощите, отделени от производството и включването
на помощта за захарно цвекло, тръстика и цикория в

(1) OВ L 270, 21.10.2003 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 2013/2006 (ОВ L 384, 29.12.2006 г., стр. 13).
(2) ОВ L 141, 30.4.2004 г., стр. 1. Регламент, последно изменен с
Регламент (ЕО) № 1291/2006 (ОВ L 236, 31.8.2006 г., стр. 20).
(3) ОВ L 58, 28.2.2006 г., стр. 32.
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(9)

Регламент (ЕО) № 795/2004 следва да бъде изменен и
поправен съответно.

(10)

Мерките, предвидени в настоящия регламент, са в
съответствие със становището на Управителния комитет
по преките плащания,

ПРИЕ НАСТОЯЩИЯ РЕГЛАМЕНТ:

Член 1
Регламент (ЕО) № 795/2004 се изменя, както следва:

3) В член 30, параграф 5 се заменя със следното:
„5.
Държавите-членки предприемат всички необходими
мерки, за да приложат член 29 от Регламент (ЕО)
№ 1782/2003, когато става дума за производители, които
поради необичайно висок брой на ЖЕ през част от
годината, изкуствено създават условията, изисквани за
спазването на минималната селскостопанска дейност.“
4) Приложение ІІ се заменя с текста на приложението към
настоящия регламент.

1) В таблицата в член 2, буква г), се добавя следният ред:
„1212 99 20

захарна тръстика“

2) В член 29 второто изречение се заменя със следното:
„Семената следва да бъдат сертифицирани в съответствие с
Директива 2002/57/ЕО на Съвета (*), и по-специално член
12 от нея.
___________
(*) OВ L 193, 20.7.2002 г., стр. 74.“

3.4.2007 г.

Член 2
Настоящият регламент влиза в сила в деня на публикуването му
в Официален вестник на Европейския съюз.
Точка 1 от член 1 се прилага от 1 януари 2006 година.
Точка 2 от член 1 се прилага от 1 януари 2007 година.
Точка 3 от член 1 се прилага от 1 януари 2005 година.

Настоящият регламент е задължителен в своята цялост и се прилага пряко във всички държавичленки.
Съставено в Брюксел на 2 април 2007 година.
За Комисията
Mariann FISCHER BOEL

Член на Комисията

3.4.2007 г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
„ПРИЛОЖЕНИЕ ІІ
Брой хектари, посочен в член 60, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1782/2003
Държава-членка и региони

ДАНИЯ
ГЕРМАНИЯ

Брой на хектарите

33 740
301 849

Баден-Вюртемберг

18 322

Бавария

50 451

Бранденбург и Берлин

12 910

Хесен

12 200

Долна Саксония и Бремен

76 347

Мекленбург-Западна Померания

13 895

Северен Рейн-Вестфалия

50 767

Ренания-Пфалц

19 733

Саарланд

369

Саксония

12 590

Саксония-Анхалт

14 893

Шлезвиг-Холщайн и Хамбург

14 453

Тюрингия

4 919

ЛЮКСЕМБУРГ

705

ФИНЛАНДИЯ

38 006

Регион А

3 425

Регион Б—В1

23 152

Регион В2—В4

11 429

МАЛТА
СЛОВЕНИЯ

3 640
11 437

ШВЕЦИЯ
Регион 1

9 193

Регион 2

8 375

Регион 3

17 448

Регион 4

4 155

Регион 5

4 051

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
Англия (други)
Англия (Moorland SDA)
Англия (Upland SDA)
Северна Ирландия

241 000
10
190
8 304“
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II
(Актове, приети по силата на договорите ЕО/Евратом, чието публикуване не е задължително)

РЕШЕНИЯ

КОМИСИЯ
РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 29 март 2007 година
за изменение на решения 2001/405/ЕО, 2002/255/ЕО, 2002/371/ЕО, 2004/669/ЕО, 2003/31/ЕО и
2000/45/ЕО за продължаване срока на валидност на екологичните критерии за присъждане на
знака за екомаркировка на Общността за някои продукти
(нотифицирано под номер C(2007) 532)
(Текст от значение за ЕИП)

(2007/207/ЕО)
КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

(3)

Срокът на валидност на Решение 2002/371/ЕО на
Комисията от 15 май 2002 година за определяне на
екологичните критерии за присъждане на знака за
екомаркировка на Общността на текстилните изделия и
за изменение на Решение 1999/178/EО (4) изтича на 31
май 2007 година.

(4)

Срокът на валидност на Решение 2004/669/ЕО на
Комисията от 6 април 2004 година за установяване на
ревизирани екологични критерии за присъждане на знака
за екомаркировка на Общността на хладилни уреди и за
изменение на Решение 2000/40/ЕО (5) изтича на 31 май
2007 г.

(5)

Срокът на валидност на Решение 2003/31/ЕО на
Комисията от 29 ноември 2002 година за установяване
на ревизирани екологични критерии за присъждане на
знака за екомаркировка на Общността за детергенти за
миялни машини и за изменение на Решение
1999/427/ЕО (6) изтича на 31 декември 2007 година.

(6)

Срокът на валидност на Решение 2000/45/EО на
Комисията от 17 декември 1999 година за установяване
на екологични критерии за присъждане на знака за
екомаркировка на Общността за перални машини (7)
изтича на 30 ноември 2007 година.

(7)

Съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 установените от
посочените решения екологични критерии, както и
свързаните с тях изисквания за оценка и проверка са
били своевременно преразгледани.

(4)
(5)
(6)
(7)

ОВ L 133, 18.5.2002 г., стр. 29.
OВ L 306, 2.10.2004 г., стp. 16.
OВ L 9, 15.1.2003 г., стр. 11.
ОВ L 16, 21.1.2000 г., стр. 74. Решение, последно изменено с
Решение 2005/384/ЕО.

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
като взе предвид Регламент (ЕО) № 1980/2000 на Европейския
парламент и на Съвета от 17 юли 2000 г. относно ревизирана
схема на Общността за присъждане на знака за екомаркировка (1), и по-специално член 6, параграф 1, втора алинея
от него,
след консултация със Съвета по екомаркировка на Европейския
съюз,
като има предвид, че:
(1)

(2)

Срокът на валидност на обхвата на продуктовата група и
екологичните критерии, определени с Решение
2001/405/EО на Комисията от 4 май 2001 година за
установяване на екологичните критерии за присъждането
на знака за екомаркировка на Общността на продукти от
хартия тип „Тишу“ (2) изтича на 4 май 2007 година.
Срокът на валидност на Решение 2002/255/EО на
Комисията от 25 март 2002 година за установяване на
екологичните критерии за присъждане на знака за
екомаркировка на Общността на телевизорите (3) изтича
на 31 март 2007 година.

(1) ОВ L 237, 21.9.2000 г., стр. 1.
(2) OВ L 142, 29.5.2001 г., стр. 10. Решение, изменено с Решение
2005/384/ЕО (OВ L 127, 20.5.2005 г., стр. 20).
(3) ОВ L 87, 4.4.2002 г., стр. 53. Решение, изменено с Решение
2005/384/ЕО.

3.4.2007 г.
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Предвид преразглеждането на тези критерии и изисквания
е целесъобразно в шестте случая да се продължи периодът
на валидност на екологичните критерии и изисквания с
една година.

(8)

При положение че задължителното преразглеждане
съгласно Регламент (ЕО) № 1980/2000 се отнася
единствено до екологичните критерии и до изискванията
за оценка и проверка, е целесъобразно решения
2001/405/ЕО,
2002/255/ЕО,
2002/371/ЕО,
2004/669/ЕО, 2003/31/ЕО и 2000/45/ЕО да останат в
сила.

(9)

L 92/17
Член 3

Член 5 от Решение 2002/371/ЕО се заменя със следния текст:
„Член 5
Екологичните критерии за продуктова група текстилни
изделия, както и свързаните с тях изисквания за оценка и
проверка, остават в сила до 31 май 2008 година.“
Член 4
Член 5 от Решение 2004/669/ЕО се заменя със следния текст:
„Член 5

(10)

Следва да се изменят съответно решения 2001/405/ЕО,
2002/255/ЕО,
2002/371/ЕО,
2004/669/ЕО,
2003/31/ЕО и 2000/45/ЕО.

Екологичните критерии за продуктова група хладилни уредби,
както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка,
остават в сила до 31 май 2008 година.“
Член 5

(11)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в
съответствие със становището на Комитета по член 17
от Регламент (ЕО) № 1980/2000,

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 5 от Решение 2003/31/ЕО се заменя със следния текст:
„Член 5
Екологичните критерии за продуктова група детергенти за
миялни машини, както и свързаните с тях изисквания за
оценка и проверка, остават в сила до 31 декември 2008
година.“

Член 1

Член 6

Член 3 от Решение 2001/405/ЕО се заменя със следния текст:

Член 3 от Решение 2000/45/ЕО се заменя със следния текст:
„Член 3

„Член 3
Екологичните критерии за продуктова група хартия тип
„Тишу“, както и свързаните с тях изисквания за оценка и
проверка, остават в сила до 4 май 2008 година.“

Екологичните критерии за продуктова група перални машини,
както и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка,
остават в сила до 30 ноември 2008 година.“
Член 7

Член 2

Адресати на настоящото решение са държавите-членки.

Член 4 от Решение 2002/255/ЕО се заменя със следния текст:
Съставено в Брюксел на 29 март 2007 година.
„Член 4
Екологичните критерии за продуктова група телевизори, както
и свързаните с тях изисквания за оценка и проверка, остават в
сила до 31 март 2008 година.“

За Комисията
Stavros DIMAS

Член на Комисията
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РЕШЕНИЕ НА КОМИСИЯТА
от 30 март 2007 година
относно финансова помощ от Общността за базово проучване по отношение на разпространението
на салмонела при пуйките, което ще се проведе в България и Румъния
(нотифицирано под номер C(2007) 1401)
(само текстовете на български и румънски език са автентични)

(2007/208/ЕО)
данните от всички държави-членки да бъдат анализирани
по едно и също време.

КОМИСИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ОБЩНОСТИ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност,
(5)

Проучването ще предостави необходимата техническа
информация за изготвянето на ветеринарното законодателство на Общността. Имайки предвид важността
на събирането на данни за съпоставка за разпространението на салмонела в популациите на пуйки в
България и Румъния, следва да се отпусне финансова
помощ на тези държави-членки, за да могат те да
приложат специфичните изисквания на проучването.
Следователно е целесъобразно да бъдат възстановени
100 % от разходите за лабораторни изследвания, като
на сумата се налага таван. Всички останали разходи,
като тези свързани с вземането на проби, пътувания и
администрация, не влизат в категорията разходи,
подлежащи на финансова помощ от Общността.

(6)

Финансовата помощ от Общността се предоставя, при
условие че проучването е проведено в съответствие със
законодателството на Общността и отговаря на други
определени специфични условия. Финансовата помощ се
предоставя след ефективното провеждане на предвидените
действия и в случай че компетентните власти предоставят
цялата необходима информация в предвидените срокове.

(7)

Необходимо е да се уточни курсът, който ще се използва
за конвертиране на сумите в заявленията за плащане, в
които разходите са посочени в национална валута,
съобразно определението в Регламент (ЕО) № 2799/98
на Съвета относно определяне на агромонетарния режим
на еурото (4).

