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Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася своята 
реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент, в която прави преглед на 
постигнатото през изминалата година и представя приоритетите за предстоящата 
година. Председателят посочва и начина, по който Европейската комисия ще се справи 
с най-неотложните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз. Речта 
е последвана от разискване в пленарната зала. Това поставя началото на диалога 
с Европейския парламент и Съвета за подготовка на работната програма на Комисията 
за следващата година.

Залегналата в Договора от Лисабон реч за състоянието на Съюза е включена в Рамковото 
споразумение от 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската 
комисия, в което е посочено също така изискването председателят да изпрати писмо за 
намеренията до председателя на Европейския парламент и до председателството на 
Съвета, представящо подробно действията, които Европейската комисия възнамерява 
да предприеме посредством законодателни и други инициативи до края на следващата 
година.

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе третата си реч за 
състоянието на Съюза на 13 септември 2017 г. 

Всички материали са достъпни на адрес http://ec.europa.eu/soteu.

Председателят Юнкер постави началото на обстоен дебат за бъдещето на Европа 
с бялата книга на Европейската комисия от 1 март 2017 г. и с документи за размисъл 
относно социалното измерение на Европа, извличането на ползи от глобализацията, 
задълбочаването на икономическия и паричен съюз, бъдещето на европейската отбрана 
и това на финансите на ЕС.

Беше осъществена дискусия в цяла Европа. Проведоха се 129 граждански диалога 
с председателя Юнкер и членовете на Европейската комисия в 27 държави членки, 
включително във всички столици.

Тази година в речта за състоянието на Съюза са представени възгледите на председателя 
Юнкер за бъдещето на Европа. 
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ВЪВЕДЕНИЕ - ДА УЛОВИМ ПОПЪТНИЯ ВЯТЪР 

Г-н председател, почитаеми членове на Европейския парламент,

Когато се изправих пред вас по същото време миналата година, ми беше донякъде по-лесно да 
изнеса своята реч. 

За всички ни бе ясно, че състоянието, в което се намираше Съюзът ни, не бе добро. 

Изминалата година беше засегнала тежко Европа, разтърсвайки я из основи.

Разполагахме само с две възможности: или всички да се обединим около положителна 
европейска програма, или всеки да отстъпи и да се изолира в собствения си ъгъл. 

Изправен пред подобни възможности, аз избрах единството. 

Предложих положителна програма, която да допринесе — както казах и миналата година — за 
създаването на Европа, която закриля и предоставя повече права и защита. 

През последните дванадесет месеца Европейският парламент спомогна за осъществяването на 
тази програма. Продължаваме да напредваме с всеки изминал ден. Вие работихте по съгласу-
ването на инструментите за търговска защита и за удвояване на европейския ни инвестиционен 
капацитет дори и през изминалата нощ.

Бих искал също така да благодаря на 27-те лидери на нашите държави членки. Дни след речта 
ми миналата година те приветстваха моята програма на срещата на върха в Братислава. По този 
начин те също избраха единството, избраха да се обединим на една обща основа. 

Заедно ние показахме, че Европа може да действа в името на своите граждани, винаги когато 
това е важно. 

Оттогава бавно, но сигурно дейностите ни набират скорост.

Помогна и това, че икономическата перспектива бе в наша полза. 

Намираме се в петата година на икономическо възстановяване, което най-накрая достигна до 
всяка отделна държава членка.  

През последните две години растежът в Европейския съюз надхвърля този на Съединените щати: 
понастоящем той е над 2 % за ЕС като цяло и 2,2 % за еврозоната.

Безработицата е на най-ниското си равнище от девет години насам. Почти 8 милиона работни 
места бяха създадени по време на настоящия мандат. Трудовата заетост в ЕС е по-висока от 
всякога с 235 милиона заети лица.

Европейската комисия не може да си припише цялата заслуга за това. Въпреки че съм сигурен, 
че ако бяха изгубени 8 милиона работни места, щяхме да поемем вината за това. 
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Но европейските институции изиграха своята роля и обърнаха посоката на вятъра.

Можем да се поздравим за нашия европейски инвестиционен план, който до момента е задействал 
инвестиции в размер на 225 милиарда евро. Чрез него бяха предоставени заеми на над 445 000 
малки предприятия и  за над 270 инфраструктурни проекта.

Можем да се поздравим за факта, че благодарение на решителните действия европейските банки 
ще разполагат отново с достатъчно капитали, за да отпускат заеми на предприятията, така че те 
да могат да се разрастват и да създават работни места. 

Можем също така да се поздравим за това, че сведохме бюджетния дефицит от 6,6 % до 1,6 %. 
Това се дължи на прилагането на Пакта за стабилност и растеж по интелигентен начин. Призо-
ваваме за фискална дисциплина, но внимаваме да не възпрепятстваме растежа. Всъщност това 
работи много добре в рамките на Съюза — въпреки критиките.

Десет години след настъпването на кризата европейската икономика най-накрая отново 
е в подем.

А това възвръща нашето доверие. 

Лидерите на ЕС—27, Парламентът и Комисията връщат Европа обратно в нашия Съюз. Заедно 
връщаме съюза обратно в нашия Съюз.  

През последната година бяхме свидетели как всичките ни 27 лидери изкачиха един по един хълма 
Капитолий в Рим, за да потвърдят своя ангажимент един към друг и към нашия Съюз.

Всичко това ме кара да вярвам, че попътният вятър отново издува платната на Европа.

Пред нас се откриват възможности, с които няма да разполагаме завинаги.

Нека да използваме импулса и да уловим попътния вятър! 

За тази цел трябва да направим две неща:

Първо, да удържим курса, по който поехме миналата година. Разполагаме с още 16 месеца, 
през които да можем да постигнем реален напредък от страна на Парламента, Съвета и Комисията. 
Трябва да използваме това време, за да довършим започнатото в Братислава и да реализираме 
положителната си програма. 

Второ, да очертаем бъдещата посока. Както е написал Марк Твен, след години ще бъдем 
по-разочаровани от нещата, които не сме направили, отколкото от онези, които сме сторили. Сега 
е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократична Европа до 2025 г. 
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ПОСТОЯНЕН КУРС

Господин Председател, уважаеми членове на Парламента, 

Отправили сме взор към бъдещето и затова не можем да си позволим да се отклоним от курса. 

Работим за доизграждането на енергиен съюз, на съюз на сигурност, на съюз на капиталовите 
пазари, на банков съюз и на единен цифров пазар. Вече изминахме дълъг път заедно.

Парламентът е свидетел, че 80 % от предложенията, които обещахме в началото на мандата си, 
вече са представени от Комисията. Сега трябва да работим заедно, за да може предложенията 
да се превърнат в законодателство, а законодателството — в практика. 

Както винаги, ще има взаимни отстъпки. Предложенията на Комисията за реформа на общата 
система за убежище и за укрепване на правилата ни за командироването на работници предиз-
викаха спорове. За да бъде постигнат добър резултат, ще е нужно всеки да направи стъпка към 
другия. Искам да ви кажа днес: ако крайният резултат е правилният за нашия Съюз и е справедлив 
за всички държави членки, Комисията е склонна на компромис. 

Готови сме да представим останалите 20 % от инициативите до май 2018 г.  

Тази сутрин изпратих до председателя на Европейския парламент Антонио Таяни и до минис-
тър-председателя Юри Ратас писмо за намеренията, в което се описват приоритетите ни за 
следващата година. 

Сега няма да изброявам всички наши предложения, но нека спомена петте най-важни от тях.

На първо място, желая по-нататъшното укрепване на нашата европейска програма 
в областта на търговията. 

Да, Европа е отворена за търговия. Но трябва да има реципрочност. За да получиш, трябва да 
дадеш. 

Търговията не е нещо абстрактно. Тя е свързана конкретно с работните места и със създаването 
на нови възможности за европейските предприятия, било то големи или малки. С всеки допъл-
нителен 1 милиард евро от износ се подкрепят 14 000 допълнителни работни места в Европа. 

Търговията се отнася до това да разпространим извън границите ни нашите стандарти, било то 
социални или екологични, защитата на данните и изискванията за безопасност на храните. 

Европа винаги е била привлекателно място за стопанска дейност. 

Но през последната година партньори от целия свят се редят на опашка, за да подпишат 
търговски споразумения с нас. 

С помощта на Европейския парламент постигнахме търговско споразумение с Канада, което ще 
се прилага временно от следващата седмица. Имаме политическо споразумение с Япония за 
ново икономическо партньорство. До края на годината има добри изгледи да постигнем същото 
с Мексико и с някои южноамерикански държави. 



9

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г. 

РЕЧ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА ПРЕЗ 2017 г. 

А днес предлагаме да започнем търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия. 

Искам всички тези споразумения да бъдат финализирани до края на настоящия мандат и да 
бъдат договорени при пълна прозрачност. 

Отворената търговия трябва да върви ръка за ръка с отворена политика. 

Европейският парламент ще има последната дума по всички търговски споразумения. Ето защо 
неговите членове, както и тези на националните и на регионалните парламенти, трябва да бъдат 
напълно информирани още от самото начало на преговорите. Комисията ще стори необходимото 
за това.

Отсега нататък Комисията ще публикува пълния текст на всички проекти на мандати за водене 
на преговори, които предлагаме на Съвета.

Гражданите имат правото да знаят в какво се изразяват предложенията на Комисията. Отмина-
ха дните на слухове и на непрестанно поставяне под въпрос на мотивите на Комисията. Идват 
времена на прозрачност. 

Призовавам Съвета да направи същото, когато приема окончателния мандат за водене на преговори. 

Ще го кажа само веднъж: ние не сме наивни свободни търговци. 

Европа трябва винаги да защитава своите стратегически интереси. 

Ето защо днес предлагаме нова рамка на ЕС за проследяване на инвестициите. Ако чуж-
дестранно дружество, което е държавна собственост, желае да закупи европейско пристанище, 
част от нашата енергийна инфраструктура или предприятие в областта на отбранителните тех-
нологии, това трябва да се осъществява единствено по прозрачен и контролиран начин и след 
дебат. Политическа отговорност е да знаем какво се случва на собствения ни континент, за да 
можем при необходимост да опазим нашата колективна сигурност. 

На второ място, нашата промишленост трябва да стане по-силна и по-конкурентоспособна. 

Това важи особено по отношение на производствената ни база и нейния гръбнак от 32 милиона 
работници. Те произвеждат продукти от световна класа, които ни нареждат на водещи позиции, 
както например автомобилите ни. 

Гордея се с нашата автомобилна промишленост. Шокирам се обаче, когато потребителите съз-
нателно и умишлено биват подвеждани. Призовавам сектора на автомобилостроенето да реши 
проблемите по подходящ начин. Вместо да търсят вратички, те би трябвало да инвестират в еко-
логично чисти превозни средства на бъдещето. 

Новата стратегия за промишлената политика, която представяме днес, ще помогне на нашата 
промишленост да съхрани или придобие водеща позиция в световен мащаб по отношение на 
иновациите, цифровизацията и декарбонизацията. 

Трето: Моето желание е Европа да бъде лидер в борбата с изменението на климата. 
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Миналата година определихме глобалните правила с Парижкото споразумение, ратифицирано 
тук, на същото това място. Изправена пред срива на амбициите на Съединените американски щати 
в това отношение, Европа ще направи необходимото да върне величието на нашата планета. Това 
е общото наследство на цялото човечество.  

Скоро Комисията ще представи предложения за намаляване на въглеродните емисии в транс-
портния ни сектор.

Четвърти приоритет за следващата година: трябва да постигнем по-добра защита на 
европейските граждани в ерата на цифровите технологии. 

През последните три години постигнахме напредък в безопасността на европейците онлайн. 
Новите правила, предложени от Комисията, защитават интелектуалната ни собственост, нашето 
културно многообразие и личните ни данни. Пристъпихме към по-интензивна борба с терорис-
тичната пропаганда и радикализацията онлайн. Но Европа все още не е добре оборудвана срещу 
кибератаки. 

Кибератаките могат да бъдат по-опасни за демократичната и икономическата стабил-
ност от оръжията и танковете. Само миналата година в Европа всеки ден е имало над 4 000 
атаки, свързани със софтуер за изнудване, и 80 % от европейските компании са станали жертва 
на поне една кибератака. 

Кибератаките не познават граници и никой не е абсолютно защитен срещу тях. Ето защо днес 
Комисията предлага нови инструменти, включително Европейска агенция за киберсигурност, 
които да ни помогнат да се защитим от тези атаки. 

Пето: миграцията ще продължи да бъде област, на която отделяме особено внимание. 

Въпреки дебатите и споровете около тази тема успяхме да постигнем солиден, макар и безспорно 
недостатъчен, напредък в много области.

Сега защитаваме по-ефективно външните граници на Европа. Над 1700 служители от 
новата Европейска гранична и брегова охрана сега помагат на 100 000 национални гранични 
служители на държавите членки да патрулират в места като Гърция, Италия, България и Испания. 
Имаме общи граници, но държавите членки, които заемат предни позиции заради географското 
си положение, не трябва да бъдат оставяни сами да ги защитават. Общите граници и общата 
защита трябва да вървят ръка за ръка.

Успяхме да възпрем потоците от незаконно пристигащи мигранти, които безпокояха силно 
много хора. Намалихме броя на незаконно пристигащите в Източното Средиземноморие с 97 % 
благодарение на споразумението ни с Турция. Това лято успяхме също да придобием повече кон-
трол върху маршрута през Централното Средиземноморие и броят на пристигащите през август 
намаля с 81 % в сравнение със същия месец на миналата година. 

По този начин драстично намалихме смъртните случаи в Средиземно море. За съжаление 
почти 2500 души загинаха тази година. Никога няма да приема хора да бъдат оставяни да 
загинат в морето. 



11

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г. 

РЕЧ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА ПРЕЗ 2017 г. 

Не мога да говоря за миграция, без да отдам дължимото на Италия за нейните неуморни и благородни 
действия. Това лято Комисията отново работи в тясно сътрудничество с министър-председателя 
Паоло Джентилони и неговото правителство за подобряване на положението, по-специално чрез 
обучението на либийската брегова охрана. Ще продължим да оказваме силна оперативна и фи-
нансова подкрепа на Италия. Защото Италия спасява честта на Европа в Средиземно море.

Трябва също така спешно да подобрим условията на живот на мигрантите в Либия. Дълбоко съм 
възмутен от нечовешките условия в центровете за задържане или приемане. Европа носи колек-
тивна отговорност и Комисията ще работи съвместно с Организацията на обединените нации, за 
да сложи край на това скандално положение, което не можем да позволим да продължи. 

Въпреки че съм натъжен от факта, че  солидарността не е еднакво споделена между държавите 
членки, Европа като цяло продължава  да показва солидарност. Само през последната 
година държавите — членки на ЕС, са презаселили или са предоставили убежище на над 720 000 
бежанци — три пъти повече от Съединените щати, Канада и Австралия, взети заедно. Европа, 
противно на това, което някои казват, не е крепост и никога не трябва да се превръща в такава. 
Европа е и трябва да остане континент на солидарността, който осигурява убежище на 
хората, бягащи от преследване.

Гордея се най-вече с младите Гордея се най-вече с младите европейци, които доброволно 
предоставят езикови курсове за сирийските бежанци, както и с хилядите други младежи, които 
са част от нашия нов Европейски корпус за солидарност. Те са живото въплъщение на европей-
ската солидарност. 

Сега трябва да удвоим усилията си. Преди края на този месец Комисията ще представи нов набор 
от предложения с акцент върху връщането, солидарността с Африка и откриването на законни 
пътища за миграция.

Що се отнася до връщането, лицата, които нямат право да останат в Европа, трябва да бъдат връ-
щани в техните държави на произход. Когато само 36 % от незаконните мигранти биват връщани, 
е ясно, че е необходимо значително да засилим работата си. Това е единственият начин, по който 
Европа ще може да покаже солидарност с бежанците, които действително се нуждаят от защита. 

Солидарността не може да се ограничава изключително в рамките на Европа. Трябва също да 
бъдем солидарни с Африка. Африка е благороден и млад континент, тя е люлката на чове-
чеството. Чрез доверителния фонд ЕС—Африка ние предоставяме 2,7 милиарда евро за създа-
ването на възможности за заетост в целия континент. Бюджетът на ЕС предостави по-голямата 
част от средствата, но всички наши държави членки, взети заедно, са внесли досега едва 150 
милиона евро. Фондът понастоящем достига пределите си. Известна ни е опасността от липса 
на финансиране — през 2015 г., когато Световната продоволствена програма на ООН остана без 
средства, много мигранти се отправиха към Европа. Призовавам всички държави членки да из-
пълнят обещанията си и да гарантират, че доверителният фонд за Африка няма да бъде сполетян 
от същата съдба. 

Освен това ще работим за откриване на законни пътища за миграция. Незаконната миграция 
ще спре само ако има реална алтернатива на опасните пътувания. Скоро ще сме приклю-
чили с презаселването на 22 000 бежанци от Турция, Йордания и Ливан и подкрепям призива на 
върховния комисар на ООН Гранди да се презаселят 40 000 бежанци от Либия и околните страни. 
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Същевременно законната миграция е необходимост за Европа като застаряващ континент. Ето защо 
Комисията направи предложения за улесняване на възможностите за квалифицирани мигранти 
да достигат Европа със синя карта. Бих искал да благодаря на Парламента за Вашата подкрепа 
и призовавам за амбициозно и бързо споразумение по този важен въпрос.  

ПОСОКА НА ПЛАВАНЕ 

Г-н председател,

Дами и господа, 

Уважаеми членове на Европейския парламент, 

Споменах само няколко от инициативите, които трябва да представим през следващите 16 месеца. 
Но това само по себе си няма да бъде достатъчно, за да спечелим отново сърцата и умовете на 
европейците.

Сега е моментът да очертаем посоката на бъдещето. 

През март Комисията представи Бялата книга за бъдещето на Европа с пет сценария за това как 
Европа би могла да изглежда до 2025 г. Тези сценарии бяха обсъждани, проучвани, а някои части 
от тях бяха подложени на унищожителна критика. Това е добре — те бяха предназначени точно 
за тази цел. Исках да започна процес, който ще позволи на европейците да определят собствения 
си път и собственото си бъдеще. 

Бъдещето на Европа не може да се определя с декрет. То следва да бъде резултат от демо-
кратичен дебат и в крайна сметка — от широк консенсус. Парламентът взе активно участие чрез 
трите амбициозни резолюции относно бъдещето на Европа, както и чрез участието Ви в много от 
над двете хиляди публични прояви, които Комисията организира от месец март насам.

Време е да извлечем първите заключения от дебата. Време е да преминем от размисли 
към дела, от дебати към решения.

Днес искам да представя пред вас своята гледна точка. Ако предпочитате, можете да я на-
речете моят „шести сценарий“. 

Този сценарий се корени в десетилетия на непосредствен опит. През целия си живот аз живях 
и работих за европейския проект. Виждал съм добри и лоши времена. 

Седял съм от различни страни на масата: като министър, като министър-председател, като пред-
седател на Еврогрупата, а сега и като председател на Комисията. Бях в Маастрихт, Амстердам, 
Ница и Лисабон, когато Съюзът ни се разви и разшири. 

Винаги съм се борил за Европа. Понякога страдах с Европа и заради Европа и дори се отчайвах 
от нея. 

При всички изпитания никога не загубих любовта си към Европа.

Често обаче любовта е придружена от страдание.
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СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г. 

РЕЧ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА ПРЕЗ 2017 г. 

Любов за Европа, защото Европа и Европейският съюз са постигнали нещо уникално в този не-
сигурен свят: мир в Европа и извън нея. Благоденствие за мнозина, макар все още не за всички. 

Това е нещо, което не трябва да забравяме по време на Европейската година на културното на-
следство. През 2018 г. трябва да честваме културното многообразие. 

СЪЮЗ НА ЦЕННОСТИ

Нашите ценности са нашият компас.

За мен Европа е нещо повече от единен пазар. Нещо повече от пари, нещо повече от 
еврото. В основа ѝ винаги са стояли ценности. 

В моя шести сценарий се съдържат три принципа, на които винаги трябва да се опира Съюзът ни: 
свободата, равенството и върховенството на закона. 

Европа е преди всичко съюз на свободата. Свобода от потисничество и диктатура, до болка 
познати на нашия континент — за съжаление най-вече  в Централна и Източна Европа. Свобода 
на изразяване на мнението като гражданин и като журналист — свобода, която често приемаме 
за даденост. Именно върху тези свободи беше изграден нашият Съюз. Но свободата не се дава 
даром. Тя трябва да се извоюва. В Европа и по целия свят.

