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MAPPING THE COST OF NON-EUROPE.
2014-2019
In Billion EUR/year

Single
Market
Infrastructure of single
Market
International
trade
Others

€260
Digital single market

€60
Transatlantic Trade and
Investment Partnership
(TTIP)

€60
Completing Financial
Markets

Social
Issues
Financial Markets
Defence EU

€235
Delivering and completing the existing
Single Market for consumers and
citizens

€50
Integrated Energy
Markets in Europe

€35
Banking Union to
avert a new
Financial Crisis

€31

€15

€30

€13
€7

Допълнителните
икономически ползи от
разширяване на общите
политики на европейско
ниво могат да достигнат
800 млрд. евро, което се
равнява на 6% от
настоящия БВП, показва
изследване на
Европейския парламент.
Само изграждането на
единен дигитален пазар
би могло да добави 260
млрд. евро към
европейските
икономики, повече от
очаквания БВП на Дания
за 2014 г. Изследването
се опитва да определи
приоритетни области в
работата на ЕС през
следващите пет години
и да оцени съответните
резултати.

Анализирани са редица
мерки, които биха
помогнали за
реализирането на
потенциалните ползи.
Те включват развитие на
единния пазар онлайн,
премахване на
оставащите пречки пред
съществуващия единен
пазар, интеграция на
финансовите и
€26
енергийни пазари,
сключване на
споразумение за
свободна търговия и
инвестиции между ЕС и
€7 …
САЩ и др. През
настоящия мандат
Парламентът вече е
€2.5 …
…
изразил подкрепата си
за тези политики в
стремеж да
<iframe
src="http://www.europarl.europa.eu/ep_products/cost
идентифицира
нови

възможности за постигане на по-голяма ефективност.
Изследването бе проведено, за да се определи каква би била цената, ако не бъдат предприети
посочените стъпки на европейско ниво. Анализът се основава частично на работата на
парламентарните комисии и на искания, отправени от Парламента в приетите от него
законодателни или незаконодателни доклади.
Научете повече за потенциалните ползи от бъдещите европейски политики и нужните стъпки за
тяхното реализиране от инфографиката.
Тагове: икономика [3]
членство [4]
интеграция [5]
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