(8)

Мерките, предвидени в настоящото решение, са в
съответствие със становището на Постоянния комитет по
хранителната верига и здравето на животните,

като взе предвид Решение 90/424/ЕИО на Съвета от 26 юни
1990 г. относно разходите във ветеринарната област (1), и поспециално член 20 от него,
като има предвид, че:
(1)

Решение 90/424/ЕИО предвижда финансова помощ от
Общността за конкретни ветеринарни мерки. Също така
решението предвижда Общността да предприема или да
подпомага държавите-членки при предприемането на
технически и научни мерки, необходими за изготвянето
на ветеринарното законодателство и за развитието на
ветеринарното образование или обучение.

(2)

Регламент (ЕО) № 2160/2003 на Европейския парламент
и на Съвета от 17 ноември 2003 г. относно контрола на
салмонела и други специфични агенти, причиняващи
зоонози, които присъстват в хранителната верига (2),
предвижда, че Общността трябва да си постави за цел
намаляването на разпространението на салмонела в популациите на пуйки до края на 2007 г.

(3)

За да се определи целта на Общността са необходими
съпоставими данни за разпространението на салмонела в
популациите на пуйки в България и Румъния. Понастоящем няма такава информация и е необходимо да се
проведе специално проучване за наблюдение, през
подходящ период от време, на разпространението на
салмонела при пуйките в съответните държави-членки.

(4)

Базово изследване на разпространението на салмонела при
пуйките ще се проведе в останалите държави-членки
между октомври 2006 г. и септември 2007 г., съгласно
Решение 2006/662/ЕО на Комисията от 29 септември
2006 г. относно финансова помощ от Общността за
базово проучване по отношение на разпространението
на салмонела при пуйките, което се извършва в
държавите-членки (3). В България и Румъния следва да
се използват същите процедури при осъществяването на
базови проучвания. Въпреки това периодът на
проучването трябва да бъде съкратен, за да може

(1) ОВ L 224, 18.8.1990 г., стр. 19. Решение, последно изменено с
Регламент (ЕО) № 1791/2006 (ОВ L 363, 20.12.2006 г., стр. 1).
(2) ОВ L 325, 12.12.2003 г., стр. 1. Регламент, изменен с Регламент (ЕО)
№ 1791/2006 на Съвета.
(3) ОВ L 272, 3.10.2006 г., стр. 22.

ПРИЕ НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ:

Член 1
Предмет и приложно поле
1.
В България и Румъния се провежда проучване за оценка на
разпространението на Salmonella spp. при следните птичи стада
от пуйки:
(4) ОВ L 349, 24.12.1998 г., стр. 1.
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а) птичи стада от пуйки за угояване, от които са били взети
проби в рамките на три седмици преди датата, на която са
напуснали избраното стопанство, за да бъдат заклани;
б) птичи стада от пуйки за отглеждане, в рамките на 9 седмици
преди датата на депопулация на птичите стада.
2.
Проучването по отношение на разпространението на
салмонела при птичите стада от пуйки, посочени в параграф 1,
(„птичите стада“), се провежда между 1 април 2007 г. и 30
септември 2007 г.
3.
За целите на настоящото решение „компетентният орган“ е
органът или органите на държавата-членка, посочен/и в член 3
от Регламент (ЕО) № 2160/2003.
Член 2

L 92/19

Въпреки това, когато НРЛ не разполага с нужния капацитет да
извърши всички анализи или не се занимава обичайно с този вид
изследвания, компетентните органи могат да посочат ограничен
брой други лаборатории, включени в официалния контрол на
салмонела, които да извършат анализите.
Необходимо е посочените лаборатории да имат доказан опит в
използването на установения метод за иследване, да въведат
система за осигуряване на качеството в съответствие със
стандарт ISO 17025 и да бъдат под надзора на НРЛ.
2.
Изследването за откриване на Salmonella spp. се извършва в
съответствие с метода, препоръчан от референтната лаборатория
за салмонела на Общността.
3.
Определянето на серотипа на съответните изолирани
култури се извършва по схемата на Кауфман-Уайт.

Схема за вземане на пробите
1.
Вземането на проби за целите на проучването се извършва
в стопанства, наброяващи най-малко 500 пуйки за угояване или
250 пуйки за отглеждане. Във всяко подбрано стопанство от
пуйки за угояване се вземат проби от едно птиче стадо от
пуйки на подходяща възраст.
Въпреки това, ако изчисленият в техническите спецификации
брой птичи стада от пуйки, от които трябва да се вземат
проби, надвишава броя на стопанствата, които разполагат с
посочения в първа алинея брой пуйки, то за постигане на
изчисления брой птичи стада от пуйки, е възможно да се
вземат проби от максимум четири птичи стада от пуйки от
стопанство. По възможност допълнителните птичи стада от
едно и също стопанство да са от различни помещения за
отглеждане на пуйки и пробите да се вземат в различни месеци.
Ако броят на птичите стада от пуйки, от които ще бъдат взети
проби, все още не е достатъчен, има възможност да бъдат взети
проби от повече от четири птичи стада в едно и също
стопанство, като вниманието се насочва към по-големите
стопанства.

Член 4
Събиране на данни, оценка и доклад
1.
Компетентният орган събира и оценява постигнатите
резултати съгласно член 3 от настоящото решение, на база на
схемата за вземане на проби по член 2 от същото, и докладва на
Комисията за всички необходими обобщени данни и за тяхната
оценка.
Комисията препраща тези резултати, заедно с националните
обобщени данни и оценките, извършени от държавите-членки,
за разглеждане от Европейския орган за безопасност на храните.
2.
Националните обобщени данни и резултатите, посочени в
параграф 1, трябва да станат публично достояние във форма,
която запазва тяхната конфиденциалност.
Член 5
Технически спецификации

2.
Вземането на пробите се извършва от компетентния орган
или под негов надзор.

Задачите и дейностите, посочени в членове 2, 3 и 4 от
настоящото решение, се извършват в съответствие с
техническите спецификации SANCO/2083/2006, представени
по време на срещата на Постоянния комитет по хранителната
верига и здравето на животните на 18 юли 2006 г. и публикувани на интернет страницата на Комисията:
http://europa.eu.int/comm/food/food/biosafety/salmonella/impl_
reg_en.htm

Член 3

Член 6

Изследване за откриване на Salmonella spp. и определяне
на серотипа на съответните изолирани култури

Финансова помощ от Общността

Ако броят на птичите стада от пуйки, от които ще бъдат взети
проби, все още не е достатъчен, има възможност да бъдат взети
проби от стопанства с по-малък брой пуйки от посочения в
първа алинея.

1.
Изследването за откриване на Salmonella spp. и
определянето на серотипа на съответните изолирани култури се
извършва в национални референтни лаборатории за салмонела
(НРЛ).

1.
На България и Румъния се отпуска финансова помощ за
покриване на направените от тях разходи за лабораторни
изследвания, т.е. за бактериологична детекция на Salmonella
spp. и за определяне на серотипа на съответните изолирани
култури.
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Максималната финансова помощ от Общността се определя

а) 20 EUR за тест за бактериологично изследване за Salmonella
spp.;
б) 30 EUR за тест за определяне на серотипа на съответните
изолирани култури.
Въпреки това финансовата помощ от Общността не трябва да
надвишава сумите, изложени в приложение I.
Член 7
Условия за отпускане на финансова помощ от Общността
1.
Финансовата помощ, предвидена в член 6, се отпуска на
България и Румъния само ако проучването се провежда съгласно
съответните разпоредби от законодателството на Общността,
включително и правилата за конкуренцията и за възлагането
на публични договори, както и в съответствие със следните
условия:
а) законите, регламентите и административните разпоредби,
необходими за провеждане на проучването, влизат в сила
най-късно до 1 април 2007 г.;
б) до 31 юли 2007 г. се изпраща доклад за напредъка на
проучването за първите три месеца; докладът за напредъка
съдържа цялата информация, предвидена в глава 6
„Отчетност“ на техническите спецификации, посочени
в член 5;
в) най-късно до 31 октомври 2007 г. се представя окончателният доклад относно техническото изпълнение на
проучването, заедно с подкрепящи доказателства за
извършените разходи и получените за периода от 1 април
2007 г. до 30 септември 2007 г. резултати; подкрепящите
документи относно размера на извършените разходи съдържат
поне информацията, изложена в приложение ІІ;

3.4.2007 г.

2.
Авансово плащане в размер на 50 % от общата сума,
посочена в приложение I, може да бъде изплатено по искане
на България и Румъния.
3.
При неизпълнение на срока, посочен в параграф 1, буква
в), се налага прогресивно намаляване на предвидената за
изплащане финансова помощ от Общността, възлизащо на
25 % от общата сума до 15 ноември 2007 г., на 50 % до 1
декември 2007 г. и на 100 % до 15 декември 2007 г.
Член 8
Обменен курс за разходите
За административна ефективност всички разходи, представени за
финансова помощ от Общността, се посочват в еуро. В
съответствие с Регламент (ЕО) № 1913/2006 на Комисията от
20 декември 2006 г. за определяне на подробни правила за
прилагане на агромонетарния режим на еурото в селското
стопанство и за изменение на определени регламенти (1),
обменният курс за извършени разходи във валута различна от
еуро е най-скорошният курс, определен от Европейската
централна банка, преди първия ден на месеца, в който е било
подадено заявлението от съответната държава-членка.
Член 9
Прилагане
Настоящото решение се прилага от 1 април 2007 година.
Член 10
Адресати
Адресати на настоящето решение са Република България и
Румъния.
Съставено в Брюксел на 30 март 2007 година.
За Комисията
Markos KYPRIANOU

г) проучването се извършва ефективно.

Член на Комисията

(1) OВ L 365, 21.12.2006 г., стр. 52.
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ПРИЛОЖЕНИЕ І
Максимална финансова помощ от Общността за България и Румъния
(EUR)
Държава-членка

Размер

България

2 990

Румъния

3 250
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ПРИЛОЖЕНИЕ II
Заверен финансов отчет относно провеждането на базово проучване по отношение на разпространението на
салмонела при птичи стада от пуйки
Отчетен период: от 1 април 2007 г. до 30 септември 2007 година.

Заявление за извършени разходи по време на проучването, подлежащи на финансова помощ от Общността:
Референтен номер на решение на Комисията, предвиждащо финансова помощ от Общността: ...................................................
......................................................................................................................................................................................................................................

Извършени разходи, свързани с функции по

Бактериологични
Salmonella spp.

изследвания

Брой на тестовете

Общ размер на разходите, извършени по
време на изследванията през отчетния период
(в национална валута)

за

Определяне на серотипа на изолирани
култури от салмонела

Декларация от бенефициера
С настоящото удостоверяваме, че:
— разходите, посочени в заявлението за извършени разходи, са достоверни. Те бяха извършени при изпълнението на
задачите, предвидени в Решение 2007/208/EO на Комисията, и бяха от изключително значение за правилното
провеждане на тези задачи;
— всички поддържащи документи относно тези разходи са налични за целите на одита.
Дата: ..........................................................................................................................................................................................................................
Финансово отговорно лице: ................................................................................................................................................................................
Подпис: .....................................................................................................................................................................................................................

3.4.2007 г.