На второ място, Европа трябва да бъде съюз на равенството. 

Равенство между членовете му, големи и малки, на изток и на запад, на север и на юг. 

Нека го имаме предвид - Европа се простира от Виго до Варна, от Испания до България, от из-
ток до запад: Европа трябва да диша с пълни гърди. В противен случай континентът ни ще 
изпита недостиг на въздух. 

В съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни граждани. Недопустимо е, 
че през 2017 г. все още има деца, които умират от болести, които би трябвало отдавна да са изко-
ренени в Европа. Децата в Румъния или Италия трябва да имат същия достъп до ваксини срещу 
морбили като другите деца в Европа. Нищо не може да оправдае липсата на такъв достъп. Ето 
защо работим с всички държави членки, за да подкрепим националните усилия за ваксинация. 
В Европа не трябва да има смъртни случаи, които могат да бъдат избегнати. 

В Съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни работници. Работниците 
трябва да печелят еднакво за една и съща работа на едно и също място. Ето защо Ко-
мисията предложи нови правила за командироването на работници. Трябва да гарантираме, че 
нов европейски орган с контролни и правоприлагащи правомощия ще осигурява прилагането 
на всички правила на ЕС относно трудовата мобилност по справедлив, прост и ефективен начин. 
Абсурдно е да имаме банков орган, който да следи за спазването на стандартите в банковата 
област, а да нямаме общ орган по въпросите на трудовия пазар в рамките на нашия единен 
пазар. Ще създадем такъв орган. 

В Съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни потребители. Няма да приема 
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в някои части на Европа на хората да се продават храни с по-ниско качество, отколкото в други 
страни, въпреки че търговската марка и опаковката са едни и същи. Словаците не заслужават да 
получават рибни хапки с по-ниско съдържание на риба, унгарците — храни с по-ниско съдържа-
ние на месо, а чехите — шоколад с по-ниско съдържание на какао. Правото на ЕС вече забранява 
такива практики. Сега трябва да предоставим на националните органи повече правомощия, за 
да отстраняват незаконните практики навсякъде, където съществуват.

Трето, в Европа силата на закона замести закона на силните. 

Върховенството на закона означава, че правосъдието се осъществява от независима съдебна 
власт, която следи за спазването на закона. 

Да бъдеш част от съюз, основан на върховенството на закона, означава да приемеш и да спазваш 
окончателно съдебно решение. Държавите членки предоставиха на Съда на Европейския съюз 
компетентност да се произнася с окончателни решения по правни спорове. Всички трябва да за-
читат решенията на Съда. Да се подкопават тези решения или независимостта на националните 
съдилища означава гражданите да бъдат лишени от техните основни права.

В Европейския съюз върховенството на закона не е въпрос на избор.То е императив. 

Нашият Съюз не е държава, но е правова общност. 

ПО-ОБЕДИНЕН СЪЮЗ

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Тези три принципа трябва да бъдат основите, върху които да изградим по-обединен, по-силен 
и по-демократичен Съюз.

Когато говорим за нашето бъдеще, опитът сочи, че хората не очакват от нас да подписваме нови 
Договори, нито да създаваме нови институции. Договорите и институциите не са нищо повече от 
средство за постигане на определена цел. За нас тук в Страсбург и в Брюксел те може и да значат 
нещо, но за всички останали тяхното значение не е толкова голямо.

За мен институционалните реформи представляват интерес само ако повишават ефикасността 
на нашия Съюз.

Вместо да се крием зад призиви за промяна на Договора, която така или иначе е неизбежна, 
трябва първо да променим нагласата, според която за да може някои да спечелят, други 
трябва да загубят. 

Демокрацията представлява компромис. А чрез подходящия компромис всички печелят. В един 
по-обединен Съюз компромисът не трябва да се възприема като нещо отрицателно, а като средство 
за умело преодоляване на различията. Демокрацията не може да функционира без компромиси. 
Европа не може да функционира без компромиси. Именно в тази насока трябва винаги да работят 
Парламентът, Съветът и Комисията помежду си.
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СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г. 

РЕЧ ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА СЪЮЗА ПРЕЗ 2017 г. 

За да има по-обединен Съюз, той трябва да бъде и по-приобщаващ.

Ако искаме да укрепим защитата на външните ни граници, трябва незабавно да отворим Шен-
генското пространство за свободно движение за България и Румъния. Трябва да позволим 
и на Хърватия да стане пълноправен член на Шенген, след като отговори на всички критерии. 

Ако искаме еврото да обединява, а не да разединява нашия континент, то трябва да бъде нещо 
повече от валута на отбрана група от държави. Еврото е замислено като единна валута на 
Европейския съюз в неговата цялост. С изключение само на две държави членки, от всички 
останали се изисква да се присъединят към еврозоната и те имат правото да го направят веднага 
щом изпълнят всички условия. 

Държавите членки, които искат да се присъединят към еврозоната, трябва да са в състояние да 
го направят. Затова предлагам да създадем инструмент за присъединяване към еврозоната, 
който да предлага техническа и дори финансова помощ.

Ако искаме банките да действат при еднакви правила и под еднакъв надзор в целия континент, 
трябва да насърчим всички държави членки да се присъединят към банковия съюз. 
Завършването на банковия съюз е неотложен въпрос. Трябва да намалим рисковете, които про-
дължават да съществуват в банковите системи на някои от нашите държави членки. Банковият 
съюз може да функционира само ако намаляването и споделянето на риска вървят ръка за ръка. 
Всеизвестно е, че това може да бъде постигнато единствено ако условията, които Комисията 
предложи през ноември 2015 г., бъдат изпълнени. За да се получи достъп до общата схема за 
застраховане на депозитите, първо трябва да се свърши необходимото. 

Ако искаме да избегнем социалната фрагментация и социалния дъмпинг в Европа, 
държавите членки трябва да се договорят за европейския стълб на социалните пра-
ва възможно най-скоро и не по-късно от срещата на върха в Гьотеборг през ноември. 
Националните социални системи ще продължат да се различават и да функционират поотделно 
за дълъг период от време. Но най-малкото, което трябва да направим, е да работим за Съюз на 
европейските социални стандарти, който почива на общо разбиране за това какво е спра-
ведливо от социална гледна точка. 

Европа не може да функционира, без да взема предвид работниците.

Ако искаме в съседните региони да има по-голяма стабилност, трябва да запазим на-
деждна перспективата за разширяване за държавите от Западните Балкани. 

Ясно е, че по време на мандата на тази Комисия и този Парламент няма да има ново разширяване 
— все още няма готови кандидати. След години обаче Европейският съюз ще включва повече от 27 
държави. За страните кандидатки принципите на правовата държава, правосъдието и основните 
права трябва да са първостепенен приоритет. 

Това изключва възможността Турция да се присъедини към ЕС в обозримо бъдеще. 

От известно време насам Турция се отдалечава главоломно от Европейския съюз. 

Журналистите трябва да са по редакциите, а не по затворите. Тяхното място е там, където 
цари свобода на словото. 
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Моят призив към хората, които държат властта в Турция, е следният: Пуснете нашите журна-
листи на свобода! Впрочем не само тях. Престанете да сравнявате нашите държави членки 
и техните лидери с фашисти и нацисти. Демокрациите в Европа са в зряла фаза на развитие. 
Обидите издигат прегради. Понякога ми се струва, че Турция умишлено създава тези прегради, 
за да може да обвинява Европа за всеки неуспех при преговорите за присъединяване. 

А що се отнася до нас, обятията ни ще останат отворени за великия турски народ и за тези, които 
са готови да работят с нас въз основа на нашите ценности.

ПО-СИЛЕН СЪЮЗ

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Нашият Съюз трябва да стане също по-силен.

Искам единният пазар да бъде по-силен. 

Искам решенията във връзка с важни въпроси, свързани с единния пазар, да се вземат по-често 
и по-лесно в Съвета с квалифицирано мнозинство и в тях да участва равноправно Европейският 
парламент. Не е необходимо да изменяме Договорите за тази цел. В настоящите Договори са 
включени т. нар. клаузи за преход, които ни позволяват в някои области да преминаваме от 
гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство, ако всички държавни или 
правителствени ръководители са съгласни. 

Аз подкрепям твърдо и преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство за 
решения относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък, ДДС, 
справедливото данъчно облагане в сферата на цифровата индустрия и данъка върху 
финансовите сделки. Европа трябва да може да действа по-бързо и по-решително. 

Искам по-силен икономически и паричен съюз. 

Днес еврозоната е по-устойчива, отколкото през изминалите години. Сега разполагаме с Евро-
пейския механизъм за стабилизиране (ЕМС). Смятам, че постепенно ЕМС трябва да се превърне 
в европейски валутен фонд, който е здраво закотвен в основите на нашия Съюз. Комисията ще 
направи конкретни предложения в тази връзка през декември. 

Нуждаем се от европейски министър на икономиката и финансите — европейски минис-
тър, който насърчава и подкрепя структурните реформи в нашите държави членки. Той може да 
надгради работата, която Комисията осъществява съвместно с нашата служба за подкрепа на 
структурните реформи от 2015 г. насам. Новият министър трябва да координира всички финансови 
инструменти на ЕС, които може да се използват, в случай че дадена държава членка е в рецесия 
или е засегната от фундаментална кризисна ситуация. 

Не искам да създам нов пост самоцелно. Призовавам за ефективност. Комисарят по икономически-
те въпроси — който в идеалния случай би бил и заместник-председател — трябва да изпълнява 
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ролята на икономически и финансов министър. Той или тя трябва също така да председателства 
еврогрупата. 

Европейският министър на икономиката и финансите трябва да се отчита пред Европейския 
парламент.

Не ни трябват паралелни структури. Нямаме нужда от бюджет за еврозоната, а от стабилен бю-
джетен ред за еврозоната в рамките на бюджета на ЕС.

Не подкрепям и идеята да има отделен парламент за еврозоната. 

Парламентът на еврозоната е Европейският парламент. 

Европейският съюз трябва също да бъде по-силен в борбата срещу тероризма. През 
последните три години постигнахме действителен напредък, но все още не разполагаме с необ-
ходимите средства за бързи действия в случай на трансгранична терористична заплаха. 

Призовавам да бъде създадено европейско звено за разузнаване, което да гарантира 
автоматичния обмен на информация с разузнавателните служби и с полицията относно данни 
във връзка с терористи и чуждестранни бойци. 

Смятам също, че са налице убедителни аргументи в полза на това да възложим на новата Ев-
ропейска прокуратура задачата да разследва трансгранични престъпления, свързани 
с тероризъм. 

Искам нашият Съюз да стане по-силен участник на световната сцена. За да имаме по-го-
ляма тежест в световен мащаб, трябва да сме в състояние да взимаме по-бързо решения относно 
външната политика. Ето защо бих искал държавите членки да преценят кои решения в областта 
на външната политика биха могли да преминат от гласуване с единодушие към гласуване с ква-
лифицирано мнозинство. Тази възможност вече е заложена в Договора, при условие че държавите 
членки са съгласни да го направят.

Бих искал да положим допълнителни усилия във връзка с въпросите в областта на отбраната. 
Предстои създаването на нов Европейски фонд за отбрана, както и установяването на постоянно 
структурирано сътрудничество по въпросите на отбраната. Трябва до 2025 г. да сме установили 
пълноценен Европейски съюз за отбрана. Нуждаем се от него. Такова е желанието и на НАТО. 

Не на последно място, искам нашият Съюз да се съсредоточи върху важните въпроси, 
като се използва за основа работата, вече свършена от сегашната Комисия. Не бива да се месим 
в ежедневието на европейските граждани чрез регулиране на всеки аспект. Трябва да действаме 
мащабно по важните въпроси. Не трябва да бълваме нови инициативи, нито да се стремим към 
все по-големи правомощия. В областите, в които това има смисъл, трябва да върнем правомо-
щията на държавите членки. 

Ето защо настоящата Комисия е действала мащабно по важните въпроси и скромно по ма-
ловажните, предлагайки по-малко от 25 нови инициативи на година, докато предишни Коми-
сии са предлагали над 100 инициативи. Върнахме правомощия на националните правителства 
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в области, в които е по-разумно те да действат. Благодарение на добрата работа на комисар 
Вестегер делегирахме на регионалните и местните органи вземането на решения по 90 % от 
случаите на държавни помощи.

За да завършим започната работа, този месец ще създам работна група по въпросите на 
субсидиарността и пропорционалността, която ще прегледа много критично всички области 
на политиката, за да гарантираме, че предприемаме действия само в области, в които ЕС има 
добавена стойност. Първият заместник-председател Франс Тимерманс, който е с доказан опит 
в областта на по-доброто регулиране, ще ръководи тази работна група. Работната група на г-н 
Тимерманс, която следва да включва членове на този парламент, както и членове на националните 
парламенти, трябва да представи доклад за дейността си след една година.

ПО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Г-н председател,

Нашият Съюз трябва да извърши съществена демократична промяна. 

Бих искал да видя европейските политически партии да започнат кампаниите си за следващи-
те избори много по-рано, отколкото в миналото. Твърде често общоевропейските избори бяха 
ограничени до нищо повече от сбор от националните кампании. Европейската демокрация 
заслужава повече. 

Днес Комисията предлага нови правила относно финансирането на политическите партии 
и фондации. Не трябва да пълним джобовете на антиевропейските екстремисти. Трябва да пре-
доставяме на европейските партии средствата, които ще им позволят да се организират по-добре.

Привърженик съм на идеята да имаме транснационални листи, въпреки че ми е известно, че 
това е идея, срещу която немалка част от вас възразяват. Тези листи ще помогнат за придаване 
на по-европейски и по-демократичен характер на изборите за Европейски парламент.

Вярвам също, че през идните месеци следва да включим в по-голяма степен националните пар-
ламенти и гражданското общество на национално, регионално и местно равнище в работата, 
посветена на бъдещето на Европа. През последните три години членове на Комисията посетиха 
национални парламенти над 650 пъти. Те взеха участие в дебати в рамките на над 300 интерак-
тивни диалога с гражданите в повече от 80 града в 27 държави членки. . Можем обаче 
да направим още повече. Ето защо подкрепям идеята на президента Макрон за организиране на 
демократични конвенти в цяла Европа през 2018 г. 

С развитието на дебатите аз лично ще обърна особено внимание на Естония, Латвия, Литва и Ру-
мъния през 2018 г. Това е годината, през която те отбелязват своята 100-годишнина. Тези, които 
искат да въздействат върху бъдещето на нашия континент, следва добре да разбират и уважават 
общата ни история. Това включва тези четири държави — Европа не би била едно цяло без тях. 
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Необходимостта от засилване на демокрацията засяга също Европейската комисия. Днес изпращам 
до Европейския парламент нов кодекс за поведение на членовете на Комисията. В новият 
кодекс на първо място се пояснява, че членовете на Комисията могат да участват като кандидати 
в изборите за Европейски парламент при същите условия като всеки друг. Чрез новият кодекс 
разбира се ще бъдат въведени по-строги изисквания за почтеност, на които трябва да отговарят 
комисарите както по време на своя мандат, така и след изтичането му. 

Ако искаме да укрепим демокрацията в Европа, не трябва да се отказваме от излъчването на 
водещи кандидати, т. нар. Spitzenkandidaten. Това би представлявало стъпка назад от постиг-
натия демократичен напредък.

Убеден съм, че всеки бъдещ председател ще има голяма полза от уникалния опит от воденето на 
кампания във всички краища на нашия прекрасен континент. За да разбере предизвикателствата 
на работата си и разнообразието на нашите държави членки, един бъдещ председател трябва 
да се е срещал както с гражданите в общините на Хелзинки, така и с гражданите по площадите 
на Атина. По мой личен опит такава кампания ви прави по-смирен, но също така и по-силен по 
време на мандата ви. И тогава ще можете да се изправите пред другите лидери в Европейския 
съвет с увереността, че сте били избран по същия начин, по който и те са били избрани. Това е от 
полза за равновесието на нашия Съюз.

Повече демокрация означава повече ефективност. Европа ще функционира по-добре, ако длъж-
ността на председателя на Европейската комисия и тази на председателя на Европей-
ския съвет се слеят. 

Това не насочено против моя добър приятел Доналд, с който работя безпроблемно през послед-
ните три години. Това не е против Доналд или против мен. 

Европа ще стане по-разбираема, ако един капитан управлява кораба.

Постът на един-единствен президент би отразил по-добре действителния характер на 
Европейския съюз като съюз на държави и съюз на граждани. 

ПЪТНА КАРТА

Уважаеми членове на Европейския парламент, 

Визията за изграждане на по-обединена, по-силна и по-демократична Европа, която излагам 
днес, съчетава елементи от всички сценарии, изложени през март. 

Нашето бъдеще обаче не може да остане сценарий, скица, идея наред с други. 

Днес трябва да подготвим утрешния Съюз. 

Тази сутрин изпратих пътна карта до председателя Таяни, председателя Туск, както и до държа-
вите членки, отговарящи за ротационното председателство на Съвета за периода от сега до март 
2019 г., в която е очертана посоката, в която следва да тръгнем отсега нататък. 
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Важен елемент ще бъдат плановете, които Комисията ще представи през май 2018 г. за това как 
бъдещият бюджет на ЕС може да отговори на амбициозните ни цели и да гарантира, че можем 
да постигнем всичко, което обещаваме. 

На 29 март 2019 г. Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Това ще бъде много 
тъжен и трагичен момент. Винаги ще съжаляваме за това. Но ние трябва да уважим волята на 
британския народ. 

На 30 март 2019 г. ще станем Съюз от 27 държави. Нека се подготвим добре за този момент 
и в 27-те държави, и в институциите на ЕС. 

Изборите за Европейски парламент ще се проведат само няколко седмици след това — през май 
2019 г. Европейците ще участват пряко в демокрацията. Те трябва да се явят пред урните с ясно 
разбиране за това как Европейският съюз ще се развие през идните години. 

Ето защо призовавам председателя Туск и Румъния, страната, която отговаря за председателство-
то през първата половина на 2019 г., да организират специална среща на върха в Румъния 
на 30 март 2019 г. Желанието ми е тази среща на върха да се проведе в красивия древен град 
Сибиу — или Херманщат, както аз го зная. Това е моментът, в който следва да се съберем, за да 
вземем необходимите решения за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа. 

Надявам се, когато на 30 март 2019 г. европейците се събудят, да видят един Съюз, в който всички 
стоим зад нашите ценности. Съюз, в който всички държави членки строго зачитат принципите 
на правовата държава. Съюз, в който пълноправното членство в еврозоната, банковия съюз 
и Шенгенското пространство се е превърнало в стандарт за всички държави членки на ЕС. Съюз, 
в който сме „закотвили“ основите на нашия икономически и паричен съюз, така че да можем да 
защитаваме нашата единна валута както в добри, така и в лоши времена, без да се налага да 
прибягваме до външна помощ. Съюз, в който нашият единен пазар ще бъде по-справедлив към 
работниците от Изтока и от Запада. Съюз, в който сме успели да постигнем съгласие относно 
силен стълб на социалните стандарти. Съюз, в който печалбите ще се облагат с данък там, къ-
дето са били реализирани. Съюз, в който няма слаби места, от които да се възползват терористи. 
Съюз, в който сме постигнали съгласие за истински европейски съюз за отбрана. Съюз, в който 
един председател ръководи работата на Комисията и Европейския съвет, след като е бил избран 
в резултат на демократична общоевропейска предизборна кампания. 

Ако нашите граждани се събудят в този Съюз на 30 март 2019 г., те следва да могат да гласуват 
в изборите за Европейски парламент няколко седмици по-късно с твърдото убеждение, че нашият 
Съюз е място, което работи за тях. 
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Jean-Claude Juncker

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаеми членове на Европейския парламент, 

Европа не бе създадена, за да стои неподвижна. Тя никога не трябва да го прави.

Хелмут Кол и Жак Делор ме научиха, че Европа постига напредък само ако е смела. Единният 
пазар, Шенген и единната валута бяха всичките отписани като лековати мечти, преди да бъдат 
реализирани. И все пак тези три амбициозни проекта са вече реалност. 

Чувам някои да казват, че не трябва да разклащаме лодката сега, когато нещата са започнали 
да се подобряват.

Но сега не е време да се допускат грешки от прекомерна предпазливост. 

Започнахме да поправяме мачтата. Сега обаче е време да довършим работата, докато 
все още има слънце и ни огрява.

Защото, когато следващите облаци се появяват на хоризонта — а те със сигурност ще се появят 
—ще бъде твърде късно.