3.4.2007 г.
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ПРЕПОРЪКИ

СЪВЕТ
ПРЕПОРЪКА НА СЪВЕТА
от 27 март 2007 година
за актуализиране за 2007 г. на общите насоки на икономическите политики на държавите-членки
и на Общността и относно изпълнението на политиките по заетостта на държавите-членки
(2007/209/ЕО)
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,

като взе предвид Договора за създаване на Европейската общност, и по-специално член 99, параграф 2 и член
128, параграф 4 от него,
като взе предвид препоръката на Комисията,
като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 8 и 9 март 2007 г.,
като взе предвид становището на Комитета по заетостта,
като има предвид, че:

(1)

На пролетното си заседание през 2005 г. Европейският
съвет обнови Лисабонската стратегия, като пренасочи
вниманието към растежа и трудовата заетост в Европа.

(2)

През юли 2005 г. Съветът прие препоръка относно
общите насоки на икономическите политики на
държавите-членки и на Общността (от 2005 г. до 2008
г.) (1) и решение относно насоките за политиките по
заетостта на държавите-членки (2), заедно съставляващи
Интегрирани насоки за работни места и растеж.

(3)

Държавите-членки бяха приканени да вземат предвид
Интегрираните насоки за работни места и растеж в
своите национални програми за реформа по отношение
на своята икономическа политика и политика по
заетостта.

(4)

Всички държави-членки представиха своите национални
програми за реформа (НПР) до октомври 2005 г., на
които Комисията даде оценка и за които докладва при
участието си в пролетното заседание на Европейския съвет
през 2006 г.

(5)

На пролетното си заседание през 2006 г. Европейският
съвет взе под внимание тези документи и посочи четири
приоритетни области (изследователска и развойна дейност
и иновации, бизнес среда, възможности за трудова заетост

(1) OВ L 205, 6.8.2005 г., стp. 28.
(2) OВ L 205, 6.8.2005 г., стp. 21.

и интегрирана енергийна политика), в рамките на които
постигна споразумение по ограничен брой конкретни
действия и прикани държавите-членки към изпълнението
им до края на 2007 г.
(6)

В съответствие със заключенията от пролетното заседание
на Европейския съвет през 2006 г. държавите-членки
представиха своите годишни доклади за изпълнението на
националните програми за реформа.

(7)

Тези годишни доклади за изпълнение бяха анализирани
от Комисията, която представи заключенията си в
Годишния доклад за напредъка от 2007 г. (3).

(8)

На базата на този анализ следва да бъдат издадени редица
препоръки. С цел последователното и интегрирано
прилагане на Лисабонската стратегия за растеж и
трудова заетост следва да се приемат като единен
инструмент конкретни препоръки за икономическите
политики и политиките по заетостта на всяка държава.
Този подход отразява интегрираната структура на националните програми за реформа и докладите за
изпълнението, както и необходимото съответствие между
насоките за трудова заетост и общите насоки на икономическата политика в член 99, параграф 2, както е
подчертано в член 128, параграф 2, последно изречение.

(3) COM(2006) 816, част II.
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(9)

С оглед на пълното осъществяване на Лисабонската стратегия за растеж и трудова заетост, настоящата
препоръка следва да съдържа също конкретни препоръки за държавите-членки от Еурозоната.

(10)

Европейският парламент прие резолюция относно настоящата препоръка (1),

ПРЕПОРЪЧВА държавите-членки да предприемат действия в съответствие с насоките, описани в приложението,
и да докладват за хода им в следващите си годишни доклади за напредъка в изпълнението на националните
програми за реформа в рамките на обновената Лисабонска стратегия за растеж и трудова заетост.

Съставено в Брюксел на 27 март 2007 година.
За Съвета
Председател
P. STEINBRÜCK

(1) Становище от 15 февруари 2007 г. (все още непубликувано в Официален вестник).

3.4.2007 г.

3.4.2007 г.
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Официален вестник на Европейския съюз
ПРИЛОЖЕНИЕ
БЕЛГИЯ

1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Белгия отбелязва напредък в изпълнението и укрепването на своята национална програма за реформа за 2005—2008 г.
Макар да съществува известен риск за устойчивостта на публичните финанси в контекста на застаряващото население,
като цяло политическата рамка е подходяща. Въпреки умерения напредък в изследователската и развойната дейност
(ИРД), Белгия осъществява обявените мерките в областта на микроикономиката и засилва съществуващите реформи за
увеличаване на инвестициите. Картината в областта на трудовата заетост е нееднозначна и са необходими стъпки за
постигането на целите относно темпа на трудова заетост в целия ЕС, в частност по отношение на по-възрастното
население. Белгия е предприела редица мерки в отговор на ангажиментите, поети на пролетното заседание на
Европейския съвет през 2006 г.

3. Приветстват се следните силни страни на белгийската национална програма за реформа и нейното осъществяване:
последователно низходящата тенденция на съотношението на дълга; стабилизирането на нивото на изследователската
и развойната дейност след спада през 2002—2003 г.; развитието на групи и центрове на конкурентоспособност;
подобреното транспониране на директивите за вътрешния пазар; по-нататъшните мерки в областта на подобряването
на нормативната уредба и административното опростяване; политиката на поощряване на започването на бизнес;
мерките за подобряване на системата на алтернативно обучение и официалното признаване на придобитите умения и
качеството на системата за техническо образование.

4. Областите на политика в белгийската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: намаляване на данъчната тежест върху труда и намаляване на регионалните различия в безработицата и заетостта. На този фон на Белгия се препоръчва:

— като продължава с подобренията във фискалната област, същевременно да положи по-нататъшни усилия за
намаляване на данъчната тежест върху труда до средната за съседните ѝ страни, по-специално чрез намаляване
на данъчната тежест върху нискоквалифицираните работници;

— да предприеме по-нататъшни мерки за намаляване на регионалните различия в безработицата и заетостта
посредством цялостна икономическа стратегия, която включва активна политика по отношение на трудовия
пазар, политика на реинтеграция и образование.

5. Освен това за Белгия ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си
върху: гарантиране на дългосрочната устойчивост на публичните финанси; дефиниране на по-нататъшна политика за
намаляване на емисиите и мерки в тази посока; подобряване на конкуренцията на пазарите на газ и електроенергия,
включително чрез независими и ефективни регулиращи органи и чрез допълнителни мерки, свързани с операторите на
мрежите за разпространение и преносните мрежи; повишаване на равнището на заетост за по-възрастните работници и
уязвимите групи, по-конкретно чрез затягане на критериите за възползване от схемите за ранно пенсиониране и чрез
засилване на превантивните дейности (образование, обучение) и на активните политики на пазара на труда.

ЧЕШКА РЕПУБЛИКА
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Чешката република отбелязва ограничен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа:
напредъкът в няколко области не е ясно изразен, някои реформи са отложени, докато други не са задействани.
Въпреки това силният икономически растеж би следвало да улесни реформите. Съществуват известни рискове в макроикономическата област, в частност за средносрочното консолидиране на бюджета и дългосрочната устойчивост на
публичните финанси в контекста на застаряващото население. Като цяло Чешката република напредва сравнително
добре в областта на микроикономиката. Въпреки че частното финансиране на ИРД се развива благоприятно, цялостният
напредък на политиките по отношение на ИРД е умерен. В областта на трудовата заетост са необходими повече усилия,
за да се отговори на ключовото предизвикателство за подобряване на гъвкавостта на пазара на труда. Умерен е и
напредъкът по изпълнението на ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г.
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3. Сред силните страни в осъществяването на националната програма за реформа са позитивните мерки за увеличаване на
контрола и прозрачността в публичните финанси; за подобряване на нормативната уредба и на бизнес средата; за
реформиране на програмите за начално и средно образование, за стимулиране на придобиването на висше образование и
за адекватно заплащане на труда.
4. Областите на политика в чешката национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде най-голям
приоритет, са: устойчивост на публичните финанси, тъй като бюджетът за 2007 г. предвижда надвишаване на тавана за
разходите и нараснал дефицит; увеличаване на обема и ефективността на публичните разходи за ИРД; подобряване на
сигурността и гъвкавостта на пазара на труда; подобряване на ефективността и равнопоставеността в образованието и
обучението и разпространяване на обучението през целия живот. На този фон на Чешката република се препоръчва:
— с оглед на подобряването на дългосрочната устойчивост на публичните финанси да предприеме мерки за осъществяване на реформи в системата на пенсионното осигуряване и здравеопазването, по-специално въз основа на
многостранния доклад за пенсиите от 2005 г., и да изработи график за тяхното изпълнение;
— да увеличи усилията за подобряване на сътрудничеството между бизнеса, университетите и публичните институции
за ИРД, като същевременно увеличава размера и ефективността на публичните инвестиции в ИРД;
— да продължи модернизацията на трудовата защита, включително законодателството и системите за данъци и
обезщетения, да подобри ефективността и равнопоставеността в образованието и обучението, особено що се
отнася до съответствието им с нуждите на трудовия пазар, да осигури стимули за инвестициите в обучение, в
частност за по-възрастните и по-ниско квалифицираните работници, и да повиши разнообразието във висшето
образование.
5. Освен това за Чешката република е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи
вниманието си върху: подобряване на системата за издаване на патенти и защитата на правата на интелектуална
собственост; ускоряване на напредъка в областта на информационните и комуникационните технологии, включително
чрез осъществяване и проследяване на развитието на пълноценна правна среда за електронно правителство; реализиране
на целите за намаляване на административната тежест върху предприятията; по-нататъшно развитие на достъпа до
финанси за новаторски компании; създаване на връзки между компаниите с чуждестранна и местна собственост;
въвеждане на обучение по предприемачество в учебните програми; по-добро интегриране на групите в неравностойно
положение на пазара на труда; намаляване на регионалните различия в трудовата заетост; съчетаване на професионалния
и личния живот; преодоляване на различията в заплащането между половете и осъществяване на стратегия за активно
остаряване.

ДАНИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:
2. Дания отбелязва значителен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа и на заключенията от
пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. Със социалното споразумение от юни 2006 г. Дания засили
още повече своята стратегия за реформи както в макроикономическата политика, така и в политиката по отношение на
заетостта, и отбеляза значителен напредък в постигането на национален консенсус по реформите. Дания осъществи
напредък и в микроикономическите си политики, включително в областта на конкуренцията.
3. Сред силните страни на датската националната програма за реформа и нейното изпълнение са: всеобхватният,
интегриран характер на стратегията за реформа, която е еталон за другите държави-членки; съчетаването на
средносрочен и дългосрочен подход, подкрепен с постоянното отчитане на информацията, която постъпва от заинтересованите страни; подходът на „съчетаване на гъвкавост и сигурност“ към пазара на труда; цялостната макроикономическа
стратегия, насочена към дългосрочна фискална устойчивост, включително ограничаване на разходите, фискални
излишъци и бързо намаляване на държавния дълг; разумните мерки, насочени към повишено предлагане на работна
сила в дългосрочен план, и в частност споразумението за отлагане на ранното пенсиониране.
4. За Дания е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си върху: мерки,
насочени към увеличаване на наличността на работна ръка в средносрочен план до 2015 г., включително по-нататъшни
инициативи за подобряване на стимулите за работа и допълнителни стъпки за интегриране на по-възрастите работници
и имигрантите на пазара на труда; изпълнение на предложените реформи в законодателството за конкуренцията и
осигуряване на активно прилагане на новите правомощия в областта на конкуренцията от съответните компетентни
орани; допълнителни мерки в обединяването на енергоснабдителните системи, за да се подобри функционирането на
пазарите на електричество и газ; дефиниране на по-нататъшна политика за намаляване на емисиите и мерки в тази
посока; засилване на съществуващите целесъобразни мерки за подобряване на основното и средното образование и
увеличаване на броя на учениците и студентите, завършващи гимназиално и висше образование, в случай че мерките се
окажат недостатъчни за изпълнението на поставените амбициозни цели.

3.4.2007 г.

3.4.2007 г.
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ГЕРМАНИЯ

1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:
2. Германия отбелязва значителен цялостен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа и особено
по отношение на основните макро- и микроикономически предизвикателства и приоритетни действия. В областта на
трудовата заетост напредъкът е по-бавен. Германия работи добре и по ангажиментите, поети на пролетното заседание на
Европейския съвет през 2006 г.
3. Силните страни на реформите през 2006 г. включват напредъка в областта на консолидацията и устойчивостта на
публичните финанси, както и реализирането на различни мерки за подобряване на нормативната уредба, като
създаването на независим федерален съвет за оценка на въздействието (Normenkontrollrat) и достъпния през интернет
информационен инструмент Startothek за нови предприятия. Други силни страни се наблюдават в областта на
обществото на знанието (ИРД и иновации), както и в областта на по-широкото популяризиране на мерките за
интегриране на по-възрастното безработно население.
4. Областите на политика в германската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: подобряване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси; подобряване на
конкуренцията, по-специално в областта на регламентираните професии и новите пазари на широколентов интернет
достъп, и борба със структурната безработица. На този фон на Германия се препоръчва:
— да подобри дългосрочната устойчивост на публичните финанси чрез непрекъсната фискална консолидация, водеща
до намаляване на дълга, и чрез осъществяване на здравна реформа с оглед контролиране на растящите разходи и
засилване на ефективността в сектора на здравеопазването;
— да подобри условията за конкуренция на пазарите на продукти и услуги, главно чрез по-нататъшно смекчаване на
рестриктивните правила в регламентираните професии и чрез ефективно регламентиране на предоставянето на
битстрийм достъп по цени на едро;
— да се справи със структурната безработица, включително чрез интегриране на нискоквалифицираните лица на пазара
на труда посредством по-добър достъп до квалификация, чрез осъществяване на предложената реформа на данъчните
облекчения и чрез осигуряване на по-ефективни услуги по заетостта за дългосрочно безработните, и да подобри
професионалната интеграция на младите хора.
5. Освен това за Германия е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си
върху: подобряване на процедурите за възлагане на обществени поръчки; подобряване на условията за конкуренция в
железопътния отрасъл и в газовите и електрическите мрежи, където тя е недостатъчна поради високата степен на
концентрация; ускоряване на старта на нови предприятия и улесняване на наемането на първите работници;
надграждане върху съществуващите мерки за подобряване на обучението през целия живот, включително чрез
усъвършенстване на професионалното обучение за възрастни; увеличаване на броя на детските заведения.

ЕСТОНИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:
2. Естония отбелязва значителен напредък в изпълнението на мерките, отговарящи на ключовите предизвикателства пред
страната в областта на ИРД и трудовата заетост и на четирите приоритетни действия, формулирани на пролетното
заседание на Европейския съвет през 2006 г. Освен това тя полага впечатляващи усилия да осигури синхрон между
националната програма за реформа и политиката на сближаване, а докладът за изпълнението може да се смята за
образец в това отношение.
3. Сред силните страни на естонската национална програма за реформа и нейното осъществяване са: актуализирането на
няколко политически цели, което е доказателство за уместно амбициозен подход; създаването на ново Стратегическо
управление, чиято задача е да подобри изпълнението и което представлява добър пример за останалите; успешната
макроикономическа политика, предложена в националната програма за реформа, по отношение на фискалната устойчивост и за създаване на благоприятни условия за увеличаване на трудовата заетост; положените съществени усилия за
увеличаване както на публичните, така и на частните разходи за ИРД и за подобряване на рамковите условия за ИРД в
предприятията; мерките за улесняване на новосъздадените предприятия и финансирането на иновативните малки и
средни предприятия; напредъкът по редица проблеми на околната среда, особено екологично ориентираната данъчна
реформа.
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4. За Естония е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си върху по-ясното
определяне на приоритетите и върху подобряването на сътрудничеството между министерствата за ефективно използване
на разходите за ИРД и иновации; върху увеличаване на усилията резултатите от ИРД да се прилагат в новаторски услуги
или продукти; върху насърчаване на по-тясното сътрудничество между университетите и предприятията; върху
решително осъществяване на планираната проактивна политика по отношение на конкуренцията; върху повишаване
на гъвкавостта на пазара на труда чрез по-нататъшен напредък в обновяването на трудовото законодателство; върху
засилването на активната политика по отношение на пазара на труда и по-нататъшното повишаване на квалификацията
на работната сила чрез укрепване на реформите в образованието и обучението през целия живот.

ГЪРЦИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Гърция отбелязва известен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа, макар че той е поограничен в областта на микроикономиката и заетостта. Гърция напредва сравнително добре в областта на макроикономиката, докато при реформите в микроикономиката и трудовата заетост е необходим по-значителен напредък. Гърция
изпълнява отчасти ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. По отношение на
управлението, подобряването на координацията между административните нива може да укрепи конструктивното
сътрудничество, което вече е налице между различните заинтересовани страни.

3. Сред силните страни на гръцката национална програма за реформа и нейното изпълнение е напредъкът, постигнат в
консолидирането на публичните финанси. Налице са обещаващи признаци на напредък в: подобряването на
разпределението на публичните ресурси; подобряването на бизнес средата; ИРД и иновациите; информационните и
комуникационните технологии (ИКТ); участието на жените на пазара на труда, общото ниво на безработицата, образованието и обучението. Качествените аспекти на икономическия растеж са подобрени, като заслугата е преди всичко на
частните инвестиции.

4. Областите на политика в гръцката национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: подобряване на дългосрочната устойчивост на публичните финанси чрез реформиране на
пенсионната система; модернизиране на публичната администрация; засилени мерки за увеличаване на трудовата
заетост, за справяне с безработицата и недекларираната заетост, модернизиране на защитата при заетост и
поощряване на мобилността на работната сила; подобряване на качеството на образованието и обучението и съответствието им с потребностите на пазара на труда. На този фон на Гърция се препоръчва:

— да продължи с фискалната консолидация и намаляването на дълга и да изработи график за осъществяване на
пенсионна реформа с оглед подобряване на дългосрочната фискална устойчивост;

— да модернизира публичната си администрация чрез изграждането на ефективни органи за регламентиране, контрол и
изпълнение, включително чрез повишаване на квалификацията, за да осигури ефективно използване на структурните
фондове;

— да модернизира защитата при заетост, включително законодателството, да намали данъчната тежест върху труда и да
укрепи активните политики по отношение на работната сила, така че да поощрява гъвкавостта и сигурността на
пазара на труда и да трансформира нелегалната трудова заетост в легална;

— да продължи реформите в образователната система и да увеличи инвестициите в задължителното и висшето образование, да ускори осъществяването на реформата за обучение през целия живот и да подобри качеството и
съответствието с нуждите на пазара на труда, да ограничи преждевременното напускане на училище и да
увеличи участието на възрастните.

5. Освен това за Гърция е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си върху:
ускоряване на усилията за създаване на стратегия за научноизследователската дейност и иновациите и за увеличаването
на инвестициите в ИРД; подобряване на транспонирането на директивите относно вътрешния пазар; ускоряване на
напредъка към изпълнението на политическите цели по отношение на малките и средните предприятия, определени на
пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г.; осъществяване на политика за насърчаване на участието на
жените на пазара на труда; внедряване на последователна стратегия за активно остаряване.

3.4.2007 г.
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ИСПАНИЯ

1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Испания отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа и на ангажиментите, приети на
пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. Сега по-нататъшното прилагане на новите закони и мерки в
седемте ключови области на политиката е от съществено значение за повишаването на заетостта и на производителността и за напредъка към пълното доближаване на БВП на глава от населението до ЕС-25.

3. Важни силни страни в осъществяването и укрепването на испанската национална програма за реформа са: по-бързо от
планираното намаляване на държавния дълг; напредък в осъществяването на плана за ИРД и иновации; включването на
предприемачеството в националните учебни програми на всички нива на образованието; напредък в рамките на
социалния диалог, отразен в подробното тристранно споразумение от май 2006 г., и задоволителен напредък към
количествено определените цели, по-специално заетостта на жените.

4. Областите на политика в испанската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: подобряване на конкуренцията на пазара на електроенергия и по-нататъшно намаляване на
сегментацията на пазара на труда; по-нататъшно подобряване на образованието и обучението. На този фон на
Испания се препоръчва:

— да предприеме допълнителни мерки за увеличаване на конкуренцията в енергийния сектор, по-конкретно чрез
подобряване на капацитета на трансграничните връзки, за да се гарантира сигурност на снабдяването;

— като надгражда върху предишните мерки, да модернизира защитата при заетост, включително законодателството, за
да стимулира гъвкавостта и сигурността на пазара на труда; да противодейства на сегментирането; да повиши
привлекателността на работата на непълно работно време;

— да продължи усилията си за прилагане на нов модел на обучение, включващ професионалното обучение, с цел подобро съответствие с нуждите на пазара на труда; да гарантира ефективното прилагане на реформите в образованието, включително на регионално равнище, с цел намаляване на преждевременното напускане на училище.

5. Освен това за Испания ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието
си върху: необходимостта да ограничи инфлацията в средносрочен план; да увеличи конкуренцията в областта на
професионалните услуги и пазарите на дребно; да подобри нормативната рамка; да осъществи мерки за околната
среда, в частност да намали емисиите на CO2; да повиши нивото на квалификация и производителността и да
интегрира имигрантите на пазара на труда; да подобри достъпа до детски заведения, прилагайки предвидените мерки
за жилищния пазар с оглед постепенното намаляване на натиска от цените на жилищата в средносрочен план; реформи
на пенсионната система и здравеопазването с благоприятно въздействие върху дългосрочната фискална устойчивост.

ФРАНЦИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Франция отбелязва известен положителен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа и на
ангажиментите, приети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. В контекста на една стабилна
икономика Франция продължава своите усилия за бюджетна консолидация, като едновременно с това се стреми да
увеличи потенциала си за растеж, по-специално поемайки нови ангажименти в областта на изследванията и иновациите.
Достиженията ѝ в областта на трудовата заетост са се подобрили, но остават общо взето нееднозначни.
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3. Сред силните страни на предприетите реформи особено обещаващи са създадените центрове на конкурентоспособност и
новите структури за изследвания и иновации, както и целта до 2010 г. да се заделят 3 % от БВП за разходи за ИРД.
Наскоро осъществената реформа на нормативната рамка на публичните финанси би следвало да допринесе решително за
по-доброто управление на публичните разходи. Спадането на безработицата за първи път от 2001 г. насам е положително явление, а наскоро приетите мерки в помощ на търсещите работа млади хора са стъпка в правилната посока.
Що се отнася до заетостта на по-възрастните работници, предприемат се първите стъпки в рамките на национален план
за действие, приет през юни 2006 г.