Така че нека отпуснем корабните въжета. 

Да отплаваме от пристана.

И нека ветровете издуят платната ни! 
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Страсбург, 13 септември 2017 г. 

Уважаеми г-н председател Таяни,

Уважаеми г-н министър-председател Ратас,

Последните дванадесет месеца бяха изпълнени с предизвикателства за европейските граждани 
и за всички нас. В много отношения 2016 г. беше „annus horribilis“ за европейския проект. Европа 
беше изправена пред многобройни предизвикателства — от референдума за излизането на 
Великобритания от ЕС, до терористичните нападения, бавния растеж и трайните високи нива 
на безработица в няколко от нашите държави членки, до продължаващата миграционна криза. 
Нашите европейски ценности и демокрациите ни бяха подложени на изпитание от пробуждането 
на популистки сили у дома и в чужбина, а същевременно нарастваше геополитическата несигурност 
във връзка с президентските избори в Съединените щати. 

От институциите на ЕС и от държавите членки се изискваше усилена работа и политическо 
ръководство, за да бъде запазена правилната посока на европейския проект в тези смутни 
времена. Бихме искали да благодарим както на Вас, така и на членовете на Вашите институции 
за това, че подкрепихте нашата положителна програма за Европа, която закриля, предоставя 
възможности и защитава, изложена от председателя на Комисията в речта му за състоянието 
на Съюза от 14 септември 2016 г. Тази програма получи възгласи на непосредствена подкрепа в 
пленарната зала на Европейския парламент и два дни по-късно беше приветствана от лидерите 
на ЕС-27 на срещата на върха в Братислава. Заедно с вас ние постигнахме резултати по тази 
положителна програма благодарение не на последно място на Съвместната декларация относно 
законодателните приоритети на ЕС за 2017 г., подписана от председателите на Европейския 
парламент, на Съвета и на Европейската комисия на 13 декември 2016 г. Нашият Европейски фонд 
за стратегически инвестиции, подкрепен от общия бюджет на ЕС и от работата на Европейската 
инвестиционна банка, вече допринесе за инвестиции от над 225 милиарда евро. Вече разполагаме 
с Европейска гранична и брегова охрана, която функционира изцяло по външните граници на ЕС, 
било то в Гърция, България, Италия или Испания. Мобилизирахме средства от ЕС за обучение на 
либийската брегова охрана и за подобряване на условията на живот и труд за повече от 3 милиона 
сирийски бежанци в Турция. Успешно приключихме работата по директива, която предоставя 
повече възможности за борба срещу тероризма, и върху по-ефективни правила за контрол 
върху придобиването и притежаването на огнестрелни оръжия. Подобрихме ефективността 
на средствата ни за борба срещу избягването на данъци. Направихме безпрецедентна стъпка 
към създаването на Европейски фонд за отбрана и за пръв път постигнахме съгласие за работа 
под формата на постоянно структурирано сътрудничество по въпросите на отбраната. Заедно 
допринесохме за временното влизане в сила на справедливо и балансирано търговско споразумение 
с Канада, партньор с подобни на нашите позиции, когато става въпрос за стандарти в областта 
на храните и здравеопазването и за културното многообразие. Също така проправихме пътя за 
амбициозно, основаващо се на ценности, икономическо партньорство с Япония. Заедно сближихме 
повече ЕС и Украйна посредством споразумение за асоцииране, което с течение на времето следва 
да донесе стабилност и просперитет за нашите източни съседи в региона. Въпреки значителната 
опозиция ратифицирахме и защитихме Парижкото споразумение като най-добрия инструмент 
за справяне с изменението на климата. Накрая, но не на последно място по важност, успяхме да 
премахнем таксите за роуминг през юни и да стартираме осигуряването от 2017 г. нататък на 
безплатни Wi-Fi точки за достъп до интернет на площади, в кметства, паркове и библиотеки 
в цяла Европа. В средата на мандата си постигаме резултати по-бързо и по-ефикасно по всички 
десет приоритета, посочени в нашите политически насоки от 2014 г., в полза на европейските 
граждани и предприятия1.

1	 “The	European	Commission	at	mid-term:	State	of	play	of	President	Juncker’s	ten	priorities”,	доклад	от	Европейския	парламент,	11	юли	2017	г.	
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Европа понастоящем видимо възвръща силата си. Икономическият растеж набира скорост с 
равнище от над 2 % през тази година (2,2 % в еврозоната) и най-накрая всяка една от нашите 
държави членки изпитва този растеж, като неговият размер надвишава ръста в Съединените 
щати и Япония през последните две години. Почти 8 милиона работни места бяха създадени 
през настоящия мандат, за което допринесоха и действията на институциите на ЕС, по-
специално посредством нашия Европейски фонд за стратегически инвестиции, нашата Гаранция 
за младежта, нашите Европейски структурни и инвестиционни фондове, както и паричната 
политика на Европейската централна банка. За Европа сега духа по-силен попътен вятър, както 
от икономическа, така и от политическа гледна точка. Последните избори в няколко държави 
членки предоставиха нови възможности за тези, които са готови да защитават европейските 
ни ценности; за тези, които искат да направляват глобализацията, да извличат ползи от нея и 
да изграждат устойчиво бъдеще; и за тези, които избират сътрудничеството и интеграцията 
пред оттеглянето и изолацията.

Сега трябва да се възползваме от този нов тласък . Тази възможност може да не остане отворена 
дълго време и със сигурност няма време за самодоволство, тъй като предизвикателствата 
пред Европа продължават да бъдат значителни: от нестабилността в съседните ни държави 
и терористичните заплахи до демографските, климатичните и технологичните промени; от 
необходимостта за устойчиви инвестиции и за по-устойчив икономически и паричен съюз до 
нарастващия призив за повече социална справедливост и демократична отчетност. Ще бъдем 
в състояние да се справим с тези предизвикателства само ако сме готови да работим заедно, за 
да вземем сега решенията, които гарантират бъдещето на Европа в средносрочен и дългосрочен 
план. 

Бялата книга на Комисията от 1 март 2017 г. излага пет сценария за бъдещето на Европа до 
2025 г. и беше последвана от поредица от документи за размисъл върху най-важните въпроси 
за нашето бъдеще. Това постави началото на полезен дебат във всички държави членки. Само 
Комисията организира 129 диалога с граждани относно бъдещето на Европа в повече от 80 града 
в 27 държави членки, в това число и с национални парламенти. 

Смятаме, че е настъпил моментът да се премине от размисъл и обсъждане към първите 
конкретни предложения относно бъдещето на Европа. 

Днес предоставяме на вниманието Ви нашите намерения за работната програма на Комисията 
за следващите шестнадесет месеца до края на 2018 г. В момент, в който Европа е отправила 
поглед към бъдещето си, ние Ви представяме пътна карта за по-обединен, по-силен и по-
демократичен Съюз, за да се възползваме от настоящите възможности. Нашата пътна карта 
се състои от две части. На първо място, предлагаме действия и инициативи, които ще бъдат 
представени и/или приключени през следващите шестнадесет месеца, в съответствие със 
сценарий 1 от Бялата книга и Програмата от Братислава. На второ място, предлагаме действия 
и инициативи, които са по-амбициозни, по-дългосрочни и ще определят начина, по който ще се 
развива нашият Съюз до 2025 г.; в този случай се съчетават сценарии 3, 4 и/или 5 от Бялата книга, 
като пълноценно се използва неизползваният потенциал на Договора от Лисабон. 

Нашата пътна карта се основава на следните основни принципи: задължението за зачитане 
на европейските ценности, включително принципа на правовата държава; постоянния акцент 
върху резултатите и изпълнението на приоритетни инициативи, които имат ясна европейска 
добавена стойност и правят Европа по-добро място за нейните граждани, в съответствие с 
политическите ни насоки от 2014 г. и общото ни убеждение, че нашият Съюз следва да действа 
мащабно по важните въпроси и скромно по маловажните; необходимостта да се третират 
равноправно гражданите на всички държави от ЕС и никога да не се позволява в нашия Съюз появата 
на граждани „втора класа“; както и силния акцент върху ефективността, демократичността и 
прозрачността във всички наши общи действия. 
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В пътната карта също така се отчита обстоятелството, че от 29 март 2019 г. Обединеното 
кралство ще престане да бъде член на нашия Съюз вследствие на направената от него нотификация 
съгласно член 50 от Договора за Европейския съюз. До настъпването на този момент и след него 
искаме да запазим единството на ЕС-27, което изградихме през последните месеци.

***

Пътна карта за по-обединен, по-Cилен и по-демократичен съюз
(Проект за работна програма на Комисията до края на 2018 г.)

Приоритет 1: Нови стимули за работните места, растежа и инвестициите

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г.

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложението „ЕФСИ 2.0“ и предложението 
„Омнибус“, по-специално на промените в Регламента за общоприложимите разпоредби, 
които опростяват използването на Европейските структурни и инвестиционни фондове и 
улесняват тяхното съчетание с Европейския фонд за стратегически инвестиции.

 - 2018 г. европейски семестър за координация на икономическите политики: осигуряване на 
инвестиции, стабилни публични финанси и структурни реформи, като същевременно продължава 
да се използва по подходящ начин съответната гъвкавост, заложена в Пакта за стабилност и 
растеж и установена от Комисията от януари 2015 г. насам; интегрирането на новия набор от 
социални показатели, придружаващ препоръката на Комисията относно европейския стълб на 
социалните права.

 - Реализиране на всички аспекти на Европейската програма за умения, по-специално чрез създаване 
на „пътища за повишаване на уменията“ на национално ниво с подкрепата на Европейския социален 
фонд и като се обръща особено внимание на основните умения и необходимостта от умения в 
областта на цифровите технологии.

 - Пакет за кръговата икономика с цел насърчаване на иновациите, създаването на работни места 
и растежа, включващ: стратегия относно пластмасите, насочена към постигането на целта до 
2030 г. всички пластмасови опаковки на пазара на ЕС да са годни за рециклиране; предложение за 
регламент относно повторната употреба на отпадъчните води; преразглеждане на Директивата 
за питейната вода и рамка за мониторинг за кръговата икономика.

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и се отнасят за периода до 2025 г.

 - *** Всеобхватно предложение за бъдещата многогодишна финансова рамка за периода след 
2020 г. (планирано за май 2018 г.), последвано от предложения за следващото поколение 
програми и нови собствени ресурси.

 - Документ за размисъл „Пътя към устойчиво развитие в Европа до 2030 г.“, отнасящ се до 
последващите действия във връзка с целите за устойчиво развитие на ООН и до Парижкото 
споразумение относно изменението на климата.

Приоритет 2: Свързан цифров единен пазар

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г.

 - *** Пакет за киберсигурността, в който се предвиждат конкретни мерки в отговор на 
променения контекст на киберзаплахите и който включва: предложение за укрепване 
на Агенцията за мрежова и информационна сигурност (ENISA); набор от инструменти 
за прилагане на Директивата за мрежова и информационна сигурност; подробен план за 
ефективна реакция в случай на кибератаки, засягащи няколко държави членки; укрепване 
на стратегическата автономност на Съюза чрез увеличаване на изследователския 
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капацитет и изграждането на ефективна киберзащита, киберхигиена и подходящи умения 
както в рамките на Европа, така и съвместно с партньори в световен мащаб, включително 
НАТО (конкретни предложения на Комисията са представени днес заедно с речта за 
състоянието на Съюза).

 - *** Пакет за данните, отключващ потенциала на основаната на данни икономика 
посредством гарантиране на свободния поток на неличните данни в рамките на Европа 
(конкретно предложение на Комисията е представено днес заедно с речта за състоянието 
на Съюза).  

 - *** Инициатива относно онлайн платформите, насочена към запазването на справедлива, 
предвидима, устойчива и надеждна бизнес среда в онлайн икономиката.

 - ***Бързо приемане от съзаконодателите на всички 14 законодателни предложения, целящи 
завършване на цифровия единен пазар, включително: пакета за телекомуникациите; пакета 
в областта на авторското право; предложенията за блокирането на географски принцип; 
правните рамки на аудио-визуалните и медийни услуги; предложението в областта на 
доставката на колетни пратки; регламента за правото на неприкосновеност на личния 
живот в сектора на електронните комуникации; правилата на ЕС относно защитата на 
лични данни, обработвани от институциите и органите на ЕС. 

 - Насоки на Комисията за подготовка на гражданите, предприятията и публичните администрации 
за прякото прилагане от 25 май 2018 г. на Общия регламент относно защитата на данните, които 
ще бъдат изготвени в тясно сътрудничество с работната група по член 29/новия Европейски 
комитет по защита на данните.

 - Преразглеждане на Насоките на Комисията относно пазарния анализ и оценката на значителната 
пазарна сила в сектора на електронните комуникации.

 - Инициатива за справяне с предизвикателствата, които онлайн платформите създават за нашите 
демокрации във връзка с разпространението на фалшива информация. 

Приоритет 3: Устойчив енергиен съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите 
на изменението на климата

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г.

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложенията на Комисията за изпълнение 
на политиката в областта на енергийния съюз и измененията на климата, включително: 
пакета „Чиста енергия за всички европейци“; пакета от мерки в областта на климата и и 
пакета „Европа в движение“.

 - *** Пакета в областта на мобилността и изменението на климата, включително 
законодателните предложения относно: екологично чистите превозни средства; общите 
правила за комбиниран транспорт на стоки; стандартите за емисиите на CO2 от леките 
автомобили и микробусите; стандартите за горивната ефективност и за емисиите на CO2 
от камионите, градските и междуградските автобуси; и инициативата за ускоряване на 
предоставянето на инфраструктура за алтернативни горива.

 - Последващи действия относно свързаното със солидарността измерение на Енергийния съюз, 
включително: предложение относно общи правила за газопроводи, които навлизат на европейския 
вътрешен пазар на газ; и бързо изпълнение на проектите от общ интерес, които са необходими за 
свързване на европейските енергийни пазари.

 - Започване въз основа на ясен мандат от Съвета (проект, препоръчан от Комисията на 9 юни 2017 
г.), на преговори с Русия относно ключовите принципи за функционирането на проекта за газопровод 
„Северен поток 2“.
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Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и се отнасят за периода до 2025 г.

 - Съобщение относно бъдещето на политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата, 
включително относно бъдещето на Договора за ЕОАЕ (като се вземе предвид Декларация № 54 от 
пет държави членки, приложена към Заключителния акт относно Договора от Лисабон), както и 
относно евентуалното използване на член 192, параграф 2, втора алинея от ДФЕС.

Приоритет 4: По-задълбочен и по-справедлив вътрешен пазар със засилена промишлена база

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г.

 - *** Обновена стратегия за промишлената политика на ЕС, насочена към насърчаване 
на промишлената конкурентоспособност, иновациите и технологичното лидерство за 
постигане на справедливи и качествени работни места в промишлеността и към използване 
на потенциала на цифровите технологии във всички промишлени сектори (представена 
днес заедно с речта за състоянието на Съюза).

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на пакетите от мерки в областта на услугите 
и правоприлагането.

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложението за засилено наблюдение на 
пазара на моторни превозни средства.

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложението относно несъстоятелността 
на предприятията, преструктурирането и предоставянето на втори шанс, за да се 
намалят разходите и сложността, свързани с преструктурирането на предприятия, да 
се гарантира, че на жизнеспособните предприятия ще им бъде даден втори шанс и да се 
увеличи правната сигурност за трансграничните инвестиции в ЕС. 

 - Пакет от мерки в областта на дружественото право на ЕС, в който се използват в най-добра 
степен цифровите решения и се осигуряват ефикасни правила за трансгранични операции, като 
същевременно се зачитат прерогативите на националното социално и трудово право.

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложенията, с които се предлага отново 
общата консолидирана основа за облагане с корпоративен данък (ОКООКД).

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложението за подобряване на общите 
изисквания за данъка върху добавената стойност (ДДС), плащан от предприятията за 
електронна търговия в ЕС, и на предложението, позволяващо въвеждането на еднакви 
правила за данъчно облагане на електронни книги, електронни вестници и печатните им 
еквиваленти. 

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложенията, чрез които се изисква от всички 
мултинационални дружества да публикуват ключова данъчна информация по държави, 
установяват се нови правила за прозрачност по отношение на посредниците в областта 
на данъчното планиране и се предлага общ за ЕС списък на данъчните юрисдикции, които 
не оказват съдействие, въз основа на предложената от Комисията таблица с показатели.

 - *** Пакет за справедливо данъчно облагане, за да се създаде единно пространство на ЕС 
по отношение на данък добавена стойност (ДДС) в ЕС, който включва: предложения за 
изменение на директивата за ДДС по отношение на окончателната система на ДДС за 
трансгранична търговия в рамките на единния пазар; предложение за регламент на Съвета 
относно борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност в рамките 
на единния пазар; предложение за директива на Съвета относно общата система на 
данъка върху добавената стойност по отношение на малките предприятия и предложение 
за директива на Съвета относно правилата за определяне на ставките на ДДС.

 - *** Предложение за установяване на правила на равнището на ЕС, позволяващи данъчно 
облагане на печалбите, генерирани от мултинационални дружества чрез цифровата 
икономика.
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СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г. 

ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЯТА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНТОНИО ТАЯНИ 
И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЮРИ РАТАС 

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложенията за реформата на Директивата 
относно командироването на работници, чрез които се установява принципът на равно 
заплащане за еднакъв труд на едно и също място, и относно модернизиране на правилата 
за координация на системите за социална сигурност, като се гарантира, наред с другото, 
че при същите обстоятелства се предлагат същите обезщетения за същите платени 
вноски. 

 - *** Предложение за създаване на Европейски орган по въпросите на трудовия пазар, за да 
се засили сътрудничеството между органите на пазара на труда на всички равнища и да 
се управляват по-добре трансграничните ситуации, както и допълнителни инициативи в 
подкрепа на справедливата мобилност, като например европейски социалноосигурителен 
номер.

 - Предложение за преразглеждане на Директивата относно писмената декларация, за да се увеличи 
прозрачността и да се подобри правната предвидимост на трудовите договори, и инициатива за 
достъп до социална закрила за работници с нетипична форма на заетост и за самостоятелно 
заети лица.

 - Бързо приемане от съзаконодателите на предложението относно равновесието между 
професионалния и личния живот.

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на всички предложения относно съюза на 
капиталовите пазари, включващи: паневропейския пенсионен продукт; измененията на 
Регламента за европейската пазарна инфраструктура; и препоръката на Европейската 
централна банка за изменение на член 22 от Устава на ЕСЦБ/ЕЦБ.

 - *** Пакет за съюза на капиталовите пазари, включващ: преразглеждане и укрепване 
на задачите, управлението и финансирането на органите за финансов надзор на ЕС; 
конкретни стъпки за създаването на единен европейски надзорен орган на капиталовите 
пазари и адаптиране на Европейския съвет за системен риск; преразгледана рамка за 
инвестиционните посредници; план за действие, насочен към постигането на устойчиви 
финанси с регулаторни мерки; инициатива за финансови технологии (FinTech); европейска 
рамка за обезпечените облигации; и изменения на Директивата за лицата, управляващи 
алтернативни инвестиционни фондове, и на Директивата за предприятията за колективно 
инвестиране в прехвърлими ценни книжа (Директива за ПКИПЦК).

 - Пакет за мерки в областта на храните, включително предложение относно веригата за доставки 
на храни на ЕС като последващо действие по прегледа на общата селскостопанска политика на ЕС.

 - Съвместен план за действие относно националните политики за ваксиниране.

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и се отнасят за периода до 2025 г.

 - Съобщение относно възможността за допълнително увеличаване на използването на гласуването 
с квалифицирано мнозинство и на обикновената законодателна процедура по въпросите на 
вътрешния пазар на основание член 48, параграф 7 от ДЕС.

Приоритет 5: По-задълбочен и по-справедлив икономически и паричен съюз

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г.

 - *** Пакет за икономическия и паричен съюз, включително предложения за: преобразуването 
на Европейския механизъм за стабилност в Европейски валутен фонд; създаването 
на специален бюджетен ред за еврозоната в рамките на бюджета на ЕС, осигуряващ 
1) подпомагане на структурните реформи, основаващо се на програмата за подкрепа 
на структурните реформи на Комисията, 2) стабилизираща функция, 3) предпазен 
механизъм за Банковия съюз и 4) инструмент за конвергенция, чрез който да се предоставя 
предприсъединителна помощ на ползващите се от дерогация държави членки, които се 
подготвят за приемане на единната валута; и интегриране на същността на Договора 
за стабилност, координация и управление в икономическия и паричен съюз в правото на 
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ЕС, като се вземе предвид подходящата гъвкавост, заложена в Пакта за стабилност и 
растеж и установена от Комисията от януари 2015 г. насам.

 - *** Уточняване в следващата препоръка относно икономическата политика на еврозоната 
на неутрална като цяло фискална позиция за еврозоната в подкрепа на паричната политика 
на Европейската централна банка, както и на работните места, растежа и инвестициите 
в еврозоната.

 - Бързо приемане от Съвета на предложението на Комисията за постепенно установяване на единно 
представителство на еврозоната в Международния валутен фонд.

 - *** Прокламация от институциите на ЕС на Европейския стълб на социалните права като 
резултат от социалната среща на върха в Гьотеборг. 

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на всички елементи на пакета от мерки за 
намаляване на риска в банковия сектор и на предложението за Европейска схема за 
застраховане на депозитите.

 - *** Пакет от мерки за банковия съюз, чрез които се реализират всички аспекти на 
банковия съюз, включващ: финализиране на предпазния механизъм за Единния фонд за 
преструктуриране; допълнителни мерки за намаляване на равнището на необслужвани 
кредити; и благоприятна рамка за разработването на ценни книжа, обезпечени с държавни 
облигации, за да се подкрепи допълнителната диверсификация на портфейла в банковия 
сектор. 

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и се отнасят за периода до 2025 г.

 - Съобщение относно евентуалното създаване на поста на постоянен европейски министър на 
икономиката и финансите (член 2 от Протокол № 14) и институционалните последици от това.

 - Проучвателна работа по възможното разработване на безрискови активи в еврозоната.

Приоритет 6: Балансирана и прогресивна търговска политика с цел да се извлекат ползи от 
глобализацията2 

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г.

 - *** Пакет за търговията, включващ: съобщение относно подобрена, основаваща се на 
ценности, устойчива и прозрачна търговска политика, която спомага за извличането 
на ползи от глобализацията и осигуряваща балансиран подход за открити и справедливи 
търговски споразумения; проектомандати за започване на преговори с Австралия и Нова 
Зеландия; проектомандат за нова мултилатерална инвестиционна съдебна система; 
европейска рамка за проверка на преките чуждестранни инвестиции в ЕС по съображения, 
свързани с обществения ред и сигурност (конкретни предложения на Комисията са 
представени днес заедно с речта за състоянието на Съюза).

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложенията за модернизиране на 
инструментите за търговска защита на ЕС и за изменение на антидъмпинговата 
му методология, и измененото предложение относно международен инструмент за 
обществените поръчки.

 - Финализиране на споразумения с Япония, Сингапур и Виетнам. 

 - Продължаване на преговорите с Мексико и държавите от Меркосур.

2	 С	оглед	на	забавянето	на	търговските	преговори	със	САЩ,	на	новия	геополитически	контекст	и	на	новата	динамика	в	търговските	преговори	
с	други	важни	региони	по	света,	наименованието	на	приоритет	6	е	актуализирано	и	представено	по	неутрален	от	географска	гледна	точка	
начин.	Комисията	отрази	тази	реалност,	като	промени	името	на	своята	съответна	група	от	комисари	на	„група	от	комисари	по	въпросите	на	
търговията	и	извличането	на	ползите	от	глобализацията“.	
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СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г. 

ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЯТА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНТОНИО ТАЯНИ 
И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЮРИ РАТАС 

Приоритет 7: Пространство на правосъдие и основни права, изградено върху взаимно доверие

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г.

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложения относно борбата срещу 
изпирането на пари, системата на ЕС за влизане/излизане, Шенгенската информационна 
система (ШИС II), Европейската информационна система за регистрите за съдимост (ECRIS) 
и Европейската система за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS).

 - *** Пакет за борба срещу тероризма, включващ: мерки за противодействие на 
радикализацията; мерки за осигуряване на бързо и проактивно откриване и премахване 
на незаконно съдържание, подбуждащо омраза и подтикващо към насилие и тероризъм; 
действия за прекратяване на достъпа до средствата, използвани от терористите 
за подготовка и извършване на нападения, като опасни вещества или финансиране на 
тероризма; насоки и подкрепа за държавите членки при защитата на обществените 
места; и насоки относно запазването на данни.

 - *** Постигане на резултати по Европейската програма за сигурност, включително: 
законодателни предложения, за да се осигури оперативна съвместимост между 
информационните системи на ЕС за сигурността, управлението на границите и миграцията; 
и предложение за подобряване на трансграничния достъп на правоприлагащите органи до 
електронни доказателства.

 - Рамка за решения относно адекватността, по-специално решение относно адекватността за 
потоците от данни с Япония.

 - *** Пакет за „нов търговски механизъм за потребителите“ , чиято цел е да се улеснят 
координацията и ефективните действия на националните органи за защита на 
потребителите на равнище ЕС и да се подсилят обществените правоприлагащи действия, 
както и да се подобри защитата на правата на потребителите.

 - Тълкувателни насоки за прилагане на Директивата относно нелоялните търговски практики и на 
Регламента за предоставянето на информация за храните на потребителите, за да се предотврати 
и разреши проблемът с различните стандарти на качество на потребителските продукти.

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и се отнасят за периода до 2025 г.

 - Съобщение относно възможно разширяване на задачите на новата Европейска прокуратура с цел 
включване сред тях на борбата срещу тероризма въз основа на член 86, параграф 4 от ДФЕС.

 - Инициатива за укрепване на прилагането на принципите на правовата държава в Европейския 
съюз.

Приоритет 8: Към нова политика в областта на миграцията

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г. 

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на реформираната обща европейска система за 
убежище, основана на отговорност и солидарност и включваща предложения относно: 
реформата на системата от Дъблин; създаването на нова агенция в областта на 
убежището; реформата на Евродак; прегледа на условията за приемане, на условията за 
признаването на право на убежище и на процедурата за предоставяне на убежище; както 
и рамката на ЕС за презаселване. 

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на предложението относно влизането и 
пребиваването на граждани на трети държави за целите на трудова заетост, изискваща 
висока степен на умения („предложение за синя карта на ЕС“).

 - *** Нов пакет в областта на управлението на миграцията, включващ: междинния преглед 
на Европейската програма за миграцията; целенасочени мерки за насърчаване на по-
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ефективен подход към връщането; допълнително насърчаване на законни пътища за 
миграция чрез поощряването на нови ангажименти за презаселване; реформирана обща 
визова политика; и поддържане на солидарността на ЕС по отношение на държавите 
членки, подложени на извънреден миграционен натиск. 

 - Пакет за укрепване на Шенгенското пространство за свободно пътуване, включително предложение 
за актуализиране на Кодекса на шенгенските граници, както и гарантиране на пълна интеграция 
на Румъния и България в Шенгенското пространство. 

 - Бързо привеждане в действие на Плана за външни инвестиции и изпълнение на рамката за 
партньорство в областта на миграцията с ключови трети държави на произход и такива на 
транзитно преминаване. 

Приоритет 9: По-силен участник на световната сцена

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г.

 - *** Бързо приемане от съзаконодателите на Европейската програма за промишлено 
развитие в областта на отбраната.  

 - *** Последващи действия по европейския план за действие в областта на отбраната, 
по-специално с акцент върху привеждането в действие на Европейския фонд за отбрана, 
включително финансовия инструментариум.

 - Проектомандат за преговори за правна рамка след изтичането на Споразумението от Котону.

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и се отнасят за периода до 2025 г.

 - Съобщение относно възможността за допълнително увеличаване на използването на гласуването 
с квалифицирано мнозинство по въпросите на общата външна политика на основание член 31, 
параграф 3 от ДЕС.

 - Стратегия за успешното присъединяване към ЕС на Сърбия и Черна гора като водещи кандидатки 
от Западните Балкани, със специален акцент върху принципите на правовата държава, основните 
права и борбата срещу корупцията, както и върху цялостната стабилност на региона.

Приоритет 10: Съюз на демократична промяна

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и/или приключени до края на 2018 г.

 - *** Пакет за демокрацията, включващ: преразглеждане на Регламента относно 
европейската гражданска инициатива, за да стане тя по-достъпна и по-лесна за ползване 
от гражданите, организаторите и поддръжниците; и предложение за подобряване 
на европейското измерение и прозрачността на европейските политически партии и 
фондации (конкретни предложения на Комисията са представени днес заедно с речта за 
състоянието на Съюза).

 - Продължаване на разгръщането на Европейския корпус за солидарност, като се включат всички 
съответни участници и като съзаконодателите постигнат бързо споразумение за законодателно 
предложение до края на годината.

 - *** Бързо постигане на споразумение на съзаконодателите за предложените изменения на 
Регламента относно комитологията. 

 - Продължаване на дебата за бъдещето на Европа от Бялата книга до изборите през юни 2019 г. 
(дебати, диалози с гражданите, взаимодействие с националните парламенти, работа с регионите).

Инициативи, които предстои да бъдат стартирани и се отнасят за периода до 2025 г.
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СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г. 

ПИСМО ЗА НАМЕРЕНИЯТА ДО ПРЕДСЕДАТЕЛЯ АНТОНИО ТАЯНИ 
И ДО МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ЮРИ РАТАС 

 - Съобщение относно засилване на субсидиарността, пропорционалността и по-доброто регулиране 
в ежедневното функциониране на Европейския съюз.

 - Съобщение относно възможностите за засилване на ефикасността на управлението на Европейския 
съюз.

***

Днешното писмо за намеренията и нашата Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен 
Съюз са отправната точка за междуинституционалния диалог за подготовка на работната 
програма на Комисията за 2018 г., в съответствие с Рамковото споразумение за отношенията между 
Европейския парламент и Европейската комисия и Междуинституционалното споразумение за по-добро 
законотворчество. Силно сме ангажирани с това важно взаимодействие с Европейския парламент и 
със Съвета, както и с националните парламенти. Убедени сме, че диалогът ни ще предостави солидна 
основа за политическа и целенасочена работна програма на Комисията за следващите шестнадесет 
месеца, които са от решаващо значение.

През идните седмици ще се консултираме с Европейския парламент и със съответните му комисии, 
както и със Съвета и Комитета на постоянните представители (Корепер I и II). През следващите 
шестнадесет месеца Комисията ще продължи да гарантира, че законодателството ни остава 
подходящо за целта си и основано на факти и че са отстранени ненужните тежести, включително 
като се ускори работата на платформата REFIT. През предстоящата година ще обърнем специално 
внимание на приемането и прилагането на внесените предложения. Както се подчертава в Бялата 
книга на Комисията, необходимо е да се преодолее разминаването между обещанията и постигнатите 
резултати, ако искаме европейският проект да се ползва с повече доверие и да стане по-
привлекателен. Поради това бихме желали да постигнем съгласие с Вас за нова съвместна декларация 
за законодателните приоритети на ЕС за 2018 г., като се основаваме на положителния опит от тази 
година. 

2017 и 2018 г. могат да се превърнат в години на надежда и обновяване на Европа, ако постигнем силни 
резултати по общата ни програма и покажем на гражданите ни, че Европейският съюз ги закриля, 
предоставя им възможности и ги защитава. Сегашният геополитически контекст изисква повече 
от всякога Съюзът да действа така. Както основателно заявиха лидерите на ЕС в Рим по случай 60-
ата годишнина от подписването на Римските договори: „твърдо вярваме, че бъдещето на Европа е в 
собствените ни ръце и че Европейският съюз е най-добрият инструмент за постигането на нашите 
цели“. Затова нека се възползваме от момента и работим с повече решимост отпреди, за да отстраним 
опасенията на нашите граждани. Сега е времето да се действа.

Жан-Клод Юнкер Франс Тимерманс
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1/ Нови стимули за работните места, растежа и 
инвестициите
„Първият ми приоритет като председател на Комисията ще бъде засилването на 
конкурентоспособността на Европа и стимулирането на инвестициите с цел създаване 
на работни места.“ 

Жан-Клод Юнкер, Политически насоки, 15 юли 2014 г. 

Европейската икономика продължава да набира 
скорост. Растежът, доверието и стабилността се 
възвръщат. Заетостта и инвестициите са отново 
на равнищата отпреди кризата, а бюджетните 
дефицити намаляват навсякъде.

След разгара на кризата през 2013 г. бяха създадени 11 
милиона нови работни места, от които почти 8 милиона — от 
началото на мандата на Комисията „Юнкер“. Равнището на 
безработица е 7,7 % — най-ниската стойност за последните 
девет години. За първи път трудовата заетост на 
европейците е толкова голяма — в момента над 
235 милиона души имат работа. Въпреки че между 
отделните държави все още има съществени разлики, 
навсякъде се наблюдават положителни признаци. Например 
безработицата в Испания спадна до най-ниското си ниво 
за последните осем години — повече, отколкото в която 
и да е друга държава членка през изминалата година. 
Младежката безработица също намалява. 

Тече пета година на икономическо възстановяване. Тази 
година се очаква икономиките на ЕС да постигнат растеж 
от над 2 % (2,2 % за еврозоната). През последните две 
години средно растежът в ЕС бележи темп, който е по-бърз 
от този в Съединените американски щати и Япония и обхваща 
всички части на Европа. Очаква се през тази и следващата 

година всички държави членки да постигнат 
растеж. Въпреки тази положителна динамика 
на растежа икономическото възстановяване все 
още не е приключило и продължава да зависи от 
благоприятните макроикономически политики. 

Нивото на инвестициите постепенно надхвърля 
твърде ниските равнища след началото на 
кризата. Планът „Юнкер“ играе съществена роля 
за това. В основата на плана е Европейският 
фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ), 
който вече мобилизира инвестиции в 
размер на 225 милиарда евро във всички 
държави членки и подкрепя над 300 000 
работни места. До 2020 г. подкрепата по линия 

на ЕФСИ ще достигне 700 000 работни места. Европейците 
усещат осезаемо тези инвестиции, независимо от това дали 
става дума за преход към чиста енергия, преобразяване 
на пристанища и летища, изграждане на нова физическа 
и цифрова инфраструктура, подпомагане на бежанците 
да се интегрират, или насочване на вниманието върху 
справедливостта чрез подкрепа на социалната ни програма. 
Например ЕФСИ подкрепя интеграцията на бежанци на 
пазара на труда във Финландия, като осигурява обучение 
и помощ за намиране на подходяща работа. 

Тези инвестиции осигуряват необходимия за местните 
икономики тласък, като до момента са договорени общо 
296 споразумения за финансиране с местни посредници, 
благодарение на които 445 000 малки предприятия 
и стартиращи компании ще получат по-добър достъп 
до финансиране. 

Европа се нуждае от повече частни инвестиции в иновации и 
от по-стабилна поредица от новаторски идеи, произтичащи 
от нашата база за научни изследвания. Освен че представи 
плана „Юнкер“ и работи по съюза на капиталовите пазари, 
Комисията подобри взаимодействието между европейските 
структурни и инвестиционни фондове и други финансови 
инструменти и фондове за рисков капитал под ръководството 
на ЕС, за да съдейства на дружествата — и следователно 
на икономиката — да постигнат растеж и просперитет. 

Безработицата е на най-
ниското си равнище от 
девет години насам

Почти 8 милиона работни 
места бяха създадени 
по време на мандата на 
Комисията „Юнкер“
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Средствата по линия на тези фондове са насочени към 
ключови инвестиционни области за повишаване на 
растежа. В момента фондовете за рисков капитал на ЕС 
са два пъти по-малки (средно 60 милиона евро) от тези, 
които функционират в САЩ, и това ограничава тяхната 
способност да влагат по-големи инвестиции, така че да 
могат да следват дружествата, докато се разрастват. 
Европейските фондове за рисков капитал продължават да 
се сблъскват с редица транснационални пречки. Ето защо 
на 22 ноември 2016 г. Комисията стартира в сътрудничество 
с Европейската инвестиционна банка общоевропейски 
фонд на фондове за рисков капитал в рамките на 
инициативата за подкрепа на стартиращи и разрастващи 
се предприятия. Предвид факта, че в днешно време някои 
от най-иновативните стартиращи предприятия в Европа 
продължават да я напускат поради липса на капитали, тази 
подкрепа е от решаващо значение, за да ги задържим в 
Европа, така че да създават работни места и да генерират 
икономически растеж. 

За да надградим тези резултати, предложихме ЕФСИ да 
продължи да действа и след 2018 г. и финансовият 
му капацитет да бъде увеличен, така че до 2020 г. 
инвестициите да достигнат най-малко 500 милиарда евро 
(ЕФСИ 2.0). Предстои да бъде подписано споразумение между 
Европейския парламент и държавите членки и е 
необходимо дейността на фонда да продължи с 
бързи темпове, за да се осигури приемственост 
при инвеститорите и организаторите на проекти. 
Също така съюзът на капиталовите пазари води 
до по-добър достъп до финансиране и 
по-устойчиви инвестиции. 

Планът „Юнкер“ служи за пример в сферата 
на инвестициите в други части на света. 
Европейският план за външни 
инвестиции е приет и се изпълнява, за да 
се стимулират устойчивите инфраструктурни 
инвестиции и да се подкрепят малките 
предприятия в Африка и съседните на ЕС 
държави със средства в размер до 44 милиарда 
евро. Този план обхваща също някои от първопричините 
за миграцията. 

Въпреки че доверието в европейската икономика се 
възвръща, няма място за успокоение. Не можем да си 
позволим да си затворим очите за последиците от кризата или 
за различията и неравенството в цяла Европа. Вместо това 
трябва да се възползваме максимално от попътния вятър, 
за да напреднем в осъществяването на нашата стратегия за 
растеж, успоредно с провеждането на структурни реформи и с 
установяването на отговорни публични финанси. Действията 
ни трябва едновременно да осигуряват просперитет 
и да намаляват социалното неравенство. 

Заетостта в Европа е от ключово значение за нашето бъдеще. 
Не трябва да пропиляваме таланти, нито да оставяме 
неоползотворени средства. Трябва да продължим да 

инвестираме в уменията, обучението и работните места 
на нашите граждани. Равнището на безработица намаля 
значително, но в много държави и сред младите хора то 
продължава да е твърде високо. 

При встъпването си в длъжност настоящата Комисия се 
ангажира да ускори и разшири обхвата на схемата 
за Гаранция за младежта, с която държавите членки 
са поели ангажимент да предлагат на всички млади хора 
на възраст под 25 години качествени работни места, 
продължаващо образование, чиракуване или стаж в 
рамките на четири месеца, след като напуснат системата 
на образованието или изгубят работата си. С помощта на 
Европейския парламент и Съвета, Комисията осигури 
първоначалните средства и увеличи финансовия 
пакет за Инициативата за младежка заетост, 
специалната програма на ЕС за финансова подкрепа, и 
помогна на държавите членки да мобилизират своя дял от 
Европейския социален фонд. От януари 2014 г. в схеми по 
гаранцията за младежта са участвали общо над 18 милиона 
млади хора, а 11 милиона са приели предложение 
за работа, чиракуване, стаж или продължаващо 
образование. В момента се осъществяват над 350 000 
проекта, съфинансирани по линия на инициативата за 
младежка заетост. Младежката безработица е намаляла 

значително и по-бързо в сравнение със средните стойности: 
от около 24 % в средата на 2014 г. на по-малко от 17 % 
днес. Това съответства на 2 милиона по-малко безработни 
млади хора в ЕС в сравнение с юли 2014 г. 

За да помогнем на хората да придобият подходящи умения 
и на държавите членки да модернизират своите системи за 
образование и обучение, стартирахме Европейска програма 
за умения, която включва нови „пътища за повишаване 
на уменията“, позволяващи на нискоквалифицираните хора 
в зряла възраст да придобият основни умения в областта 
на езиковата и математическата грамотност и на цифровите 
технологии. Програмата включва също инструмент за 
съставяне на профил на уменията за гражданите на трети 
държави, който им помага да се интегрират на европейския 
пазар на труда и да го обогатят.

С плана „Юнкер“ са 
мобилизирани инвестиции 
в размер на 225 млрд. 
евро  в подкрепа на 
 300 000 работни места; 
до 2020 г. подкрепата ще 
обхване 700 000 работни 
места 
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2/ Свързан цифров единен пазар  
„Вярвам, че трябва да използваме много по-оптимално огромните възможности, 
свързани с цифровите технологии, за които няма граници.“

Жан-Клод Юнкер, Политически насоки, 15 юли 2014 г. 