4. Областите на политика във френската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: запазване на подобренията в областта на публичните финанси, гарантирайки, че поетите от
държавата ангажименти се спазват, и следейки развитието на местните финанси и разходите за социално осигуряване;
условия за конкуренция в някои мрежови индустрии и някои транспортни сектори; осъществяване на цялостна
стратегия за осигуряване на по-голяма гъвкавост на пазара на труда и на личната кариера, както и системно наемане
на по-възрастни работници, включително и чрез осигуряване на по-добър достъп до обучение през целия живот. На
този фон на Франция се препоръчва:

— да гарантира устойчивостта на публичните си финанси, вземайки предвид застаряването на населението чрез трайно
консолидиране на бюджета и намаляване на дълга. Заседанието, посветено на пенсионните системи, което е
насрочено за 2008 г., ще трябва да се придържа към постиженията, последвали въвеждането на реформата през
2003 г.;

— да подобри условията за конкуренция в областта на газта, електроенергията и железопътния товарен транспорт;

— да насърчава обучението през целия живот и да модернизира защитата при заетост, с цел да повиши гъвкавостта и
сигурността на пазара на труда, да преодолее сегментацията между различните видове трудови договори,
улеснявайки преобразуването на срочните договори в безсрочни.

5. Освен това за Франция е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си
върху: засилване на конкуренцията в регламентираните професии; засилване на политиката на подобряване на нормативната уредба и насърчаване на предприемачеството, по-специално що се отнася до подкрепата за новосъздадените
предприятия и до насърчаването на предприемаческия дух в обществото и предприемане на по-нататъшни мерки за
повишаване на предлагането на работна сила.

ИРЛАНДИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Ирландия отбелязва значителен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа и на ангажиментите, приети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. Освен това управлението на Стратегията
за растеж и работни места придоби политическа популярност главно благодарение на наскоро сключеното споразумение
за социално партньорство „Към 2016 г.“.

3. Сред силните страни на ирландската национална програма за реформа и нейното осъществяване са: възприетата наскоро
Стратегия за наука, технология и иновации 2007—2013 г. и значителното увеличаване на публичните инвестиции в
ИРД; признаването на необходимостта от приоритет на публичните инвестиции в инфраструктура и в други разходи,
стимулиращи растежа; мерките за преодоляване на преждевременното напускане на училище и за повишаване на
квалификацията, като например похвалният ангажимент до 2007 г. да се разработи дългосрочна национална
стратегия за квалификация.

4. За Ирландия е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си върху:
ускоряване на напредъка във формулирането на конкретни мерки за реформа на пенсионната система; по-нататъшни
мерки за намаляване на емисиите; ускоряване на напредъка в увеличаване на участието на пазара на труда, включително
чрез създаване на широка инфраструктура от детски заведения; по-нататъшно развитие на политическа рамка за пазара
на труда и за социалната интеграция на мигрантите, както и чрез специален акцент върху грижата за по-възрастните и
нискоквалифицираните работници. За 2010 г. следва да се определи междинно ниво на инвестициите в ИРД, а
развитието на пазара на жилища, което може да повлияе върху средносрочните перспективи за растеж, следва да се
наблюдава внимателно.
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ИТАЛИЯ

1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:
2. Италия отбелязва напредък в осъществяването на своята национална програма за реформа. В сравнение с миналогодишната национална програма за реформа италианският доклад за изпълнение представя по-ясна стратегия,
обхващаща всички области на политиката и взаимодействието между тях, което го прави по-амбициозен. Напредъкът
е най-голям в областта на микроикономиката. Стратегиите и мерките, предложени в областта на макроикономиката, са
принципно подходящи, но изпълнението им е от решаващо значение. Политиката по отношение на трудовата заетост
трябва да бъде заздравена в определени ключови области. Напредъкът е нееднозначен по отношение на изпълнението на
ангажиментите, приети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г.
3. Сред силните страни на италианския доклад за изпълнение са: мерките за повишаване на конкуренцията в професионалните и другите услуги; инициативите за разширяване на използването на информационните и комуникационните
технологии; мерките за засилване на координацията на действията за подобряване на бизнес средата.
4. Областите на политика в италианската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: фискална устойчивост, където ангажиментите следва да се превърнат в ефективни действия;
конкуренция на пазара на продукти и услуги, където енергичното осъществяване на предложените реформи
осигурява основата за по-нататъшен напредък; повишаване на легалната заетост и съчетаване на гъвкавост и
сигурност на пазара на труда; подобряване на образованието и обучението през целия живот. На този фон на
Италия се препоръчва:
— строг стремеж към фискална консолидация с оглед на постигането на низходяща тенденция в съотношението
дълг—брутен вътрешен продукт и пълно осъществяване на пенсионните реформи с оглед на подобряването на
дългосрочната устойчивост на публичните финанси;
— стремеж за осъществяване на обявените наскоро реформи и по-нататъшен напредък в стратегията на либерализация,
целяща засилване на конкуренцията на пазарите на продукти и услуги;
— намаляване на регионалните различия в трудовата заетост чрез справяне с проблема с нелегалната заетост,
осигуряване на детски заведения и на ефективно действие на службите по заетостта в цялата страна;
— разработване на подробна стратегия за обучение през целия живот и подобряване на качеството и съответствието на
образованието с изискванията на пазара на труда.
5. Освен това за Италия е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си върху:
ИРД, където въпреки положителното развитие в конкретни области на политиката цялостната стратегия е все още
непълна; ефективни мерки за подобряване на устойчивостта на здравеопазването, запазвайки качеството и достъпността
му; устойчиво използване на ресурсите, където е от изключително значение прилагането и по-нататъшното утвърждаване
на съществуващите мерки; прилагане на планове за усъвършенстване на инфраструктурата; укрепване и пълно прилагане
на системата на оценка на въздействието за предлаганите нормативни актове.

КИПЪР
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:
2. Кипър отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа и на четирите приоритетни
области на действие, формулирани на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. Като цяло изпълнението
на повечето мерки напредва по план.
3. Силните страни на националната програма за реформа и нейното изпълнение през 2006 г. включват: напредък в
областта на фискалната консолидация; нова политика за изготвяне на цялостна система в областта на изследванията
и иновациите; поддържане на добри цялостни резултати в областта на трудовата заетост, подпомагани от широк
диапазон от активни мерки за пазара на труда.
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4. Областите на политика в кипърската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: подход към разходите, свързани със застаряването, където мерките са в застой; по-нататъшно
увеличаване на възможностите на младите хора на пазара на труда. На този фон на Кипър се препоръчва:

— да предприеме мерки за осъществяване на реформи в пенсионната система и в здравеопазването и да изработи
график за тяхното изпълнение с оглед на подобряването на дългосрочната устойчивост;

— да поощрява обучението през целия живот и да увеличава възможностите на младите хора за наемане на работа и за
обучение, като ускорява реформите в системите за образование, обучение, професионално обучение и стаж.

5. Освен това за Кипър е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си върху:
мерки за насърчаване на инвестициите на рисков капитал и повишаване на конкуренцията в регламентираните
професии.

ЛАТВИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Латвия отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа, в частност в областта на
микроикономиката и трудовата заетост. Политиките за справяне с основните макроикономически предизвикателства
обаче са по-ограничени. Напредъкът по отношение на заключенията от пролетното заседание на Европейския съвет от
2006 г. е нееднозначен. Що се отнася до управлението на стратегията за растеж и работни места, процесът придоби
политическа популярност с приемането на националната програма за реформа и нарасна участието на заинтересованите
страни.

3. Сред силните страни на латвийската национална програма за реформа и нейното изпълнение са няколко мерки,
предприети за улесняване на старта и финансирането на иновативни малки и средни предприятия, включително
създаването на нови гаранционни фондове и фондове за рисков капитал и поощряването на принципа за обслужване
на едно гише при учредяването на дружества. Латвия също така осъществи набор от мерки, които успешно подкрепиха
функционирането на пазара на труда.

4. Областите на политика в латвийската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: по-конкретни мерки за осигуряване на макроикономическа стабилност и предотвратяване на
свръхнатиска върху икономиката; по-нататъшно развитие на стратегията за ИРД, за подобряване на степенуването на
приоритетите и увеличаване на участието на частния сектор; засилени мерки за увеличаване на предлагането на работна
сила и повишаване на нейната квалификация. На този фон на Латвия се препоръчва:

— да поддържа икономическа и бюджетна устойчивост, като следва по-рестриктивна фискална политика, така че да
предотврати свръхнатиска, както и внимателно да степенува приоритетите в разходите;

— да реализира по-бърз напредък в осъществяването на реформите в политиката по отношение на ИРД и иновациите,
за да постигне реално амбициозните цели, посочени в нейната национална програма за реформа. Това се отнася
особено за политиката на стимулиране на сътрудничеството между научните и образователните институции и
бизнеса;

— да увеличи усилията за подобряване на предлагането на работна сила и за повишаване на производителността чрез
увеличаване на регионалната мобилност, подобрявайки съответствието между системите за образование и обучение и
нуждите на пазара на труда и въвеждайки система за обучение през целия живот.

5. Освен това за Латвия е важно през периода на националната програма за реформа да съсредоточи вниманието си върху:
по-бърз напредък в създаването на една точка за контакт за административните формалности, свързани с наемането на
първите работници; въвеждане на обучение по предприемачество; прилагане на активна политика по отношение на
пазара на труда; подобряване на достъпа до детски заведения.
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ЛИТВА

1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:
2. Литва отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа в повечето от основните области
на политиката в секторите на макро- и микроикономиката и трудовата заетост. Въпреки това поради факта, че много от
важните мерки са в идейна фаза, остава да се направи още много по отношение на изпълнението. Отбелязан е умерен
напредък в изпълнението на ангажиментите, договорени на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г.
3. Сред силните страни на литовската национална програма за реформа и нейното изпълнение са: реформите в областта на
пенсионното осигуряване, здравеопазването и данъчното облагане; мерките за подобряване на пътната и железопътната
инфраструктура; приемането на актуализираната национална енергийна стратегия; засилването на активната политика на
пазара на труда, по-специално чрез новите мерки за ротация на работни места; и стъпките за модернизиране на
началното образование и обучение.
4. Областите на политика в литовската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: засилване на мерките, насочени към увеличаване на инвестициите в ИРД, които към момента не
изглеждат достатъчни за постигане на поставената амбициозна цел; поставяне на по-силен акцент върху мерките за
насърчаване на трудовата мобилност и предприемане на допълнителни стъпки за увеличаване на участието в обучение
през целия живот, особено на по-възрастните работници. На този фон на Литва се препоръчва:
— да продължи усилията за заздравяване на системата си за ИРД и да реализира амбициозната си цел за общите
инвестиции в ИРД чрез увеличаване на публичните разходи, както и чрез насърчаване на инвестициите на частния
сектор в тази област;
— да положи по-интензивни усилия за увеличаване на предлагането на квалифицирана работна ръка чрез подобряване
на регионалната мобилност на работната ръка и насърчаване на обучението през целия живот, като се обърне
специално внимание на участието на по-възрастните работници.
5. В допълнение за Литва ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи върху:
подобряване на макроикономическата стабилност и ограничаване на инфлацията; увеличаване на преките чуждестранни
инвестиции; улесняване на започването на бизнес; защита на околната среда; подобряване на възможностите за наемане
на младежи на работа; разширяване на предприемаческото образование; увеличаване на наличието на детски заведения
и подобряване на здравето и безопасността на работното място.