Цифровите технологии улесняват живота ни у дома, 
на работното място, когато учим или пътуваме. Всеки 
ден в интернет сърфират 360 милиона европейци, като 
почти 60 % от тях го правят от мобилен телефон или 
смартфон. За да се възползва оптимално 
от свързаните с това нови възможности, 
Европа се нуждае от действително свързан 
цифров единен пазар. Това ще позволи 
да се улесни животът на европейските 
граждани и ще доведе до нов растеж в 
размер на 415 милиарда евро годишно 
и стотици хиляди нови работни места. 

От май 2015 г. насам сме предложили 14 
законодателни инициативи, за да се 
подобри и укрепи цифровият единен пазар. 
Сега вниманието ни е съсредоточено върху 
това да гарантираме, че Европейският 
парламент и Съветът ще постигнат бързо 
съгласие по тези предложения, за да 
можем да ги въведем в действие и да 
свържем единния пазар. 

Тази година беляза повратен исторически момент 
в сферата на европейските цифрови технологии, 
когато през юни 2017 г. таксите за роуминг бяха 
напълно премахнати. Това беше кулминацията на 
един процес, продължил десет години, по време на който 
ЕС драстично намали таксите, преди да ги премахне 
окончателно. Следващата голяма стъпка на ЕС от полза за 
потребителите, която се надяваме да се осъществи още 
догодина, ще бъде безплатният безжичен достъп до 
интернет на площади, в кметства, в паркове, в библиотеки 
и на други обществени места. Отново благодарение 
на действията от страна на ЕС скоро европейците ще 
могат да ползват абонаментите си за филми, спортни 
програми, музика, видео игри и електронни книги, където 
и да пътуват в ЕС. 

Интернет връзките и покритието в цяла Европа стават 
по-добри, а това е предпоставка за развитие на 

цифровите технологии и иновациите. Споразумението 
за използване на радиочестотна лента от 700 MHz е 
от решаващо значение за създаването на възможност 
тази честота да се използва за 5G мрежи, свързани 

автомобили и други цифрови услуги. След като бъдат 
приети от Европейския парламент и държавите членки, 
актуализираните правила на ЕС в областта на 
далекосъобщенията, които предложи Комисията, ще 
дадат тласък на инвестициите във високоскоростните и 
качествените мрежи, от които се нуждаят икономиката 
и обществото ни. 

Европейците имат нужда от цифрови умения, за да 
отговорят на променящия се пазар на труда и на 
променящото се общество в Европа. Обаче 37 % от 
работната сила все още нямат основни умения в областта 
на цифровите технологии. До 2020 г. Коалицията за 
умения и работни места в областта на цифровите 
технологии ще обучи 1 милион безработни млади 
хора, а нашият план за действие за електронното 
управление ще опрости живота на гражданите и 
предприятията и ще позволи на публичните органи да 
предлагат нови услуги.

Представени са 14 
законодателни 
инициативи, които 
трябва да бъдат приети от 
Парламента и държавите 
членки, за да се подобри 
цифровият единен пазар
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Скоро потребителите ще могат да правят по-лесно 
трансгранични онлайн покупки и да се възползват 
от по-евтини доставки на пратки от чужбина, а 
това е от ключово значение за електронната търговия. 
Модернизираните правила за авторското право 
ще осигурят по-добър трансграничен достъп до онлайн 
съдържание, като едновременно с това гарантират, 
че журналистите, издателите и авторите получават 
също справедливо възнаграждение за техния труд, 
публикуван в цифрова среда. Също така благодарение на 
нашето предложение за актуализиране на европейската 
Директива за аудиовизуалните медийни услуги 
ще подобрим защитата на децата и борбата с 
онлайн изказванията, пораждащи омраза, и ще 
популяризираме европейските филми на цифрови 
платформи. 

Данните са гориво за съвременните ни икономики. Ето 
защо Комисията гради силна европейска икономика, 
основана на данни, като премахва пречките пред 
свободното движение на данни от неличен характер 
и едновременно с това въвежда ясни и справедливи 
правила за достъпа и прехвърлянето на данни и за 
отговорността във връзка с тях. По този начин между 
2015 г. и 2020 г. делът на основаната на данни икономика 
на ЕС ще се удвои от 1,9 % на 4 % от БВП. Предстои да 
положим усилия, за да превърнем Европа в център за 
високопроизводителни изчислителни технологии от 
световна величина, който е в състояние да анализира 
огромно количество данни в реално време, и да подготвим 
почвата за стартирането на водеща инициатива за 1 
милиард евро в сферата на квантовите технологии 
през 2018 г. Очакваме до 2020 г. в сферата на основаната 
на данни икономика на ЕС да работят 10,4 милиона души. 

Успехът на цифровия единен пазар зависи от доверието 
на европейците. През последните месеци станахме 
свидетели на кибератаки, насочени към критична 
инфраструктура в целия свят, от правителства до здравни 
служби. Миналата година в Европа всеки ден е имало 
над 4 000 атаки, свързани със софтуер за изнудване, и 
четири на всеки пет компании в ЕС са станали жертва 
на поне една кибератака. Ако не реагираме на тези 
предизвикателства, може да претърпим потенциални 
икономически загуби в размер на 640 милиарда евро. 

Ето защо от май 2018 г. ЕС ще въведе първото си общо 
законодателство в областта на киберсигурността, 
за да осигури безопасността на мрежовите и 
информационните системи. Тъй като са нужни 
допълнителни действия, подновихме Стратегията 
на ЕС за киберсигурност и мандата на Агенцията 
на ЕС за мрежова и информационна сигурност (ENISA), 
за да гарантираме, че отговаря на днешните заплахи. 
Предложихме също допълнителни мерки във връзка 
със стандартите за киберсигурност, а именно 
сертифициране с цел гарантиране на по-голяма сигурност 
на свързаните обекти.

Срещата на върха в 
областта на цифровите 
технологии в Талин 
ще осигури ключова 
възможност на лидерите 
на ЕС да покажат 
обща решимост за 
завършване на цифровия 
единен пазар
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3/ Устойчив енергиен съюз с ориентирана към 
бъдещето политика по въпросите на изменението 
на климата 
„Искам да реформирам и реорганизирам енергийната политика на Европа в нов 
европейски енергиен съюз. [...] Необходимо е също така да увеличим дяла на енергията 
от възобновяеми източници на нашия континент. Това не е само въпрос, касаещ 
провеждането на отговорна политика в областта на климата. Той е същевременно 
и задължително условие на промишлената политика.“  

Жан-Клод Юнкер, Ново начало за Европа, 
22 октомври 2014 г. 

Енергийният съюз е от основно значение за 
модернизирането на европейската икономика. 
Той ще стимулира създаването на работни места 
и растеж, ще изведе на преден план научните 
изследвания и иновациите в бъдещото ни развитие 
и ще подготви промишлеността ни така, че да 
работи в подкрепа на европейските ангажименти 
в областта на климата. Европа ще продължи да 
изпраща сигнали, че светът може да разчита на 
водещата ѝ роля в сферата на климата. 

През ноември 2015 г. ЕС изигра водеща роля при 
договарянето на историческото и амбициозно глобално 
Споразумение за климата от Париж. 195 държави се 
споразумяха за ясна и конкретна цел: да завещаят на бъдещите 
поколения планета, която е по-стабилна и в по-добро състояние, 
и общества, които се намират в по-добро благосъстояние и са 
по-модерни и по-справедливи. В резултат на ратифицирането 
от страна на ЕС през октомври 2016 г. споразумението 
влезе в сила по-малко от година по-късно. Европа напредва 
там, където други изостават; споразумението е необратимо. 

В Париж ЕС се ангажира до 2030 г. да намали емисиите 
с 40 %. Това е инвестиция в нашето благоденствие и в 
устойчивостта на европейската икономика. Това са двете страни 
на една и съща монета: от 1990 г. до 2015 г. емисиите на 
ЕС са намалели с 22 %, а БВП е нараснал с 50 %. 

Приемането на законодателния пакет на Комисията „Чиста 
енергия за всички европейци“ от Европейския парламент и 
държавите членки ще ни помогне да стигнем до следващото 
ниво. Благодарение на него енергийната ефективност ще 
бъде извадена на преден план, Европа ще заеме водеща 
позиция в областта на енергията от възобновяеми източници, 

електроенергийният пазар ще се проектира по подходящ начин 
и ще се гарантира сигурно снабдяване с електроенергия. 

Ускоряваме иновациите в областта на чистата енергия и 
обновяваме исторически неефективни сгради. Европейският 
парламент и държавите членки одобриха по-ясни и по-прости 
правила за етикетиране на енергийната ефективност на 
домакинските уреди. Благодарение на това домакинствата ще 
спестяват почти 500 евро годишно, приходите в промишлеността 
ще се увеличават с над 55 милиарда евро на година и до 2020 
г. ще се спести толкова енергия, колкото Италия консумира 
ежегодно. 

Благодарение на работата ни през изминалата година в 
областта на енергийната сигурност нито един европеец 
не остана изолиран. Новоприетото законодателство 
относно сигурността на снабдяването с газ поставя 
солидарността на първо място. Държавите членки се съгласиха 
да окажат подкрепа на своите съседи в случай на сериозна 
криза с енергийните доставки. Новите правила гарантират 
регионална координация за по-добра подготовка и справяне 
с недостатъците; нито едно европейско домакинство няма да 
остане на студа. Ето защо Комисията продължава да подкрепя 
газовите инфраструктури в Балтийския регион, като например 

Благодарение 
на Парижкото 
споразумение 
европейската 
икономика ще се 
модернизира  
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междусистемните газопроводи между Полша и Литва 
или Balticconnector между Финландия и Естония. 
Освен това Комисията продължи да работи за 
създаването на северен газов коридор, свързващ 
Норвегия и Полша през Дания, и да допринася 
за премахването на пречките пред свободното 
движение на газ в Централна и Югоизточна Европа. 
За да се гарантира, че ако бъдат изградени, газовите 
инфраструктури ще функционират по начин, който 
е съобразен с правилата на енергийния пазар на 
ЕС и с основните принципи на международното и 
европейското право, Комисията поиска от Съвета 
мандат за започване на преговори с Русия относно 
принципите на функциониране на проекта „Северен 
поток 2“. 

Продължаваме да работим за изграждането на единен 
пазар със свободен и сигурен енергиен поток, за който 
инфраструктурата е от решаващо значение. ЕС инвестира 
1,7 милиарда евро в 96 проекта за електричество, 
интелигентни мрежи и газова инфраструктура по линия 
на Механизма за свързване на Европа. Укрепихме също така 

съответствието на междуправителствени споразумения 
в сферата на енергетиката със законодателството на ЕС. 

В рамките на действията за насърчаване на 
взаимосвързаността между държавите членки през 
юни 2017 г. Комисията предостави подкрепа за Celtic 
Interconnector, което позволи да се създаде за първи път 

връзка между френската и ирландската електроенергийна 
система. Celtic Interconnector може да осигури мощност за 450 
000 домакинства и осигурява директна нишкова оптична 
комуникационна връзка между двете страни. 

Продължава съвместната работа с Европейския парламент 
и държавите членки за реформиране на системата на 
ЕС за търговия с емисии и ускоряване на прехода към 

нисковъглеродни емисии в други части на нашата 
икономика. Комисията предложи стратегия за 
мобилност с ниски емисии, законодателство за 
намаляване на емисиите на CO2 от автомобилния 
транспорт и регламент за мониторинг и докладване 
на емисиите на CO2 от тежкотоварни превозни 
средства. През следващата година ще представим 
предложения за стандарти за емисиите на леките 
автомобили, насърчаващи по-чистата в екологично 
отношение мобилност. 

Финансовият сектор играе жизненоважна роля за 
постигането на целите във връзка с изменението 
на климата, заложени в Парижкото споразумение 
и в Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие. 
Изключително важно е да се мобилизират повече 

частни капитали за инвестиции в нисковъглеродна икономика. 
През декември 2016 г. Комисията създаде експертна група 
на високо равнище по въпросите на устойчивото 
финансиране, която да дава съвети за този преход, а през 
юни 2017 г. тя представи първите си препоръки за действие.

Пакетът „Чиста енергия за 
всички европейци“ може 
да помогне да се създадат 
 900 000 нови работни 
места и да се мобилизират 
инвестиции от 177 млрд. 
евро годишно от 2021 г. 
нататък

Комисията поиска да получи 
мандат от държавите 

членки да договори от 
името на ЕС принципите 
на действие за проекта 

„Северен поток 2“с 
Руската федерация 
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4/ По-задълбочен и по-справедлив вътрешен 
пазар със засилена промишлена база
„Нашият вътрешен пазар е най-ценният актив на Европа във време на нарастваща 
глобализация. Затова искам следващата Комисия да черпи от силата на нашия единен 
пазар и напълно да използва неговия потенциал във всички негови измерения.“

Жан-Клод Юнкер, Политически насоки, 15 юли 2014 г. 

Комисията „Юнкер“ работи в различни сектори, за да 
оползотвори пълния потенциал на вътрешния ни пазар — 
двигателят на нашата икономика. С 30 милиона предприятия, 
половин милиард души и стоки, услуги и капитали, които 
се движат безпрепятствено в 28 държави членки, имаме 
потенциал размерът на нашия БВП от 14 трилиона евро да 
нарасне още повече. 

За да може предприятията и домакинствата в ЕС да реализират 
ползи, се нуждаем от по-стабилни капиталови пазари, които 
предлагат нови източници на корпоративно финансиране. 
Стартиращите предприятия в сферата на инвестициите, 
разрастващите се дружества и утвърдените мултинационални 
компании се нуждаят от достъп до широк спектър от източници 
на финансиране, за да могат да въвеждат иновации и да 
разширяват дейността си. Домакинствата също се нуждаят 
от възможности, които да им позволяват да инвестират за 
бъдещето си и да спестяват за пенсионирането си. Предвид 
факта, че близо две трети от действията вече са 
осъществени, Cъюзът на капиталовите пазари 
се развива добре, ще осигури тези възможности и ще 
насочи частни средства към по-устойчиви инвестиции. 

Тази година беше одобрена реформата на 
фондовете за рисков капитал в ЕС. Обновените 
правила ще улеснят достъпа на малките, развиващите 
се и социалните предприятия до финансирането, 
от което те се нуждаят в собствената им държава 
или зад граница. Бяха договорени нови правила 
за стандартизирани и прозрачни пазари на 
секюритизация с потенциал за допълнително 
финансиране за европейските дружества в размер 
на 150 милиарда евро посредством освобождаване 
на капацитет в счетоводните баланси на банките. Новите 
изисквания за проспектите ще намалят тежестта за 
дружествата, които емитират акции и облигации, а 
неотдавнашното ни предложение за общоевропейски 
продукт за лично пенсионно осигуряване ще позволи 
на гражданите да инвестират в цяла Европа за пенсионирането 
си. Комисията представи също план за действие за това 
как да се предостави по-голям избор и по-добър достъп на 

европейските потребители до финансови услуги и продукти 
в целия ЕС. 

Доверието в нашия единен пазар зависи също от установяването 
на еднакви условия, позволяващи на дружествата да се 
конкурират въз основа на техните заслуги, включително 
по отношение на данъчното облагане. Приложихме 
правилата на ЕС в областта на държавната помощ, като 
постановихме важни решения по делата за Fiat в Люксембург 
и Starbucks в Нидерландия, във връзка с данъчна схема в 
Белгия, както и с решението по делото за Apple в Ирландия, 
благодарение на което ще се възстановят до 13 милиарда 
евро на данъкоплатците. Освен това в сила влязоха нови 
правила за борба с избягването на данъци и с цел да 
се гарантира, че данъците се плащат там, където 
дружествата реализират печалбите си. Държавите 
членки вече са длъжни автоматично да обменят информация, 
за да предотвратят отклонения от данъчно облагане чрез 

офшорни схеми. Комисията предложи също нови правила за 
борба с изпирането на пари и за да се хвърли светлина върху 
посредниците, препоръчващи на своите клиенти данъчни 
структури, благодарение на които могат да избегнат данъци. 
В момента те се обсъждат от законодателния орган. 

В стремежа си да направим така, че гражданите да се 
усетят максимално ползите от политиката ни в областта 

Данъкоплатците ще 
си възстановят до  
13 млрд. евро 
благодарение 
на решението 
на Комисията за 
държавна помощ във 
връзка с Apple
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на конкуренцията, взехме важно антитръстово решение 
относно Google заради злоупотреба с господстващо 
положение онлайн, при което в резултатите от търсенето 
Google популяризира собствените си услуги за сравняване 
на условията за пазаруване за сметка на конкурентите си, и 
най-вече на по-малките участници на пазара. Разпоредихме да 
се прекрати това поведение, което нарушава конкуренцията, 
и наложихме на дружеството глоба от над 2,4 милиарда 
евро. В отделно решение обвързахме Амазон да поеме 
ангажименти, които да премахнат притесненията ни във връзка 
с редица антиконкурентни клаузи в техните споразумения 
за разпространение, сключени с издателства на електронни 
книги в Европа. Тези ангажименти ще допринесат за лоялната 
конкуренция на този пазар и ще осигурят на потребителите 
по-големи възможности за избор. Освен това Комисията 
следи за спазването на лоялната конкуренция на пазара 
на ЕС в рамките на правомощията си за контрол на 
сливанията. 

Свободното движение на работници е основен 
стълб на вътрешния ни пазар. Бяха предложени 
нови правила, за да се гарантират справедливи 
и ефективни еднакви условия на конкуренция 
както за командироването на работници, така и за 
координирането на системите за социална сигурност. 
Основните принципи се състоят в това да се гарантира, 
че за еднакъв труд на едно и също място се заплаща 
еднакво и че за еднакви социалноосигурителни вноски 
се полагат еднакви обезщетения. В момента тези 
по-добри правила се обсъждат от законодателния 
орган. В същото време държавите членки получават 
практическа подкрепа, за да укрепят сътрудничеството 
помежду си и да се борят със злоупотребите, например 
чрез платформата за противодействие на недекларирания 
труд и чрез разгръщане на електронния обмен на данни за 
социалната сигурност. 

Тази година осигурихме целенасочена подкрепа за редица 
промишлени сектори, ще представим и идеи за цялостна 
стратегия за промишлената политика. По повод на Деня на 
европейската промишленост, който отбелязахме през 2017 
г., проведохме дебат за иновациите и конкурентоспособността 
на европейската промишленост в бъдеще и за инструментите, 
които сме мобилизирали до момента — като се започне от 
плана „Юнкер“ и енергийния съюз и се стигне до научните 
изследвания и развойната дейност, търговската политика, 
цифровия единен пазар и европейската програма за умения. 
Предоставихме финансиране за региона Нор-Па дьо Кале 
в подкрепа на прехода към нисковъглеродна икономика, 
помогнахме на търговците на едро от полската стоманодобивна 
промишленост да въведат нови услуги и да създадат нови 
работни места и съдействахме за построяването на нова 
мелница за биопродукти във Финландия, както и на първото 
съоръжение в Европа за рециклиране и претопяване на 
титан. Независимо дали става дума за триизмерен печат, 
биопластмаси за опаковки или нови системи за намаляване 
на потреблението на вода в химическата промишленост, ЕС 
ще продължи да финансира и инвестира в иновациите и в 
европейската промишленост. 

Новият Европейски фонд за отбрана ще стимулира 
инвестициите, ще гарантира, че парите на данъкоплатците се 

използват по-ефективно и ще превърне Европа в по-безопасно 
място. До 2020 г. той ще разполага с 90 милиона 
евро за инвестиции в научни изследвания и 500 
милиона евро за инвестиции в развойна дейност. 
Фондът ще намали двойните разходи, насърчавайки 
националните правителства да си сътрудничат в областта на 
научноизследователската и развойната дейност и за съвместно 
придобиване на отбранително оборудване и технологии. 

Водещите европейски програми в областта на космоса 
продължават да дават резултати. Пример за това е скорошното 
изстрелване на спътника „Коперник“, който ще осигури по-добри 
услуги за селските стопани, рибарите и другите ползватели 
на поземлените и морските карти. Европейската сателитна 
навигационна система „Галилео“ вече предлага своите услуги 
на публичните органи, предприятията и гражданите. 

Комисията работи за повишаването на доверието в нашата 
автомобилна промишленост и бъдещото ѝ развитие след 
скандалите с емисии. Едновременно с напредъка по пълното 
преразглеждане на изпитването на превозните средства 
представихме инициативи за мобилност с ниски емисии, 
електромобилност и автоматизирано шофиране. През тази 
година постигнахме съгласие по нови правила за по-добър 
надзор на пазара на медицинските изделия и укрепихме 
международната конкурентоспособност и иновации. За да 
подкрепи растежа в сектора на услугите, Комисията 
представи предложения за единен цифров портал, като 
осигури на хората и дружествата по-лесен начин да се справят 
онлайн с административните формалности и гарантира, че 
общоприетите правила на ЕС се спазват. 

С цел да се осигури цялостна устойчивост на нашата 
промишлена политика, беше постигнат допълнителен напредък 
в изпълнението на плана за действие за кръгова 
икономика, като бяха приети насоки за производство на 
енергия от отпадъци, беше създадена платформа за финансова 
подкрепа съвместно с Европейската инвестиционна банка, 
за да може да се свържат инвеститорите и новаторите, и 
беше поставено началото на Европейската платформа на 
заинтересованите страни в областта на кръговата икономика. 
Европейският парламент и държавите членки продължават 
да работят за постигането на споразумение по амбициозните 
законодателни предложения на Комисията за управление 
на отпадъците.

До 2020 г. Европейският 
фонд за отбрана ще 
инвестира 90 млн. евро 
в научни изследвания и 
500 млн. евро в развойна 
дейност
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5/ По-задълбочен и по-справедлив икономически и 
паричен съюз 
„През следващите пет години искам да продължа реформата на нашия икономически 
и паричен съюз, за да може единната ни валута да се запази стабилна и за да се 
засили сближаването на икономическите и фискалните политики и политиките за 
пазара на труда между държавите членки, които използват единната валута.“

Жан-Клод Юнкер, Политически насоки, 15 юли 2014 г. 

Еврото е нещо повече от валута. Евробанкнотите и 
евромонетите ни напомнят всеки ден за възможностите, 
които Европейският съюз предлага. Еврото е втората 
най-използвана валута в света, на която се пада също 
така една четвърт от световните резерви в чуждестранна 
валута. То се използва всеки ден от 340 милиона европейци 
в 19 държави членки. Еврото доведе до сближаване на 
хората и икономиките ни, като улесни живота на всички, които 
живеят, пътуват и извършват стопанска дейност в рамките 
на еврозоната. Но тъй като тази валута с допълнителен 

потенциал се използва отскоро, продължаваме да работим, 
за да изпълним заложеното в нея обещание за просперитет, 
равенство и социална справедливост. 

Тази година предприехме нови мерки в тази насока, като 
представихме предложения за бъдещето и приложихме 
действащите правила и инструменти, за да насърчим 
стабилността и растежа. В документа за размисъл на Комисията 
относно задълбочаването на икономическия и паричен 
съюз се припомнят основните стъпки, които предстоят: 
пълноценен финансов съюз със завършен банков съюз, 
инструменти за стабилизиране и сближаване и укрепена 
структура на икономическия и паричен съюз, за която е 
характерна по-голяма демократична отчетност. 

Тъй като силното социално измерение е съществен елемент от 
икономическия и паричен съюз, през април 2017 г. Комисията 
представи европейския стълб на социалните права. В 
момента Комисията подготвя съвместното му обявяване с 
Европейския парламент и държавите членки. В стълба на 
социалните права са посочени основните принципи за добре 
функциониращи и справедливи пазари на труда и социални 
системи — като например равновесието между професионалния 
и личния живот, минималното заплащане и равенството 
между половете. Той ще служи за ориентир по пътя към 

постигането на по-добри условия на живот и труд. 
В документа за размисъл на Комисията относно 
социалното измерение на Европа са представени 
нови предложения за приспособяване на нашите 
икономически и социални системи към бързо 
променящите се и трудни за задоволяване нужди. 

Тези въпроси ще бъдат в центъра на дискусиите на 
социалната среща на върха за справедливи 
работни места и растеж, която се организира 
съвместно от Комисията и шведското правителство 
и ще се проведе на 17 ноември 2017 г. в Гьотеборг. 

През последните години Комисията укрепи 
допълнително икономическото управление и 
координацията на политиката чрез европейския 
семестър за координация на икономическите 

политики. Вече представяме по-своевременен и целенасочен 
анализ на държавите членки, което дава възможност да 
се провеждат по-конструктивни и пълноценни дискусии с 
всички участници на национално равнище и да се отправят 
по-малко и по-целенасочени препоръки към държавите членки. 
Засилихме също координацията чрез препоръката относно 
икономическата политика на еврозоната. Това включва насоки 
за положителна фискална позиция за еврозоната като 
цяло през 2017 г. и призив държавите, които разполагат с 
фискално пространство, да го използват, а останалите държави 
да консолидират своите публични финанси по начин, който 
благоприятства растежа. 

Днес само за три 
държави членки 
тече процедура при 
прекомерен дефицит, 
в сравнение с 24 
държави през 2011 г.
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За да подкрепи държавите членки при 
разработването и прилагането на стимулиращи 
растежа реформи, през 2015 г. Европейската 
комисия създаде Служба на ЕС за подкрепа 
на структурните реформи. По искане от страна 
на държава членка, за което не е необходимо 
съфинансиране, Службата събира експертни 
становища от цяла Европа — от Комисията, други 
държави членки, международни организации, 
публични органи и/или частния сектор — за да 
осигури техническа помощ в ключови сфери, които 
са предмет на реформи, като модернизацията 
на публичната администрация, бизнес средата 
и пазара на труда. Службата пое също така 
специални задачи, като например да помага при 
координирането на отговора на кризата с бежанците в Гърция 
и изпълнението на програмата за помощ, предназначена 
за общността на кипърските турци. През май 2017 г. 
законодателният орган на ЕС предвиди за тази цел специална 
програма за подкрепа — Програмата на ЕС за подкрепа на 
структурните реформи — с бюджет от 142,8 милиона евро за 
периода 2017—2020 г. Наскоро тази програма започна да 
функционира и Службата вече участва в над 150 проекта 
в 15 държави. 

Новосъздаденият Европейски фискален съвет вече 
функционира в помощ на Комисията за изпълнението на 
фискалните правила на ЕС и за определянето на желаната 
фискална политика за еврозоната. Миналата година Комисията 
представи пакет от мерки за намаляване на риска с цел 
укрепване на банковия сектор. Тази година правилата на 
банковия съюз за банките в затруднено положение бяха 
приложени няколко пъти. Бяха предприети конкретни действия 
за справяне с високото равнище на необслужваните кредити, 
които все още тежат върху банките в някои държави членки и 
които ограничават способността им да финансират реалната 
икономика. 

Гърция е последната държава, която се очаква да излезе от 
тази процедура по препоръка на Комисията. Вторият преглед 
на програмата за подкрепа за стабилност с Гърция приключи 
успешно и страната постепенно си възвръща растежа и 
участието на международните финансови пазари. Страната 
е надминала своите бюджетни цели и е на път да постигне, 
и евентуално да надмине, целите си за първичен излишък. 
Освен това близо 11 милиарда евро от средствата на ЕС бяха 
мобилизирани в подкрепа на инвестициите в Гърция през 
последните две години, финансират се също нови проекти в 
рамките на плана „Юнкер“.

Нашите усилия за провеждане на цялостна реформа 
продължават да дават резултати в цяла Европа, където 
се наблюдава трайна тенденция за създаване на работни 
места и намаляване на публичните дефицити. Ако Съветът се 
съгласи с препоръката ни Гърция да излезе от процедурата 
при прекомерен дефицит, корективните мерки по линия на 
Пакта за стабилност и растеж ще продължат да се прилагат 
само за Франция,Испания и Обединеното кралство, 
докато през 2011 г. те се прилагаха по отношение на 
24 държави членки.
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6/ Балансирана и прогресивна търговска 
политика с цел да се извлекат ползи от 
глобализацията1
„Няма да пожертвам стандартите за безопасност, здравните и социалните стандарти 
и стандартите за защита на данните на Европа, нито културното ни многообразие 
в името на свободната търговия. По-специално безопасността на храната, която 
консумираме, и защитата на личните данни на европейците не подлежат на преговори 
за мен като председател на Комисията. Няма да приема също така юрисдикцията 
на съдилищата в държавите членки да се ограничава от специални режими за 
разрешаване на спорове между инвеститори. Принципът на върховенство на закона 
и на равенство пред закона трябва да 
се прилага и в този контекст.“ 

Жан-Клод Юнкер, Политически насоки,
15 юли 2014 г. 

Европа е най-голямата търговска сила и една от най-отворените 
икономики в света. Предвид факта, че произходът на 90 % 
от бъдещия глобален растеж ще бъде извън границите 
на Европа и че една трета от нашия национален доход 
вече зависи от търговията, ще продължим да се борим за 
отворени пазари, равнопоставени условия на конкуренция 
и най-високи международни стандарти. Икономиката ни 
зависи от това: с всеки 1 милиард евро от износ се подкрепят 
14 000 допълнителни работни места в Европа. 

През миналата година по целия свят се чуваха гръмки призиви 
за по-малко търговия и повече протекционизъм. Европа обаче 
се изказа ясно в защита на отворената и справедлива търговия. 
Тъй като някои предпочитат да се оттеглят и отново витае 
призракът на протекционизма, ние ще защитим основаната на 
правила световна система, която задвижва нашите икономики. 
Търговските споразумения не са самоцел; те разпространяват 
също така европейските ценности и принципи по света и това е 
причината, поради която всички нови търговски споразумения, 
договаряни от ЕС, включват разпоредби относно устойчивото 
развитие, а именно опазването на околната среда и условията 
на труд. Споразумението с Япония е първото по рода си 

търговско споразумение, което включва ангажимент 
по Парижкото споразумение за климата. 

През май Комисията представи документ за размисъл относно 
извличането на ползи от глобализацията, в който са изложени 
идеи, които да разсеят опасенията на някои хора за търговията 
и да гарантират, че работната сила и предприятията на 
Европа са готови да играят водеща роля в определянето на 
глобални стандарти, като същевременно се запази нашата 
конкурентоспособност. Протекционизмът не осигурява защита. 
Ние обаче трябва да продължим да защитаваме европейските 
предприятия и граждани от нелоялната конкуренция и 
нелоялните търговски практики. 

¹   С оглед на забавянето на търговските преговори със САЩ, на новия геополитически контекст и на новата динамика в търговските преговори с други 
важни региони по света, наименованието на приоритет 6 е актуализирано и представено по неутрален от географска гледна точка начин. Комисията отрази 
тази реалност, като промени името на своята съответна група от комисари на „група от комисари по въпросите на търговията и извличането на ползи от 
глобализацията“.

Нашата икономика зависи 
от търговията — с всеки   
1 млрд. евро
от износ се подкрепят  
14 000 допълнителни 
работни места  
в Европа
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Европа се застъпва за отворената и справедлива търговия, 
но ние не сме наивни свободни търговци; борим се 
срещу протекционизма толкова упорито, колкото и срещу 
нелоялните търговски практики и нарушенията на пазара. 
През миналата година предприехме мерки за борба със 
свръхкапацитета в стоманодобивната промишленост и 
реагираме решително, когато търговските партньори 
предприемат протекционистки мерки, които заплашват да 
подкопаят многостранната система. ЕС трябва да продължи да 
актуализира инструментите си, за да защити промишлеността 

и работните си места от нелоялната конкуренция. Време е 
Европейският парламент и държавите членки да се 
споразумеят относно предложенията на Комисията за 
модернизиране на инструментите за търговска защита 
на ЕС и да приемат нова антидъмпингова методология. 
Освен това Комисията представя ново предложение за 
проследяване на преките чуждестранни инвестиции, 
които пораждат опасения за националната сигурност или 
обществения ред.

Комисията „Юнкер“ води търговски преговори по 
прозрачен начин. Инициативата за прозрачност, която 

стартира в началото на 2015 г., доведе до системното 
публикуване на текстове, по които се водят преговори, 

на доклади след кръговете на преговори, както и на 
обяснителни документи. Впоследствие този прозрачен подход 

обхвана всички търговски преговори с участието 
на ЕС и постепенно беше допълнен с поредица от срещи 

на политическо и техническо ниво за информиране и 
приобщаване на гражданите, заинтересованите страни, 

националните и регионалните парламенти. В момента 
Комисията предприема допълнителни мерки за публикуването 

на проектомандатите за водене на търговски преговори с 
Австралия и Нова Зеландия и за създаването на многостранен 

инвестиционен съд.д.
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Резултатите на Комисията при договарянето на изгодни 
търговски споразумения по прозрачен и приобщаващ начин 
са красноречиви — публикуваха се редовно преговорните 
позиции, повеждаха се срещи с представители на гражданското 
общество във връзка с всеки кръг от преговори и се представяха 
редовни доклади до Европейския парламент и държавите 
членки. Постигнахме политическа договореност с Япония за 
споразумение за икономическо партньорство и ще приключим 
преговорите тази година, което би увеличило нашия общ износ 
за Япония с над една трета и би довело до икономии от мита 
за дружествата от ЕС в размер на 1 милиард евро; нашето 
споразумение с Канада ще се прилага временно, считано от 
21 септември, така че предприятията и гражданите ни да 
започнат да се възползват от него; преговорите с Мексико 
и с държавите от Южна Америка в Меркосур напредват с 

обнадеждаващ темп; също така сме в текущи преговори или 
предстои да започнем нови процеси на преговори с партньори 
от целия свят, по-конкретно в Азия. 

В момента САЩ са най-големият пазар за износ на ЕС, както 
и ключов съюзник, и ще продължим да работим заедно за 
подготвянето на положителна, амбициозна и взаимноизгодна 
програма за трансатлантическа търговия. През май 
председателят Юнкер и президентът Тръмп се споразумяха 
да стартират съвместен план за действие в сферата на 
търговията със САЩ. В момента преговорите във връзка с 
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции 
(ТПТИ) на практика са спрени. ЕС трябва да установи дали са 
налице достатъчна степен на споделена амбиция и допирни 
точки, преди да реши дали и как да се пристъпи към нови 
преговори.

550 000 души работят в японски 
дружества в ЕС

Прогнозното увеличение на 
износа на ЕС за Япония е между   
16 % и 24 % 

Прогнозното увеличение на 
износа на ЕС на преработени 

хранителни продукти за Япония е 
между 170 % и 180 %, или до 
допълнителни 10 млрд. евро 

600 000 работни 
места   

в ЕС са свързани с 
износа за Япония
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Популяризирането и защитата на водещите 
европейски продукти на хранително-
вкусовата промишленост в други страни са 
първостепенен приоритет за всички търговски 
договорености на ЕС. Над 200 европейски 
продукта със статут на географски 
означения ще могат да се продават в 
Япония под защитеното наименование 
(продукти като Tiroler Speck, Jambon d’Ardenne 
или бира Münchener), а в Канада те ще са 
140 (сред които сирене „Рокфор“, балсамов 
оцет от Модена и нидерландско сирене 
„Гауда“). Те ще бъдат защитени от имитации до 
степен, сравнима с предвидената в правото на 
ЕС. 

221,000

Брой хора, които работят в 
канадски дружества в ЕС

Брой работни места в ЕС, 
обвързани с износа на ЕС за 
Канада

865,000

С търговското споразумение 
между ЕС и Канада ще 
се премахнат 98 % от 
канадските мита. Това ще 
спести 590 млн. евро годишно 
на предприятията в ЕС

Трябва да гарантираме, че нашата институционална рамка 
е подходяща, за да можем да ратифицираме и прилагаме 
споразуменията по ефективен начин и да запазим репутацията 
си на надежден преговарящ партньор. В становището си 
за търговското споразумение между ЕС и Сингапур Съдът на 
Европейския съюз приветства внесената тази година яснота 
относно компетенциите на ЕС и неговите държави членки при 

споразуменията за търговия и инвестиции. С оглед на това 
становище, както и на дискусиите с Европейския парламент и 
държавите членки, към предложенията за мандати за водене 
на преговори с Австралия и Нова Зеландия, представени по 
време на речта на председателя на Комисията за състоянието 
на Съюза, Комисията ще представи предложения за подписване 
и ратифициране на споразуменията със Сингапур и Виетнам.
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7/ Пространство на правосъдие и основни права, 
изградено върху взаимно доверие 
„Възнамерявам да използвам прерогативите на Комисията, за да поддържам, в 
рамките на правомощията ни, нашите споделени ценности, върховенството на 
закона и основните права, като едновременно с това зачитам многообразието от 
конституционни и културни традиции на 28-те държави членки.“ 

Жан-Клод Юнкер, Политически насоки, 15 юли 2014 г. 

През последната година нуждата от борба с екстремизма, 
радикализацията и омразата стана още по-належаща, тъй 
като Европа отново стана жертва на ужасяващи терористични 
актове. Вниманието ни беше съсредоточено върху изпълнението 
на Европейската програма за сигурност и борбата с 
множеството разнородни заплахи, пред които сме изправени. 
Председателят Юнкер назначи комисар, отговарящ за 
Съюза на сигурност, който работи в тясно сътрудничество 
с държавите членки и агенциите на ЕС за координирането 
на нашата работа в тази област и докладва редовно на 
колегиума на членовете на Комисията. Това е нов начин на 
работа и важно средство за гарантиране на сигурността на 
нашите граждани. 

Нов закон за борба с тероризма, приет през тази година, 
криминализира и санкционира престъпленията, свързани с 
терористични дейности, като предоставя по-големи правомощия 
за наказателно преследване на онези, които подкрепят 
терористични дейности, и за справяне със завръщащите се 
чуждестранни бойци. Също така ограничаваме пространството, 
в което действат терористите, като прекъсваме достъпа им 
до финансиране, огнестрелни оръжия, подправени 
документи и взривни вещества. Това е глобална заплаха, 

която изисква глобален отговор, и ние работим заедно 
с нашите партньори по целия свят, за да се справим с 
международния тероризъм. На срещата на върха на Г-20 
в Хамбург председателят Юнкер беше сред лидерите, които 
защитиха и одобриха план за действие за борба с тероризма.

През миналата  година засилихме усилията си за 
противодействие на терористичната пропаганда и 
радикализацията онлайн. Чрез интернет форума на ЕС 
работим с основните интернет дружества, за да гарантираме, 
че незаконното съдържание се премахва възможно най-бързо. 
Звеното на ЕС за сигнализиране за незаконно съдържание 
в интернет към Европол е сигнализирало на интернет 

дружествата десетки хиляди публикации. 
Средно 90 % от тези публикации се отстраняват. 
Комисията следи отблизо как дружествата в 
областта на социалните медии прилагат 
кодекса за поведение за борба с незаконното 
използване на езика на омразата онлайн. 
Мрежата за осведоменост по въпросите 
на радикализацията и програмата за 
овластяване на гражданското общество 
подкрепят тези дружества от предни позиции, 
за да се предотврати разпространението на 
зловредни идеологии. 

Работата за превръщането на Европа в 
по-безопасно място започва по нашите граници. 
От 7 април насам всички пътници, преминаващи 
през външните граници на ЕС, са обект на 

системни проверки в съответните бази данни. Предложената 
от Комисията система за влизане/излизане ще помогне да 
се модернизира управлението на външните граници и да 
се регистрират името, видът на документа за пътуване и 
биометричните данни на всеки гражданин на държава извън ЕС, 
който пресича границите ни, както и мястото, където ги пресича. 
Трябва да се постигне споразумение и по предложението на 
Комисията за система на ЕС за информация за пътуванията 
и разрешаването им (ETIAS), за да се даде възможност да 
се правят по-качествени проверки преди пътуване до ЕС. 

Шенгенската 
информационна 
система вече съдържа 
70 милиона сигнала 
и е била консултирана 
4 милиарда пъти през 
2016 г.
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Новите правила, договорени за резервационните данни на 
пътниците, ще помогнат да се идентифицират високорискови 
пътници, а базите данни на ЕС, като например Шенгенската 
информационна система, се използват все повече, за да се 
получи по-ясна представа за определени лица или предмети. 
Към момента системата съдържа 70 милиона сигнала и е била 
консултирана 4 милиарда пъти през 2016 г. 

Също така работим усилено, за да гарантираме, че базите 
данни (с информация) на ЕС в различните държави могат да 
работят една с друга. Това е от решаващо значение, за да 
се предотврати пропуск на критична информация. През май 
представихме нов подход към оперативната съвместимост 
на информационните системи и предложения за укрепване 
на агенцията на ЕС, която отговаря за управлението на 
основните системи. 

Защитата на нашите граждани се простира далеч отвъд 
въпросите на сигурността. От съществено значение за личната 
ни сигурност е да се гарантира, че с нарастващото количество 
лични данни, които споделяме ежедневно, се борави по 
безопасен и поверителен начин. Всеобхватната реформа 
на правилата на ЕС за защита на данните ще влезе в 
сила на 25 май 2018 г. и ще помогне на гражданите да си 
възвърнат контрола върху своите данни. По същия начин 
новият Щит за личните данни в отношенията между ЕС и 
САЩ защитава основните права на гражданите на ЕС, чиито 
лични данни се прехвърлят към САЩ, и внася правна яснота 
в задълженията на дружествата. 

Отбелязахме значителни постижения в борбата с измамите. 
През тази година 20 държави членки решиха да подкрепят 
предложението на Комисията за създаване на Европейска 

прокуратура. Тя ще бъде солиден и независим орган, 
специализиран в борбата с финансовите престъпления в 
целия ЕС. Ще разполага с правомощия за разследване и 
съдебно преследване на случаи на корупция или измама, 
засягащи бюджета на ЕС, както и на трансгранични измами с 
ДДС. Всяка година националните бюджети губят потенциални 
приходи от ДДС в размер на поне 50 милиарда евро в резултат 
на трансгранични измами. Ще се заемем и с финансовите 
престъпления чрез предложения за засилване на правните 
средства за борба с изпирането на пари. Предлагаме да се 
укрепят предпазните мерки във връзка с финансовите потоци 
от високорискови трети държави, да се засилят правомощията 
на звената за финансово разузнаване на ЕС, да се заемем 
с централизираните регистри на националните банкови и 
разплащателните сметки и с рисковете, свързани с виртуалните 
валути и анонимните предплатени карти. 

Европейците вече разполагат с по-добър достъп до 
правосъдие благодарение на законодателството относно 
презумпцията за невиновност, правната помощ и защитата 
на децата в наказателните производства. Продължават 
преговорите по нови предложения за подобряване на 
защитата на децата при трансгранични семейни спорове. 
По-рано тази година ЕС подписа Конвенцията на Съвета на 
Европа от Истанбул за борба с насилието срещу жените и с 
домашното насилие. Върховенството на закона е една от 
основните ценности на ЕС, залегнали в Договора, и Комисията 
е предприела действия да го защити от системните заплахи. 
В момента водим диалог с Полша относно принципите на 
върховенство на закона, за да защитим независимостта на 
съдилищата в страната, както и за да отговорим на редица 
опасения относно реформите на съдебната система.

От 7 април всички 
пътници пресичащи 
външните граници 
на ЕС, са обект на 
 системни проверки
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8/ Към нова политика за миграцията 
„Неотдавнашните ужасни събития в Средиземно море ни показаха, че е необходимо 
Европа да управлява по-добре миграцията във всички нейни аспекти. Това е 
преди всичко хуманитарен императив. Убеден съм, че трябва да работим в тясно 
сътрудничество и в дух на солидарност.“

Жан-Клод Юнкер, Политически насоки, 15 юли 2014 г. 

Миграционната политика на ЕС се основава на солидарност 
и отговорност. През последните две години и половина 
заедно постигнахме напредък по изпълнението на 
Европейската програма за миграцията, предложена 
през май 2015 г. Постепенно възприемаме общ подход 
към миграцията. Бяха предприети значителни стъпки за 
справяне с непосредствените предизвикателства от кризата 
с бежанците от 2015 г. и за преодоляване на слабостите в 
нашата правна уредба. Все още предстои работа по всички 
фронтове, за да бъде изградена ефективна, стабилна и 
по-справедлива система, която е устойчива в дългосрочен 
план. 

Спасяваме човешки живот и се борим с трафика 
на хора. От 2015 г. насам в Егейско и Средиземно море 
беше спасен животът на 620 000 души благодарение 
на спасителните операции, провеждани от Италия и 
Гърция, както и операциите „Тритон“ и „Посейдон“ на 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана и 
операция „Sophia“. Работим и за разбиването на престъпните 
мрежи за контрабанда в Централното Средиземноморие 
и в Егейско море, като си сътрудничим с турските органи 
и НАТО. От 2015 г. досега бяха заловени близо 2500 души, 
заподозрени в контрабанда и трафик, и бяха задържани 
над 470 плавателни съда. 

Предоставяме убежище на хората, които бягат от войни 
и преследване. По време на миграционната криза Европа 
неотменно проявяваше щедрост и истинска солидарност 
към онези, които се нуждаят от закрила. Само през 2016 
г. държавите — членки на ЕС, са предоставили убежище 

на 710 395 бежанци и са осигурили на 14 205 души, 
нуждаещи се от международна закрила, възможност за 
законни и безопасни начини за миграция чрез рамката 
на ЕС за презаселване.

Защитаваме децата мигранти. Днес една четвърт от 
търсещите убежище в ЕС са деца. През 2016 г. 96 000 от 
тях са пристигнали непридружени, без родители или хора, 
които се грижат за тях, и са изправени пред сериозен 
риск да станат жертви на насилие или малтретиране. 
Макар законодателството на ЕС вече да съдържа солидни 
гаранции за защита на децата, в контекста на реформата 
на общата европейска система за убежище Комисията 
предложи да се засили тяхната закрила, включително 
като се усъвършенстват системите за настойничество и се 
предоставя по-силна защита по време на процедурите за 
убежище. През април Комисията определи действия, 
с които да се гарантира бързото идентифициране на 
децата мигранти при пристигането им в ЕС и да се 
осигурят устойчиви перспективи за тези деца чрез 
по-добър достъп до образование и здравни грижи. 

Защитаваме нашите граници. След предложение 
на Комисията, през октомври 2016 г. беше създадена 
Европейската агенция за гранична и брегова охрана, за 
да се гарантира, че Европа е в състояние да защитава своите 
общи външни граници и е по-подготвена да посрещне новите 
предизвикателства в областта на миграцията и сигурността. 
Над 1700 европейски служители са разположени в Гърция, 
Италия, България и Испания, за да оказват подкрепа на 
националните гранични служители. На разположение е и 

Със своите ответни действия Европа се нарежда на първо 
място. Само през 2016 г. ЕС е предоставил убежище и е 

презаселил над 720 000 бежанци – три пъти повече от 
Австралия, Канада и САЩ, взети заедно.

117,000

САЩ

57,000

Канада

34,000

Австралия

724,000

EC
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допълнителен резерв от 1500 гранични служители, готови 
за незабавна намеса, когато държава членка поиска помощ 
по външната си граница. Това допълва капацитета на 
държавите членки от над 100 000 национални гранични 
служители. 

Възпряхме незаконните потоци от Турция. След като 
през март 2016 г. беше прието изявлението на ЕС и Турция, 
броят на хората, които преминават от Турция в Гърция, 
намаля от 10 000 души на ден през октомври 2015 г. на 
средно близо 76 души дневно. Като цяло броят 
на пристигналите на гръцките острови от Турция 
спадна с 97 %. Освен това, чрез нашия механизъм 
за бежанците в Турция, с който за периода 
2016—2017 г. бяха мобилизирани 3 милиарда евро, 
подпомагаме сирийските бежанци в Турция да 
живеят с достойнство и да изградят нов живот. Тези 
средства се използват например за предоставянето 
на социална помощ на 1,3 милиона бежанци и 
на достъп до образование на 230 000 студенти 
бежанци в Турция до края на 2017 г. 

В момента работим за спиране на потока в района на 
Централното Средиземноморие. Основният ни приоритет 
в момента е Либия, където работим в тясно сътрудничество 
с либийските органи, Международната организация по 
миграция (МОМ) и Върховния комисар на ООН за бежанците 
(ВКБООН), за да се подобри положението на мигрантите на 
място, по-специално в центровете за задържане, където 
това положение понастоящем е нетърпимо. През април 
2017 г. беше приета програма с бюджет от 90 милиона 
евро, чиято цел е да се засили защитата на мигрантите и 
бежанците, както и да се подобрят условията на живот и да 
се създадат възможности за заетост в приемните общности. 

ЕС предоставя обучение и оборудване на бреговата 
охрана на Либия, за да окаже помощ в борбата с 
трафикантите и контрабандистите и да спомогне за 
по-голямата сигурност на либийските териториални води, 
като по този начин бъде спасен човешки живот и се намалят 
потоците към Италия. През юли 2017 г. беше одобрен 
проект на стойност 46,3 милиона евро, съфинансиран от 
ЕС и Италия, за укрепване на капацитета за управление на 
границите в Либия. Съвместните усилия с МОМ допринесоха 
за по-голям брой доброволни връщания на мигранти от 
Либия към техните държави на произход. Само през 2017 
г. в страните си се завърнаха около 7000 души от Либия и 
4000 души — от Нигер. 

Има ясни признаци, че действията, предприети по маршрута 
през Централното Средиземноморие, започват да дават 

резултат: през юли 2017 г. броят на незаконно пристигналите 
е намалял с 51 % в сравнение с юли 2016 г., а през август 
2017 г. това намаление е от 81 % в сравнение със същия 
месец на 2016 г. 

Оказваме подкрепа на най-засегнатите държави членки. 
От началото на 2015 г. на Гърция бе предоставена спешна 
помощ в размер над 353 милиона евро. Италия получи 149,5 
милиона евро от 2014 г. насам. Отпуснатата на България 
спешна помощ в размер на 167 милиона евро спомага 

за осигуряването на настаняване, храна и медицински 
консумативи за мигрантите и на оборудване за националните 
гранични служители. Чрез новия инструмент за спешна 
подкрепа вече сме предоставили хуманитарна помощ в 
размер на 401 милиона евро, за да се подобрят условията 
на живот на бежанците в Гърция. 

Работим и по нови начини за подкрепа на Италия, както 
във финансов план, така и чрез засилване на регионалното 
сътрудничество — ангажимент, потвърден от европейските 
лидери на срещата на Европейския съвет през юни 2017 
г. и на проведената през юли среща на министрите на 
вътрешните работи. Европейската гранична и брегова 
охрана участва в съвместната операция „Тритон“ в Италия, 
като предоставя самолети, хеликоптери и кораби, както и 
над 400 служители. Освен това тя помага да се организира 
връщането на мигрантите в техните държави на произход. 
Общо 70 експерти от Европейската служба за подкрепа в 
областта на убежището и 18 служители от Европол оказват 
подкрепа в процеса за преместване и при извършването 
на проверките за сигурност в Италия. 

Откриваме безопасни и законни пътища към Европа 
чрез възможността за презаселване. Схемата на ЕС за 
презаселване, приета през юли 2015 г., предстои да бъде 
успешно приключена, като държавите от ЕС и асоциираните 
към Шенген държави вече са презаселили 17 305 от 
общо 22 504 души, за които е постигнато споразумение. 
До този момент по силата на изявлението на ЕС и Турция 

бяха презаселени общо 8834 сирийци от Турция в ЕС. На 
4 юли 2017 г. Комисията обяви новия период, през който 
държавите да поемат ангажименти за презаселване за 2018 
г., с което да се гарантират по-нататъшните колективни 
усилия за презаселване. 

ЕС работи с държавите на произход и на транзитно 
преминаване, за да се преодолеят първопричините 
за миграцията и да се помогне на хората да изградят 
по-добро бъдеще за себе си у дома. Чрез доверителен 
фонд за Африка, разполагащ с 2,7 млрд. евро, ЕС 
насърчава икономическите възможности и възможностите 
за заетост, сигурността и развитието. Досега са подписани 

ЕС създава безопасни и законни 
пътища към Европа чрез 
презаселване. Вече са изпълнени 
77 % от двугодишния план на ЕС за 
презаселване на 22 000 бежанци 

97%

Броят на пристигащите в Източното 
Средиземноморие беше намален с 

97 %  чрез последователни действия 
в продължение на повече от една 

година; пристигащите в Централното 
Средиземноморие започват да 

намаляват, като през август 2017 г. те 
бяха с 81 % по-малко спрямо същия 

месец на миналата година 



54

общо 169 договора с акцент върху икономическото 
развитие, създаването на работни места, 
управлението, продоволствената сигурност, 
здравеопазването и управлението на миграцията. 
Председателят Юнкер призова държавите членки 
да допринесат със средства, които съответстват 
на вноската от бюджета на ЕС в размер на 
2,7 милиарда евро; досега обаче те са поели 
ангажимент само за 227,7 милиона евро и са 
предоставили 152,5 милиона евро. Планът за 
външни инвестиции подобрява инвестициите 
в Африка. Благодарение на вноска от 4,1 милиарда евро от 
бюджета на ЕС и от Европейския фонд за развитие Планът 
за инвестиции ще подкрепя иновативни гаранции, за да се 
стимулират частните инвестиции и да се окаже съдействие 
за мобилизирането на инвестиции, достигащи 44 милиарда 
евро. ЕС е също така най-големият донор на помощ за 
развитие и на хуманитарна помощ в света. Помощта от 
ЕС не е благотворителност, а конкретна инвестиция в хората. 
Самостоятелно Европейската комисия ще предостави на 
Африка 31 милиарда евро за официална помощ за развитие 
за периода 2014—2020 г., 

През септември 2015 г. държавите членки взеха решение да 
окажат подкрепа на Гърция и Италия и чрез създаването 
на система за спешно преместване. Търсещите убежище 
лица, за които има голяма вероятност молбите им да бъдат 
успешно обработени, се преместват от тези две държави, 
където са пристигнали, в други държави членки, в които 
молбите им за убежище ще бъдат обработени. През 2017 
г. темпото, с което се извършват преместванията, се 
засили значително, като държавите членки преместиха три 
и половина пъти повече души в сравнение със същия период 
на 2016 г. През лятото на 2017 г. общият брой премествания 
достигна 27 700. Понастоящем почти всички държави 
членки извършват премествания, като Малта и Латвия са 
изпълнили изцяло своите ангажименти за премествания 
от Гърция. До края на септември Финландия (90 %), Литва 
и Люксембург (85 % и за двете страни) ще са изпълнили 
по-голямата част от определения им брой премествания 
от Гърция, докато Швеция, която започна да извършва 
премествания едва през юни, ще е изпълнила почти 70 % 
от своя ангажимент. Освен това Малта и Финландия скоро 
ще изпълнят изцяло ангажиментите си за преместване 
от Италия. При все това Комисията трябваше да започне 
производства за нарушения срещу Полша, Унгария и 
Чешката република, които не изпълняват своите законови 
задължения. 

За успешно и бързо преместване и презаселване е необходимо 
да се извършват задълбочени проверки за сигурност. 

С помощта на европейската гранична и брегова охрана и 
Европол, ние гарантираме, че всички лица, пристигащи в 
горещите точки в Италия и Гърция, преминават цялостни 
проверки за сигурност, включително пълна процедура за 
установяване на самоличността и регистриране, в това 
число снемане на пръстови отпечатъци и проверки във 
всички съответни международни, европейски и национални 
бази данни. Кандидатите за преместване преминават през 
допълнителни проверки, осъществявани от службите на 
приемащата държава членка. 

Полагаме усилия за преодоляване на първопричините 
за незаконната миграция, като работим в рамката на 
установените партньорства. Желанието ни е да работим за 
преодоляване на основните причини, които принуждават 
хората да се местят, и по този начин да им дадем шанс 
да изградят живота си по-близо до своя дом, вместо да 
предприемат пътуване до Европа, което често може да 
им коства живота. Изпълняваме нови партньорства в 
областта на миграцията с ключови държави на произход 
и транзит, като се започне с Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал 
и Етиопия. 

Създадохме Извънреден доверителен фонд за Африка 
в размер на 2,7 милиарда евро, за да се финансират 
проекти, свързани с миграцията. Председателят Юнкер 
призова държавите членки да подкрепят тези усилия 
и да предоставят принос, съответстващ на средствата 
от бюджета на ЕС в размер на 1,8 милиарда евро, но до 
момента са внесени едва 152,5 милиона евро. До този 
момент бяха подписани общо 169 договора с акцент върху 
икономическото развитие, управлението, продоволствената 
сигурност, здравеопазването и миграцията. Планът за 
външни инвестиции повтаря успешния модел на плана 
„Юнкер“ за привличане на инвестиции от частния сектор, 
необходими за постигането на устойчиво развитие и за 
създаването на работни места. Благодарение на вноска от 
4,1 милиарда евро от бюджета на ЕС Съюзът ще мобилизира 
инвестиции в общ размер от 44 милиарда евро, които могат 
да достигнат 88 милиарда евро, ако държавите членки 
също допринесат.

Вече почти всички държави 
членки извършват 
премествания в рамките 
на ЕС, за да облекчат 
натиска върху Италия и 
Гърция

888 служители в Гърция

407 служители в Италия

126 служители в България

197 служители в Испания

55 служители в Западните Балкани

Европейска гранична и брегова 
охрана: актуална информация за 
разполагането 

В момента Европейската гранична и брегова охрана 
е разположила около 1 700 служители, които да 
защитават границите на ЕС. Това са допълнителни 
служители към разположените от държавите членки  
100 000 служители.

септември 2017 г.
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ПРЕМЕСТВАНЕ ПРЕЗАСЕЛВАНЕ
ЕКСПЕРТИ ЗА

ЕВРОПЕЙСКАТА
ГРАНИЧНА
И БРЕГОВА
ОХРАНА1

ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА 
ЗА ДОВЕРИТЕЛНИЯ 
ФОНД ЗА АФРИКА 
В МЛН. ЕВРО (ПОЕТ 

АНГАЖИМЕНТ/
ПОЛУЧЕНИ СРЕДСТВА)

Преместени 
от Италия

Преместени 
от Гърция Общо 

Правно 
задължение 

% 
изпълнение Презаселени Поет 

ангажимент % пълен

Австрия 15 0 15 1,953 1% 1,830 1,900 96% 48 6.0 / 3.0

Белгия 259 677 936 3,812 25% 905 1,100 82% 4 10.0 / 6.0

България 0 50 50 1,302 4% 0 50 0% 98 0.05 / 0.05

Хърватия 18 60 78 968 8% 0 150 0% 13

Кипър 34 96 130 320 41% 0 69 0% 2

Чешка република 0 12 12 2,691 0.4% 52 400 13% 30 0.74 / 0.74

Дания      481 1,000 48% 16 6.0 / 6.0

Естония 0 141 141 329 43% 20 20 100% 16 1.45 / 1.45

Финландия 755 1,196 1,951 2,078 94% 293 293 100% 21 5.0 / 5.0

Франция 330 3,948 4,278 19,714 22% 1,965 2,375 83% 98 3.0 / 3.0

Германия 3,405 4,447 7,852 27,536 29% 1,600 1,600 100% 163 51.0 / 13.0

Гърция      0 354 0% 631

Унгария 0 0 0 1,294 0%    7 0.7 / 0.7

Исландия      50 50 100% 5

Ирландия 0 487 487 600 81% 520 520 100% 3.0/ 1.2

Италия      1,152 1,989 58% 192 102.0 / 82.0

Латвия 27 294 321 481 67% 25 50 50% 34 0.05 / 0.05

Лихтенщайн 0 10 10   20 20 100%

Литва 27 355 382 671 57% 28 70 40% 24 0.05 / 0.05

Люксембург 111 271 382 557 69% 26 30 87% 7 3.1 / 3.1

Малта 47 101 148 131 113% 0 14 0% 53 0.25 / 0.1

Нидерландия 792 1,595 2,357 5,947 40% 1,000 1,000 100% 114 16.4 / 13.4

Норвегия 815 693 1,508   3,421 3,500 98% 70 3.6 / 3.6

Полша 0 0 0 6,182 0% 0 900 0% 62 1.1 / 1.1

Португалия 299 1,116 1,415 2,951 48% 76 191 40% 152 0.45 / 0.45

Румъния 45 682 727 4,180 17% 0 80 0% 125 0.1 / 0.1

Словакия 0 16 16 902 2% 0 100 0% 11 0.6 / 0.6

Словения 45 172 217 567 38% 0 20 0% 8 0.05 / 0.05

Испания 168 1,089 1,257 9,323 13% 631 1,449 44% 117 3.0 / 3.0

Швеция 511 1,392 1,903 3,766 51% 491 491 100% 28 3.0 / 3.0

Швейцария 778 344 1,122   519 519 100% 4 4.1 / 3.6
Обединено 
кралство

     2,200 2,200 100% 58 3.0 / 1.2

ОБЩО 8,451 19,244 27,695 98,255 28% 17,305 22,504 77% 1669 227.7 / 155.5 

¹   Данните в тази колона показват средно колко души от всяка държава членка са били разположени за участие в операции на Европейската гранична и брегова охрана 
(в Гърция, Италия, България, Западните Балкани и Испания) всеки ден през периода януари-август 2017 г.
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9/ По-силен участник на световната сцена 
„Ние се нуждаем от по-силна Европа в областта на външната политика. Кризата в 
Украйна и тревожната ситуация в Близкия изток показват колко важно е Европа 
да бъде единна по отношение на външната си политика.“ 

Жан-Клод Юнкер, Политически насоки, 15 юли 2014 г. 