ЛЮКСЕМБУРГ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:
2. Люксембург отбелязва значителен напредък при изпълнението на своята национална програма за реформа и на
действията, договорени на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г., но все още има какво да бъде
направено за подобряване по отношение на слабостите, посочени през 2005 г. Предприетите макроикономически мерки
са обещаващи за постигане на фискална консолидация и намаляване на инфлацията. На микроикономическо ниво
понастоящем се изпълняват редица обещаващи мерки. Въпреки това са необходими по-сериозни усилия за създаване
на система за мониторинг и оценка на годишния напредък, а също и за въвеждане на някои необходими мерки,
например такива, които да подпомогнат започването на бизнес и малките и средните предприятия. Въпреки че са
предприети някои окуражаващи реформи в областта на заетостта, не се обсъждат никакви нови инициативи за
увеличаване на заетостта сред по-възрастните работници, а и все още се очаква да бъдат реализирани значителни
реформи за усъвършенстване на образователната система.
3. Сред силните страни на изработването, изпълнението и укрепването на националната програма за реформа е споразумението между правителството и социалните партньори относно система за ограничаване на инфлационните
тенденции, наблюдавани от 2002 г. насам, чрез временно прекратяване на индексацията на заплатите и социалните
плащания. Това тристранно споразумение предвижда система за оказване на помощ на предприятия, която насърчава
използването на механизми за запазване на работните места там, където съществува опасност от съкращения.
Люксембург може да се гордее и със значителното увеличаване на детските заведения. Приветства се и приоритетът,
който се дава на ИРД. И на последно място, но не и по важност, предприет бе всеобхватен комплекс от мерки за
осигуряване на устойчиво развитие, а енергийната стратегия представлява стъпка в правилната посока.
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4. Също така за Люксембург ще бъде важно, в рамките на целия период на националната програма за реформа, да се
съсредоточи върху: стратегия за допълнително повишаване на нивото на заетостта сред по-възрастните работници;
детайлна стратегия, целяща, по-специално, допълнително реформиране на настоящите системи за ранно пенсиониране;
допълнителни усилия са необходими също така за намаляване броя на отпадащите от училище, особено в средното
образование, и премахване на изкуствените бариери между различните видове образование; влиянието на наскоро
предприетите мерки върху безработицата сред младежите следва да се наблюдава отблизо; и с цел увеличаване привлекателността на икономическата среда, е необходима по-сериозна подкрепа за конкурентоспособните пазари, за транспонирането на директивите на ЕС, както и за малките и средните предприятия.

УНГАРИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Унгария е отбелязала ограничен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа. Все пак следва да
се отбележи, че през октомври 2006 г. Унгария представи преработена национална програма за реформа. След
съществен недостиг в бюджета правителството трябваше да преразгледа основно линията си за фискално регулиране.
Осъществени са някои реформи в областта както на политиката на трудовата заетост, така и на микроикономиката.
Въпреки това остава да се направи още много в тези области, а така също и за подобряване на макроикономическата
стабилност. Отбелязан е ограничен напредък по ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет
през 2006 г.

3. Сред силните страни на националната програма за реформа и нейното изпълнение са: наскоро приетите корективни
мерки, включващи увеличаване на приходите, както и в значителна степен намаляване на разходите с цел намаляване на
дефицита; реформата на системата за обезщетения при безработица; началните стъпки към интегриране на системите за
трудова заетост и социални услуги; и премахване на ограниченията пред навлизането на пазара в някои области, поспециално в сектора за продажби на дребно на фармацевтични продукти.

4. Областите в политиката на унгарската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: изпълнение на планираната стратегия за консолидиране на бюджета и поставянето на основите на
дългосрочна устойчивост на публичните финанси, понастоящем изложени на висок риск; засилване на активната
политика на пазара на труда; увеличаване на стимулите за работа; подобряване на качеството на образованието и
обучението и осигуряване на по-голяма съгласуваност с потребностите на пазара на труда. На този фон на Унгария
се препоръчва:

— да продължи с изпълнението на необходимите мерки за осигуряване на убедително намаляване на държавния
дефицит и съотношението на брутния дълг с по-голяма убедителност на разходната страна, включително чрез
създаването на по-обстойни и всеобхватни правила за разходите;

— да реформира публичната администрация, здравеопазването, пенсионната и образователната системи, с оглед да се
осигури дългосрочна фискална устойчивост и да се подобри икономическата ефективност. Това следва да включва
стъпки за допълнително ограничаване на ранното пенсиониране, намаляване на броя на новите получатели на
пенсии за инвалидност и по-нататъшно преструктуриране на здравеопазването;

— да засили активната политика на пазара на труда; да въведе допълнителни стимули за работа и задържане на пазара
на труда и да завърши въвеждането на интегрирана система за трудова заетост и социални услуги;

— да осигури достъп до висококачествено образование и обучение за всички, да повиши уменията и да увеличи
съответствието на системите за образование и обучение с потребностите на трудовия пазар, особено чрез осигуряване
на достатъчен брой хора, завършили образование в областта на технологиите и естествените науки.

5. В допълнение за Унгария ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи върху:
реформа на публичната система за изследователска дейност; намаляване и пренасочване на държавните помощи; разработване на по-последователна стратегия за ИРД, иновации и информационни и комуникационни технологии; понататъшно намаляване на административната тежест за предприятията; подобряване на положението на хората в
неравностойно положение на пазара на труда; трансформиране на нелегалната заетост в легална; намаляване на продължаващите регионални различия в трудовата заетост и изпълнение на унгарската стратегия за обучение през целия живот.

3.4.2007 г.

3.4.2007 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз
МАЛТА

1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Малта отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа. Изпълнява и повечето от
ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. Силно напредва и изпълнението в
областта на фискалната устойчивост, която властите смятат за решаващ елемент за постигане на по-висок растеж и
повече работни места и въвеждане на еурото. Усилията за изпълнение в областта на микроикономиката и трудовата
заетост са по-умерени.

3. Сред силните страни на малтийската национална програма за реформа и нейното осъществяване са: наскоро обявените
данъчни реформи; продължаващото развитие на важни стратегии за ИРД и иновации; нова схема за насърчаване на
предприемаческите умения и обещаващ набор от всеобхватни инициативи в областта на обучението.

4. Областите на политика в националната програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде най-голям
приоритет, са: подобряване на конкуренцията в няколко сектора, включително професионалните услуги; намаляване и
пренасочване на държавните помощи; насърчаване на инвестициите в ИРД и подобряване на предлагането на работна
ръка. На този фон на Малта се препоръчва:

— да предприеме по-нататъшни мерки след приключване на текущия преглед, включително подкрепа за органа по
конкуренцията, с цел засилване на конкуренцията, особено в областта на професионалните услуги; да намали
държавните помощи и да ги пренасочи към хоризонтални цели, особено към ИРД;

— да увеличи усилията за привличане на повече хора на пазара на труда, особено на жени; да положи по-интензивни
усилия за справяне с нелегалната заетост и да предприеме допълнителни действия относно системата за обезщетения,
за да направи труда по-атрактивен.

5. В допълнение за Малта ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи върху:
изпълняване и засилване на закъснелите мерки в реформата на здравеопазването; въвеждане на системна оценка на
въздействието и ускоряване на процеса за опростяване на нормативната уредба; по-точно измерване на разходите за
ИРД; свързване на Малта към европейските енергийни мрежи; надграждане върху резултатите, постигнати при
повишаване на образователното равнище, и намаляване на броя на напускащите училище предсрочно; и повишаване
на степента на заетост при по-възрастните работници, при което следва да се избягва използването на схеми за ранно
пенсиониране, целящи намаляване на публичния сектор.

НИДЕРЛАНДИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Нидерландия отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа. Макар да съществуват
известни рискове в областта на макроикономиката, по-специално относно потенциална инфлация на заплатите,
задлъжняване на домакинствата и затягане на пазара на труда, като цяло рамката на политиката е уместна. Като
цяло Нидерландия напредва значително в областта на микроикономиката. Въпреки това, независимо че са въведени
политики за насърчаване на ИРД и иновациите, остава да се направи още много, като се има предвид амбициозната цел,
която си е поставило правителството относно ИРД. Като цяло положението в областта на заетостта също е добро, като
се наблюдава високо ниво на заетост при повечето групи, но при все това следва още да се подобри предлагането на
работна сила, по-специално при жените, групите в неравностойно положение и по-възрастните работници. Нидерландия
укрепва националната си програма за реформа в отговор на ангажиментите, поети на пролетното заседание на
Европейския съвет през 2006 г., но са необходими допълнителни стъпки, особено в посока създаване на една точка
за контакт за административните формалности, свързани с наемането на първите работници.

3. Сред силните страни на нидерландската национална програма за реформа и нейното изпълнение са: мерките за
засилване на конкуренцията; прилагането на Модела на стандартните разходи за измерване на административните
тежести и схемата за ваучери за иновации — и двете широко възприети от други държави-членки; мерки за
реформа в областта на пенсионното осигуряване, здравното осигуряване и схемите при инвалидност; и реформи,
целящи повишаване на образователното равнище, разширяване на обучението през целия живот и създаване на подобри връзки между образованието и пазара на труда.
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4. Областта на политика в националната програма за реформа, в която на слабостите следва да се отдаде най-голям
приоритет, е: повишаване на заетостта. На този фон на Нидерландия се препоръчва:

— да предприеме допълнителни мерки за подобряване на предлагането на работна сила, особено на по-възрастни
работници, жени и групи в неравностойно положение.

5. В допълнение за Нидерландия ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи
върху: мерки за увеличаване на разходите на частния сектор за ИРД; създаване на една точка за контакт за административните формалности, свързани с наемането на първите работници. В допълнение, в случай че съществуващите
мерки не успеят с течение на времето да увеличат значително общия брой отработени часове в икономиката, ще
бъде необходимо да се помисли за допълнителни стимули.

АВСТРИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Австрия отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа, особено в областта на микроикономиката, където са предприети значителен набор от широки по своя обхват и същност мерки, с изключение на
конкуренцията при услугите. Макроикономическата стабилност е висока, въпреки че ще е необходим допълнителен
тласък, за да се продължи борбата с рисковете за дългосрочната устойчивост на публичните финанси. Отбелязан е
принципен напредък в политиката по трудовата заетост, въпреки че в някои области е необходимо да се направи още.
Реакцията на Австрия по заключенията на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. е адекватна като
цяло.

3. Сред най-обещаващите области на реформата, предприета от Австрия, които могат да послужат за пример, е нейният
добър опит в използването на възобновяеми източници на енергия. Друга област е усилието на Австрия да намали
административните разходи на малките и средните предприятия. Освен това Австрия отбелязва напредък по отношение
на целта 3 % от бюджета да отиват за ИРД, като се наблюдават обещаващи модели на сътрудничество между науката и
промишлеността.

4. Областите на политика в австрийската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са увеличаване на притока на работна ръка от средите на по-възрастните работници и подобряване на
уменията на младите хора в неравностойно положение. На този фон на Австрия се препоръчва:

— да подобри стимулите за по-възрастните работници за продължаване на работа, особено чрез осъществяване на
всеобхватна стратегия за обучение през целия живот, с конкретен фокус върху професионалната квалификация и
реформирането на системата за данъчни облекчения; и подобряване на условията за образование на уязвимата част
от младите хора.

5. В допълнение за Австрия ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи върху:
постигане на целта за балансиран бюджет през 2008 г.; засилване на конкуренцията при услугите; повишаване на
предприемаческата култура; дефиниране на по-нататъшна политика за намаляване на емисиите и мерки в тази посока и
борба с разделението на половете на пазара на труда, включително чрез увеличаване на наличието на детски заведения.

ПОЛША
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Полша отбелязва ограничен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа. Налице са признаци,
че Полша започва да се придвижва силно напред в областта на микроикономиката, въпреки че изпълнението на много
мерки е все още на ранен етап. Необходимо е по-енергично осъществяване на реформите в областта на заетостта.
Наблюдава се забавяне в реформите в областта на публичните финанси, въпреки че Полша е планирала стъпки в
правилната посока. Реакцията към ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006
г., е ограничена.

3.4.2007 г.

3.4.2007 г.

BG

Официален вестник на Европейския съюз

3. Сред най-обещаващите реформи, предприети от Полша, са опростяване на данъчната система, въвеждане на ясно
формулирана стратегия за по-добра нормативна уредба и стъпки за увеличаване на достъпа на малките и средните
предприятия до финансиране.

4. Областите на политика в полската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: фискална консолидация; засилване на конкуренцията в мрежовите индустрии; повишаване на
количеството и качеството на ИРД; разширяване на активните политики на пазара на труда и подобряване на
тяхната ефективност и подобряване на човешкия капитал и стимулите за работа. На този фон на Полша се препоръчва:

— да следва действията си за продължаване на финансовата консолидация и да допълни номиналния държавен
бюджетен дефицит „котва“ (таван на дефицита) с допълнителни механизми за увеличаване на контрола върху
разходите;

— да подобри рамката за конкуренция в мрежовите индустрии, включително чрез преразглеждане на ролята на
регулативните органи;

— да осъществи реформата в публичния сектор за научни изследвания с цел даване тласък на ИРД и иновациите и
подобряване на рамката за ИРД в частния сектор, като по този начин се увеличат максимално ползите от преките
чуждестранни инвестиции;

— да завърши реформата на службите по заетостта в публичния сектор, за да увеличи нивото на ефективност на
активната политика на пазара на труда, особено за по-възрастните и младежите; да намали данъчната тежест върху
труда и да преразгледа системите за осигуряване, за да подобри стимулите за работа, да разработи политика за
увеличаване на участието на възрастните в процеса на обучение през целия живот, както и да модернизира
системите за образование и обучение спрямо нуждите на пазара на труда.

5. В допълнение за Полша ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи върху:
обновяване на транспортната инфраструктура; подобряване на защитата на околната среда; по-нататъшно намаляване и
пренасочване на държавните помощи; осигуряване на ефективна рамка за конкуренция във финансовия сектор; активно
продължаване на процеса на либерализиране на енергийните пазари; ускоряване на процеса на фирмена регистрация и
гарантиране, че инструментите на политиката за сближаване заздравяват структурните мерки, изтъкнати в Доклада за
изпълнение, с оглед приноса им за повишаване на растежа, конкурентоспособността, трудовото и социалното
сближаване. Трябва да се зададе ясна и реалистична цел за цялостни инвестиции в ИРД до 2010 г.

ПОРТУГАЛИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Португалия отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа, особено в областите на
макро- и микроикономиката. В политиката по трудовата заетост също има напредък, особено в реформирането на
образованието и обучението, в рамките на програмата „Нови възможности“, но във важната област на адаптивността
на пазара на труда и съчетаването на гъвкавост и сигурност все още не са предприети мерки. Напредъкът по ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г., е значим като цяло. Ще са необходими
значителни по-нататъшни усилия във всички области на политиката за пълното постигане на целите на програмата, като
се има предвид тяхната похвална амбициозност и стартовата точка на Португалия.

3. Важни силни страни от процеса на реформа в Португалия представляват обширните реформи, започнати в областта на
публичната администрация, мерките за улесняване на започването на бизнес в рамките на един час, коригирането на
пенсионните схеми за възраст и всеобхватните консолидационни мерки в областта на здравеопазването и мерките за
повишаване на нивото на квалификацията на младежите и на възрастните. Усилията за засилване на ИРД са увеличени и
обединени в последователна стратегия чрез амбициозния технологичен план. Изпълняват се обширни реформи и в
сектора на образованието и обучението, по-специално с мерки за повишаване на нивото на грамотност на
младежите, рационализиране на националната училищна мрежа и засилване на националната система за професионално
обучение.
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4. Областите на политика в португалската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: подобряване на образователните постижения и обучението през целия живот; подобряване на
приспособимостта на пазара на труда и разрешаване на проблема, свързан със сегментацията му. Тези проблеми трябва
да се третират в контекста на по-нататъшния напредък в административната реформа и държането на нарастващите
разходи за социални плащания под контрол. На този фон на Португалия се препоръчва:

— в контекста на извършващата се корекция на фискалния дисбаланс и реформата в публичната администрация,
публичните разходи да се пренасочат към приложения, които са по-стимулиращи за потенциалния растеж, като
се упражнява строг контрол върху публичните разходи като цяло;

— да осъществи мерки за значително подобряване на нивата на образователните постижения на младежите и за
създаване на система за професионално обучение, съответстваща на потребностите на пазара на труда и основаваща
се на неотдавнашното предложение за създаване на „Национална мрежа за квалификация“;

— да модернизира защитата на труда, включително законодателството, за да се насърчат гъвкавостта и сигурността с
цел намаляване на високите нива на сегментация на пазара на труда.

5. В допълнение за Португалия ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи
върху: осигуряване на цялостното изпълнение на обещаващия технологичен план, да се засилят връзките между
изследователската работа и промишлеността, да се засили участието на частния сектор; да се осигури ефективна
конкуренция на енергийните пазари и тези на финансовите услуги; да се намалят емисиите; да се намали дефицитът
в транспонирането на законодателството на ЕС в националното законодателство и да се вземат мерки за преодоляване на
факторите, подкопаващи социалното единство.

СЛОВЕНИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Словения отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа. Словения предприема
подходящи мерки в някои ключови области, като предприемачеството и по-добрата нормативна уредба. Тя започна
повечето от важните реформи в политиката на трудовата заетост, като се възползва от относително благоприятните
условия на макроикономически растеж. Предприети са определени мерки по отношение на реформата на публичните
разходи с оглед тяхното намаляване. Същото се отнася и за напредъка в областта на микроикономиката чрез
стимулиране на иновациите и условията за конкуренция. По отношение на пазара на труда напредъкът по изпълнението
на стратегията за активно остаряване и премахването на бариерите пред младежката трудова заетост до момента не е
достатъчно бърз. Напредъкът в изпълнението на ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет
през 2006 г., е умерен.

3. Силните страни на националната програма за реформа и нейното изпълнение включват: усилията по фискалната
реформа; различните мерки за стимулиране на предприемачеството; продължаващото преструктуриране на
държавните фондове в инвестиционен портфейл; намаляването на дела на държавната помощ в брутния вътрешен
продукт и процесът към пълна либерализация на енергийните пазари и създаването на втори участник на пазара.

4. Областите на политика в словенската национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: подобряване на дългосрочната фискална устойчивост и повишаване на нивото на заетост на повъзрастните работници и засилване на аспектите „активиране“ и „превенция“ на политиката на заетост, които понастоящем реагират бавно на бързо променящите се условия на пазара на труда. На този фон на Словения се препоръчва:

— да предприеме по-нататъшни стъпки за засилване на реформата на пенсионната система и за стимулиране на
активното остаряване с оглед повишаване на нивото на заетост на по-възрастните работници и подобряване на
дългосрочната устойчивост в тази област;

— увеличаване на услугите по заетостта предвид придвижването към по-гъвкави договорни споразумения и вече
повишената условна обвързаност на социалните плащания, като се даде висок приоритет на предлагането на
услуги в ранния етап на незаетост.
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5. В допълнение за Словения ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи върху:
определянето на конкретни и реалистични цели за инвестиции в ИРД; засилване ролята на новата Служба за растеж и
на Словенската агенция по технологиите; засилване прилагането на правната рамка за защита на правата на интелектуална собственост; подобряване на конкуренцията, особено в регламентираните професии и професионалните услуги, и
засилване на ефективността на Службата за защита на конкуренцията; повишено насърчаване на технологиите за
опазване на околната среда и на енергийната ефективност; скъсяване на времето, необходимо за започване на бизнес,
и намаляване на свързаните с това разходи; намаляване на сегментацията и интегриране на младите хора на пазара на
труда; засилване на връзката между образователната система и пазара на труда.

СЛОВАШКА РЕПУБЛИКА
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:
2. Словашката република отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа. Въпреки това
остават важни предизвикателства и необходимост от по-нататъшни мерки, особено в областта на микроикономиката и
трудовата заетост. Наблюдава се нееднозначен напредък по отношение на ангажиментите, поети на пролетното заседание
на Европейския съвет през 2006 г.
3. Сред силните страни на националната програма за реформа и нейното изпълнение са: политиката за подобряване на
бизнес средата и създаване на информационно общество вече дават резултати; ръстът на трудовата заетост е засилен чрез
нови данъчни стимули, мерки за мобилност и известни подобрения в услугите, предлагани на някои групи в неравностойно положение; напредъкът в реформата на висшето образование, заедно с нови мерки, подкрепящи използването на
информационните и комуникационните технологии и интегрирането на децата в неравностойно положение в образователната система.
4. Областите на политика в словашката национална програма за реформа, в които на слабостите следва да се отдаде найголям приоритет, са: в контекста на фискалната консолидация, пренасочване на повече ресурси към ИРД, иновациите и
образованието и изработване на ясни стратегии и приоритети в тези области; засилване на действията по усъвършенстването на уменията и обучението през целия живот и допълнителни усилия за намаляване на дългосрочната безработица, особено сред уязвимите групи, включително ромското малцинство. На този фон на Словашката република се
препоръчва:
— да пренасочи разходи към ИРД и образованието и да довърши изработването на последователна национална
стратегия за ИРД и иновации, със силни взаимовръзки между изследователските институции и бизнеса;
— да приеме стратегия относно обучението през целия живот във всички системи и нива на образование и обучение,
която да отговаря на потребностите на пазара на труда и на индивидите и да подобрява нивото на квалификация и
уменията, както и да допълва реформата на висшето образование с реформа на основното и средното образование;
— да изработи цялостен подход за справяне с дългосрочната безработица, по-специално чрез създаване на активнa
целенасоченa политика на пазара на труда за най-уязвимите групи.
5. В допълнение за Словашката република ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се
съсредоточи върху: продължаване на усилията по отношение на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии, особено в инфраструктурата за широколентов интернет достъп; подобряване на системата за
по-добра нормативна уредба; предприемане на мерки за премахване на различията в заплащането на половете и
създаване на стратегия за активно остаряване с цел повишаване на заетостта на по-възрастните работници.

ФИНЛАНДИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:
2. Финландия отбелязва значителен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа. Финландия
работи добре и по ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. Отбелязан е
напредък по-специално в бизнес средата за малките и средните предприятия.
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3. Сред многото силни страни на финландската национална програма за реформа и нейното изпълнение са: по-нататъшните
действия за отлагане на пенсионирането, като допълнение към вече енергичните действия за укрепване на устойчивостта
на публичните финанси и за подготвяне на Финландия за последиците от застаряващото население; редица важни мерки
за по-нататъшно подобряване на отличната база от знания на Финландия.

4. За Финландия ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи върху: осъществяване на реформи с цел повишаване на конкуренцията и производителността в определени сектори на услугите, като
се опростят процедурите по наемане на работа; насърчаване на местни системи за договаряне на заплатите и
преодоляване на проблемните моменти на пазара на труда, особено с цел справяне с високата структурна безработица,
най-вече безработицата при нискоквалифицираните работници, включително младите хора.

ШВЕЦИЯ
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Швеция отбелязва значителен напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа, преразгледана от
новото правителство. Тя изпълнява и повечето от ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет
през 2006 г. Макроикономическата рамка, насочена към осигуряване на стабилност, е подходяща и работи добре.
Полага се голямо усилие за подобряване на стимулите за работа. Необходими са допълнителни мерки за засилване на
конкуренцията в областта на услугите.

3. Сред силните страни на шведската национална програма за реформа и нейното изпълнение са: напредъкът, постигнат в
увеличаването на публичните инвестиции в ИРД и в предприемане на по-нататъшни мерки за насърчаване на
иновациите; активният подход към насърчаване на предприемачеството; постиженията на Швеция в насърчаването на
устойчивото използване на енергията, което е между най-добрите в ЕС; напредъкът в увеличаването на предлагането на
работна ръка; мерките за опростяване и увеличаване на ползата от развиването на бизнес чрез намаляване на данъците и
на административната тежест и предложенията за увеличаване на стимулите за работа, по-специално промените в
данъчното облагане на труда и системите за обезщетения.

4. Ще бъде важно за Швеция през периода на националната програма за реформа да се съсредоточи върху: предприемане
на по-нататъшни нормативни мерки за увеличаване на конкуренцията, по-специално в сферата на услугите; бързо
осъществяване на планираните подобрения в системата за оценка на въздействието; възприемането на по-последователен
подход за по-добра нормативна уредба, засилване на стратегията за увеличаване на предлагането на работна ръка и
отработените часове, включително чрез осъществяване на предложения за увеличаване на стимулите за работа, както и
на по-сериозни мерки за увеличаване на степента на заетост при имигрантите и младежите и за реинтегриране на хората
със заболявания по специални схеми.

ОБЕДИНЕНО КРАЛСТВО
1. В светлината на анализа, представен от Комисията в Годишния доклад за напредъка от 2007 г., част II, и на базата на
Интегрираните насоки за работни места и растеж, са уместни следните заключения:

2. Обединеното кралство отбелязва напредък в изпълнението на своята национална програма за реформа и на ангажиментите, поети на пролетното заседание на Европейския съвет през 2006 г. Отбелязан е сериозен напредък във
всички области на политиката, особено в микроикономическата политика и в политиката по трудовата заетост. В
макроикономическата политика е започнало фискално консолидиране, а плановете за по-нататъшно фискално консолидиране са налице и следва да бъдат изпълнявани; съставени са и планове за реформа в пенсионната система, като
проектозаконите вече са представени за разглеждане в парламента. Обединеното кралство е положило по-големи усилия
за включване на заинтересованите страни.

3. Особено силните страни в изпълнението на реформата в Обединеното кралство са насърчаването на предприемачеството,
насърчаването на по-добра нормативна уредба и предприемането на реформи в социалната сфера. Вече са осъществени
редица други успешни реформи, като отваряне на енергийния пазар, увеличаване на инвестициите в транспортната
инфраструктура и въвеждането на политика за таксуване – например такса задръстване в пътния транспорт на Лондон.
Обединеното кралство предприе също и иновативни реформи за подобряване на качеството на публичните разходи,
които все още са в процес на изпълнение.
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4. Областите на политика в националната програма за реформа на Обединеното кралство, в които на слабостите следва да
се отдаде най-голям приоритет, са: подобряване на основните и средните работни умения в сравнение с други
икономики и предприемане на по-нататъшни мерки за справяне с неравнопоставеното положение и изключването от
пазара на труда. На този фон на Обединеното кралство се препоръчва:
— да увеличи основните умения и уменията на средно ниво, обект на изследване на неотдавнашния преглед на
уменията направен от Лайч (Leitch), за да повиши производителността и да подобри допълнително перспективите
за трудова заетост на лицата в неравностойно положение.
5. В допълнение за Обединеното кралство ще бъде важно през периода на националната програма за реформа да се
съсредоточи върху: осигуряване на ефективно изпълнение на текущите предложения относно пенсионната реформа;
постепенно увеличаване на жилищната наличност с цел намаляване на натиска от цените на жилищата в средносрочен
план; изпълнение на неговата стратегия относно науката и иновациите, като следва да се зададат междинното ниво и
качеството на инвестициите в ИРД за 2010 г. и да се предприемат мерки за допълнително увеличаване на стимулите за
инвестиции и увеличаване на ангажираността на частния сектор; и по-нататъшно подобряване на достъпа до детски
заведения.

ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ ОТ ЕУРОЗОНАТА
1. В светлината на представения по-горе анализ и на базата на Интегрираните насоки за растеж и работни места, може да
се заключи, че:
2. Докладите за изпълнението на държавите-членки от Еурозоната показват, че като цяло е налице напредък, като се
наблюдава предприемане на значителни действия в много страни. Предвид разрастването на Еурозоната в съответствие с
нейния потенциал, положителното развитие на пазарите на труда, изразяващо се в намаляваща безработица и увеличаваща се трудова заетост, и множеството реформи, които са в процес на осъществяване, перспективите за
продължителен икономически възход се подобряват значително. До известна степен настоящата подобрена икономическа ситуация се дължи на извършените структурни реформи. Тази движеща сила трябва да се използва, за да се
даде силен тласък на изпълнението на стратегиите за реформа и консолидиране на бюджета. По-тясната икономическа и
финансова взаимозависимост, произтичаща от наличието на единна валута, налага на държавите-членки да прилагат
амбициозни политики, които не само целят увеличаване на потенциала за растеж, но включват и мерки, гарантиращи
гладкото приспособяване в паричния съюз. В този смисъл е необходимо ефективно координиране на икономическата
политика на равнището на Еурозоната. Би било полезно също в държавите-членки да се насърчават политически
действия, насочени към постигане на фискална дисциплина и структурни реформи. Това е необходимо, за да се
увеличи потенциалът за растеж на икономиката, да се подобри устойчивостта на Еурозоната към асиметрични
шокове и по този начин да се запази ценовата стабилност, като същевременно се насърчава икономическата
динамика в Еурозоната.
3. Сред силните страни в изпълнението на националните програми за реформа на държавите-членки от Еурозоната са
обещаващите реформи, които са предприети или планирани, за по-добро оползотворяване на работната ръка и производителността на труда, за стимулиране на ИРД и иновациите, за развитие на човешкия капитал и за създаване на поатрактивна бизнес среда, по-конкретно чрез политики за увеличаване на конкуренцията и по-нататъшно подобряване на
нормативната уредба. Поставянето на националните програми за реформа в последователна и амбициозна цялостна
политическа рамка може да ги подсили допълнително.
4. На основата на заключенията по политиката към всяка отделна държава-членка от Еурозоната, направени на базата на
нейната национална програма за реформа, за всички страни от Еурозоната са необходими най-неотложни действия в
областите на политиката, които биха подобрили функционирането на ИПС и биха допринесли за преодоляване на
продължаващите различия в инфлацията, конкурентоспособността и растежа. Относно бюджета, въпреки че е налице
напредък при намаляване на дефицита, определени страни трябва да ускорят структурната бюджетна консолидация и да
продължат с реформите на пенсионните и здравните системи, за да се справят с влиянието на застаряването на
населението върху бюджета. Нещо повече, качеството на публичните финанси трябва да се подобри, по-специално с
цел да се подобрят производителността и иновативността, допринасяйки по този начин за икономическия растеж и
фискалната устойчивост. За осигуряването на по-динамични и ефективни механизми за вътрешно адаптиране към ИПС,
следва да се подобри функционирането на пазарите чрез подобрена конкуренция и либерализация, по-точно за да се
осигури по-добра мобилност на производствените фактори, бърза адаптация на цените и заплащането спрямо
сътресенията и засилена търговска интеграция. От жизнено значение е да се стимулират иновациите и растежът на
производителността. В рамките на паричния съюз твърдият ангажимент за благоприятно за стабилността развитие на
заплатите също е от значение за гарантиране на конкурентоспособността и трудовата заетост в средносрочен и
дългосрочен план. Ето защо трябва да продължи да се извършва редовен преглед на функционирането на
механизмите за определяне на цените и заплатите (в публичния и частния сектор). Трябва да се обръща повече
внимание на трудовата мобилност в страните от Еурозоната. И финансовият пазар, и пазарът на продукти имат
ключова роля за улесняване на вътрешното приспособяване. Предстоящият преглед на вътрешния пазар ще бъде от
особена важност за Еурозоната, както и бързото прилагане на Директивата за услугите и Плана за действие в областта на
финансовите услуги. Подобрената конкуренция на пазарите на услуги също би допринесла за улесняване на приспособяването в ИПС.
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Официален вестник на Европейския съюз

На този фон на държавите-членки от Еурозоната се препоръчва, наред с препоръките за съответните страни:
— да се възползват от благоприятната циклично променяща се ситуация, за да се стремят към по-амбициозна бюджетна
консолидация, насочена към средносрочната цел на приключване без загуба или с печалба, и от тук да се стремят
към постигане на годишно структурно приспособяване от най-малко 0,5 % от БВП като стойност за съпоставяне;
— да подобрят качеството на публичните финанси чрез преглед на публичните разходи и данъчното облагане с цел да
се подобрят производителността и иновативността, допринасяйки по този начин за икономическия растеж и
фискалната устойчивост;
— да предприемат мерки, водещи до засилване на конкуренцията, особено в областта на услугите, и да ускорят
мерките, стимулиращи пълната интеграция на финансовите пазари и конкуренцията във финансовите услуги,
предназначени за крайни клиенти;
— да подобрят гъвкавостта и сигурността на пазарите на труда, inter alia, чрез по-добро съотношение между заплащане
и производителност, като балансират между защитата на труда и сигурността на пазара и приемат мерки за
стимулиране на мобилността на работната ръка през границите и между професиите.
5. С оглед на влиянията и взаимодействията, произтичащи от националните политики и местните процеси вътре в
паричния съюз, държавите-членки от Еурозоната следва да се стремят към ефективна координация на политиката,
особено в контекста на Еурогрупата, и когато е уместно и в съответствие с по-ранни споразумения, на международните
форуми. Това ще допринесе съществено за по-ефективното справяне с предизвикателствата на политиката вътре в
Еурозоната и в глобалната икономика. Държавите-членки на Еурозоната се приканват да вземат предвид настоящите
препоръки в своите национални политики. Еурогрупата редовно ще прави преглед на изпълнението им.
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