Европейският съюз продължава да е застъпник за основан 
на правила световен ред и да допринася за сигурността и 
стабилността в нашия регион и отвъд него. Ние защитаваме 
правата на човека, демокрацията и върховенството на закона 
в целия свят. Също така работим в тясно сътрудничество и по 
конструктивен начин с нашите международни партньори, за 
да направим света по-безопасен и по-стабилен.

Днес, повече от всякога, е нужно европейците да поемат 
по-голяма отговорност за собствената си сигурност. През 
ноември Комисията представи план за действие в областта 
на отбраната, в който се описва по какъв начин създаването 
на европейски фонд за отбрана и други действия могат да 
подпомогнат по-ефективното изразходване на средствата 
от страна на държавите членки за съвместни отбранителни 
способности и да засилят сигурността на европейските 
граждани. Според някои изчисления липсата на сътрудничество 
между държавите членки в областта на отбраната и сигурността 
струва между 25 милиарда и 100 милиарда евро годишно. 80 % 
от обществените поръчки и над 90 % от научните изследвания 
и технологиите се управляват на национално равнище. До 
30 % от годишните разходи за отбрана биха могли да бъдат 
спестени чрез обединяването на обществени поръчки. 

По отношение на общата политика за сигурност и отбрана 
през последната една година беше постигнато повече, 
отколкото през изминалото десетилетие. Напредъкът е 
единствен по рода си. Новият команден център на ЕС за 
военни мисии за обучение и консултативни 
мисии вече е реалност. Вече придобива 
форма и съгласуван годишен преглед 
на националните бюджети за отбрана. 
Ръководителите подкрепиха амбициозния 
европейски план за действие в областта 
на отбраната, нов Европейски фонд за 
отбрана, както и засилено партньорство 
с НАТО, и призоваха за постоянно 
структурирано сътрудничество, което 
е приобщаващо и амбициозно, за да се 
укрепят сигурността и отбраната на Европа. 

След съвместната декларация на 
председателя Юнкер, председателя Туск 

и генералния секретар Столтенберг относно отношенията 
между ЕС и НАТО постигнахме съгласие по 42 конкретни 
предложения за съвместни действия. Заедно ще задълбочим 
усилията за противопоставяне на хибридните заплахи и 
кибератаките и за подпомагане на нашите партньори при 
предотвратяването и реагирането на кризи. 

Тази година ЕС се съсредоточи върху изпълнението на 
своята Глобална стратегия, за да посрещнем по-добре 
предизвикателствата, стоящи пред нас и нашите партньори — 
от сътрудничеството за развитие и справянето с изменението 
на климата до сигурността, отбраната и мироопазването. 

За гарантиране на сигурността в по-широко съседство 
продължаваме да подкрепяме оглавяваните от ООН усилия за 
възстановяване на мира в Сирия, за намиране на политическо 
решение в Йемен и за стабилизиране на Либия. Насърчаваме 
политическата реформа и националното помирение в Ирак, 
като същевременно предоставяме там, където е необходимо, 
хуманитарна помощ и подкрепа за развитието, които са от 
решаващо значение. 

В по-непосредствена близост, укрепихме сътрудничеството си 
със Западните Балкани и потвърдихме своята ангажираност за 
европейската перспектива на целия регион. Продължаваме 
да подкрепяме усилията за реформи в Албания и бившата 
югославска република Македония и да улесняваме диалога 
между Сърбия и Косово. Черна гора и Сърбия отвориха 

ЕС отмени изискванията 
за виза за гражданите 
на Украйна и Грузия в 
резултат на извършените 
съществени реформи, 
особено в борбата с 
корупцията
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нови глави в преговорите си за присъединяване, а Босна и 
Херцеговина подаде кандидатурата си за присъединяване. 

Укрепихме също така партньорствата с други държави по 
източните ни граници. Споразумението за асоцииране 
с Украйна влезе в сила, след като Комисията помогна на 
държавите членки да преодолеят последните препятствия 
в процеса на ратификация. Продължаваме да подкрепяме 
териториалната цялост, суверенитета и независимостта 
на Украйна и оставаме ангажирани с пълното прилагане 
на договореностите от Минск. Освен това ЕС удвои усилията 
си за съдействие в борбата срещу корупцията в Украйна — 
ключа към трансформация на страната. Също така изпълнихме 
своя ангажимент да премахнем изискването за визи за 
гражданите на Грузия и Украйна, след като тези страни 
извършиха редица задълбочени реформи. 

ЕС продължава да работи с Турция. Осъдихме опита за преврат 
от юли 2016 г. и изразихме своята подкрепа за демократично 
избраните институции на страната. Ще продължим да 
изтъкваме необходимостта да се зачитат правата на човека, 
основните свободи и върховенството на закона — области, по 
отношение на които Турция направи сериозна крачка назад 
през последната година. 

ЕС подкрепя демократичния преход, мира и стабилността 
в цяла Азия - от Афганистан до Мианмар/Бирма - и там, 
където това е необходимо, осъжда погазването на човешките 
права. Укрепихме своите отношения и сътрудничество с Китай, 
Индия, Иран и Южна Корея, като работим заедно по въпросите 
на глобалната сигурност, климата и сътрудничеството за 
развитие. ЕС предостави силна подкрепа на своите съюзници 
във връзка с ядрената програма на Северна Корея. 

Отбелязахме нов етап в двустранните си отношения с Куба, 
като проправихме пътя за повече инвестиции и търговия на ЕС 
чрез укрепване на политическия диалог и сътрудничеството. 
Оказахме политическа подкрепа на Колумбия по пътя към 
гарантиране на мира и предоставихме безпрецедентен 
пакет помощ в размер от почти 600 милиона евро. Съдбата 
на демокрацията във Венесуела е повод за безпокойство 
за всички партньори на страната, като ЕС продължава да 
насърчава намирането на политическо решение на настоящата 
криза, но е готов да приеме рестриктивни мерки. 

ЕС играе водеща роля в изпълнението на Програмата на 
ООН за устойчиво развитие за периода до 2030 г., а през 

2016 г. Съюзът отново е най-големият дарител на официална 
помощ за развитие, която достигна 75,5 милиарда евро. 
Новият Европейски консенсус за развитие спомага за 
привеждането на нашата дейност в тази област в съответствие 
с Програмата до 2030 г. 

ЕС е най-големият донор на помощ за развитие и на хуманитарна 
помощ в света. Помощта от ЕС не е благотворителност, а 
конкретна инвестиция в хората и взаимния интерес. 
Самостоятелно Европейската комисия ще предостави на Африка 
31 милиарда евро за официална помощ за развитие за периода 
2014—2020 г. Това финансиране помага да се стимулира 
икономиката на Африка, за да се даде шанс на младите 
хора да градят бъдеще, да се гарантират продоволствената 
сигурност и достъпът до енергия и да се установят добро 
управление и зачитане на човешките права. Така например 
благодарение на помощта за развитие от ЕС над 18 милиона 
души са получили достъп до енергия в Африка.

ЕС продължава да бъде ключов участник в рамките на Г-7 и 
Г-20. През изминалата година ЕС определяше дневния ред за 
свободна, но лоялна търговия, работеше в полза на борбата с 
изменението на климата, защитаваше правилата, разработени 
от началото на финансовата криза, за да се гарантира 
международната финансова стабилност, и пое водеща роля 
в борбата с избягването на данъци на международно равнище.

Източник: ОИСР, 2017 г., ЕС = ЕС и неговите държави членки

ЕС е най-големият донор на помощ за 
развитие и на хуманитарна помощ в 
света 
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10/ Съюз на демократична промяна 
„Под моето ръководство Европейската комисия ще се ангажира с изпълнение на 
специалното партньорство с Европейския парламент. [...] Освен това аз се ангажирам 
с по-голяма прозрачност в контактите със заинтересованите страни и лобистите.“ 

Жан-Клод Юнкер, Политически насоки, 15 юли 2014 г. 

Когато встъпи в длъжност, настоящата Комисия реши да 
подходи към работата си по различен начин, да преодолее 
отдавнашния скептицизъм сред европейските граждани 
относно начина, по който работи ЕС, и да възвърне доверието 
в нашата институция и ЕС. Решихме да съсредоточим 
усилията върху области, в които решението на европейско 
равнище е най-добрият вариант, а отговорът на национално 
или местно равнище не е ефективен. Така сведохме новото 
законодателство от 130 големи инициативи на година при 
предходните мандати на Комисията до 23 инициативи годишно 
през 2015 г. и 2016 г. и до 21 инициативи през 2017 г. — 
намаление с над 80 %. Искаме да преодолеем разстоянието 
между резултатите от дейността на ЕС и очакванията 
на гражданите. 

Докато в миналото ЕС бе асоцииран с „прекалена 
бюрократичност“, ние показахме политическо лидерство 
и поехме отговорност за начина, по който Комисията 
прилага чувствителни решения в областта на защитата на 
потребителите, здравето и политиката за околната среда. 
Признахме, че по-рано процесът е бил твърде технократски 
и пристъпихме към реформирането му. От встъпването ни в 
длъжност чувствителните решения във връзка с глифозата 
и веществата, нарушаващи ендокринната система, бяха 
обсъждани по-скоро на политическо, а не на техническо 
равнище поради високия интерес към тези важни въпроси 
в областта на общественото здраве. Освен това Комисията 
предложи реформа на системата на комитологията, 
така че държавите членки да бъдат задължени да поемат 
отговорност и да приемат политическа позиция по трудни 
и чувствителни въпроси, докато настоящата система им 
позволява да се въздържат и да прехвърлят отговорността 
от националните власти към Комисията. 

Под ръководството на първия заместник-председател 
Тимерманс се прилага ново междуинституционално 

споразумение за по-добро законотворчество с Европейския 
парламент и държавите членки. За първи път през 2016 
г. работната програма на Комисията беше обсъдена при 
консултации с членове на Европейския парламент и с държавите 
членки; трите институции подписаха първата съвместна 
декларация, за да се гарантира по-бързо и по-ефективно 
приемане на законите и да се даде отговор на тревогите и 
очакванията на гражданите. 

С цел да се постигне по-голяма прозрачност представихме 
предложения за разширяване на обхвата на нашия съвместен 
регистър за прозрачност, който да обхваща Европейския 
парламент и Съвета по същия начин, както и Комисията. 
Докато чакаме работата в другите институции да напредне, 
Комисията продължава да играе водеща роля. Понастоящем в 
нашия съвместен регистър за прозрачност са включени 11 318 
организации и физически лица, като почти 5000 от тях 
се присъединиха, след като през ноември 2014 г. Комисията 
промени правилата и направи регистрацията задължителна 
за тези, които желаят да се срещнат с най-високопоставените 
служители в Комисията. 

Продължаваме да сме верни на своя ангажимент за 
граждански диалози, като в държавите членки бяха 
проведени около 312 общински прояви, по време на които 
гражданите дебатираха с членове на Комисията, европейски 
парламентаристи и национални и местни политици.

Комисията „Юнкер“ се ангажира да разшири максимално 
възможностите за участие в европейски граждански 
инициативи. Комисарите вече обсъждат всяко предложение 
за регистриране на европейска гражданска инициатива, за 
да сме сигурни, че няма да се натъкнем на правни трудности 
и да попречим на желанието на гражданите да участват 
в политическия процес на ЕС. Предложихме частичното 
регистриране на няколко инициативи, които не попадаха 
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изцяло в приложното поле на регламента, 
и изпълнихме две решения на Съда на 
Европейския съюз за отмяна на отказа 
на предишната Комисия да регистрира 
европейски граждански инициативи. 

Комисията „Юнкер“ разглежда като 
приоритет специалното си партньорство 
с Европейския парламент и гражданите, 
които той представлява. От встъпването 
в длъжност на Комисията „Юнкер“ членовете 
на колегиума участваха в 1274 дебата с 
Европейския парламент, като в 98 от тях 
взеха участие председателят на Комисията 
и първият заместник-председател. 

Националните парламенти също изразиха 
желанието си да играят конструктивна роля във формирането 
на бъдещето на Съюза, като Комисията поддържа ангажимента 
си да задълбочи своите отношения с тях. Членовете на 
Комисията проведоха над 650 срещи с националните 
парламенти, приближавайки по този начин Европа към 
представителите на гражданите на национално равнище. 

По-доброто регулиране означава по-добро законодателство, 
прилагано по-добре. Комисията „Юнкер“ изпълнява този свой 
ангажимент и засили работата си, с която да гарантира, че 
всички държави членки прилагат правилно правото на ЕС. 
Към края на 2016 г. имаше 1659 открити производства за 
нарушения срещу всички 28 държави членки, в сравнение с 
едва 1300 в края на 2013 г., което представлява увеличение 
от 20 %.

Членовете на Комисията 
проведоха над 650 срещи с 
националните парламенти 

Членовете на Комисията 
участваха в 1 274 дебата в 
Европейския парламент
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Още самото началото на работата си Комисията „Юнкер“ въвежда широка програма за по-добро регулиране, 
за да промени начина, по който работи Комисията. За тази цел се определя набор от десет политически 
приоритета, които са приложени на практика всяка година с целенасочените работни програми на Комисията, 
като в тях се съдържат ограничен брой приоритетни инициативи. Председателят Юнкер желае Комисията 
да действа мащабно по важните въпроси и скромно по делата с по-малко значение. По-доброто регулиране 
означава също така да се отделя постоянно внимание на текущия корпус от закони на ЕС, като се гарантира, 
че той е подходящ за целта чрез проверки за пригодност, активно вслушване в мнението на онези, които 
са най-пряко засегнати от законите на ЕС ежедневно, и да се извършват ревизии, отмяна и опростяване на 
текущите достижения на правото на ЕС, когато е необходимо. Накрая, програмата за по-добро регулиране 
означава разработване на политиката по открит начин. Оценките на въздействието на Комисията подлежат 
на независим контрол и сега се допитваме на всеки етап от процеса на изготвяне на политики, като се 
започне дори преди да е положен първият ред от законодателния акт и се приключи след като Комисията 
е съставила текста и е изпратила предложения на Европейския парламент и Съвета, за да могат те да го 
обсъдят и приемат.

По-доброто регулиране в числа, 2015-2017 г.

100
2014 23

2016

21
2017

23
2015

109
2015-2017

74
2015-2017

137
2015- 2017

Ние се вслушваме в 
гражданите и заинтересованите 

страни в хода на целия процес 
на изготвяне на политиките 

посредством публични 
консултации, платформата за 
пригодност на регулаторната 

рамка REFIT, уеб портала 
„Облекчете товара — Lighten the 

load“ и 312 диалога с гражданите

Оценките на въздействието 
вече могат да се извършват не 

само в началото на процеса 
на изготвяне на политиките от 
Комисията, но и от Парламента 
и Съвета при изменението на 
предложението на Комисията

Независим комитет за 
регулаторен контрол 
следи за качеството на 

работата при изготвянето на 
оценките на въздействието 

и оценява качеството на 
законодателството

Спазването на принципа на 
субсидиарност е засилено 
чрез повече вслушване в 

националните парламенти. 
Комисарите са извършили 

над 650 посещения в 
националните парламенти

ПРИОРИТЕТНИ ИНИЦИАТИВИ
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА

ОТТЕГЛЯНЕ 
ОТМЕНЕНО

ЗАКОНОДАТЕЛСТВО

ИНИЦИАТИВИ ЗА 
ОПРОСТЯВАНЕ НА 

НОРМАТИВНАТА УРЕДБА

63

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г.

ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ 





СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЕЩАНИЯТА НА ЕС: 
ПО-ЕФЕКТИВНО ПРИЛАГАНЕ НА СЪВМЕСТНИТЕ НИ РЕШЕНИЯ



66

Изпълнение на обещанията на ЕС: по-ефективно 
прилагане на съвместните ни решения
Държавите членки отговарят за навременното и точно транспониране на директивите в националното си законодателство, 
както и за правилното прилагане и изпълнение на законодателството на ЕС като цяло. В качеството си на пазител на 
Договорите Комисията отговаря за това да се гарантира правилното прилагане на правото на ЕС във всички държави 
членки. Ако някоя държава от Европейския съюз не е предприела ефективни мерки за прилагане на правото на ЕС, 
Комисията може да образува официално производство за установяване на нарушение и ако е необходимо, да отнесе 
случая към Съда. 

По-доброто прилагане на правото на ЕС е приоритет на Комисията „Юнкер“ e ключов елемент от програмата за по-добро 
регулиране. Комисията потвърди ангажимента си да работи за подобряване на прилагането на правото на ЕС в съобщение 
от декември 2016 г., в което се предвижда по-стратегически подход към политиката ѝ по отношение на нарушенията. Тя 
обяви, че ще се заеме приоритетно с най-сериозните нарушения на правото на ЕС, които засягат интересите на гражданите 
и предприятията. Към септември 2017 г. неприключените производства за установяване на нарушение са 1659. 
Това е значително увеличение в сравнение с предходните години. 

Приключени производства за установяване на нарушение в досъдебната фаза 

Благодарение на ползотворния диалог с държавите членки съществена част от процедурите за установяване на нарушение 
приключват, преди Комисията да се обърне към Съда.
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Неприключени производства за установяване на нарушение от 
края на 2014 г. до 1 септември 2017 г.
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Начало на мандата на Комисията „Юнкер“ 
(ноември 2014 г.)

Начало на мандата на 
Комисията „Юнкер“ (ноември 
2014 г.)

1 септември 2017 г.
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Ефективното правоприлагане е от съществено значение, за да се гарантира, че гражданите и предприятията извличат 
ползите, които произтичат от правото на ЕС. Често когато на преден план излизат въпроси — независимо от това дали 
са свързани с тестване на автомобилните емисии, с незаконни депа за отпадъци или с безопасността и сигурността на 
транспорта — причината за това не е липсата на законодателство на ЕС, а по-скоро фактът, че държавите членки не 
прилагат ефективно и правилно правото на ЕС. Също така единният пазар на ЕС продължава да е най-ценният актив на 
Европа за милионите граждани и предприятия, а като следи за спазването на правилата на ЕС, Комисията се ангажира 
с това да гарантира, че европейците се възползват ежедневно от свободата да живеят, работят, пазаруват и търгуват 
в целия Европейски съюз.

За да улесни навременното транспониране на законодателството, Комисията оказва съдействие на държавите членки, 
като изготвя планове за прилагане, специализирани интернет сайтове и ръководства и осъществява обмен на най-добри 
практики на заседанията на експертни групи.
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Неприключени производства за установяване на нарушение към 1 септември 2017 г.

Общ брой на нарушенията 

Нарушения, свързани с неправилно транспониране и/или неправилно прилагане на правото на ЕС 

Нарушения, свързани с ненавременно транспониране

Комисията винаги предлага помощ и действа като посредник между държавите членки във връзка с въпроси, 
свързани с прилагането на правото на ЕС. Това се случи по-рано тази година при спор между Испания и Португалия 
за разработването на временно съоръжение за съхранение на отработено ядрено гориво в Алмарас. Изграждайки 
мостове между позиции, които понякога са отдалечени една от друга, Комисията насърчава провеждането на 
дискусии, докато не бъде постигнат резултат и не се намерят прагматични решения. Способността да се намират 
компромиси е част от европейския дух. Това е от първостепенно значение за гладкото функциониране на нашия 
Съюз и за спазването на общото ни законодателство.
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1. Оптимизъм за бъдещето на ЕС
Бихте ли казали, че сте много оптимистични, умерено оптимистични, умерено песимистични или 
много песимистични по отношение на бъдещето на ЕС?  

Състояние на общественото мнение в ЕС

В сравнение със същия период отпреди една година, нарастващо мнозинство от гражданите на ЕС са 
оптимистични относно бъдещето на Европейския съюз (56 %) и имат положително мнение за състоянието 
на икономиките на своите държави (46 %). Доверието в Европейския съюз също се увеличава и се намира 
на най-високото си равнище от 2010 г. насам, а близо три четвърти от населението в еврозоната изразяват 
подкрепата си за нашата единна валута — еврото. Тази подкрепа достигна най-високото си равнище от 
есента на 2004 г. насам. Накрая, 68 % от европейците се чувстват граждани на ЕС, което е най-високото 
равнище, отбелязвано досега по този показател.
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2. Как се възприема настоящата икономическа ситуация — тенденции

ОБЩО 56 % 
ОТГОВОРИЛИ 
„ОПТИМИСТИЧНИ” 

46%
ОБЩО ОТГОВОРИЛИ „ДОБРА”

ОБЩО 38 % 
ОТГОВОРИЛИ 
„ПЕСИМИСТИЧНИ” 

51%
ОБЩО ОТГОВОРИЛИ „ЛОША”

6%
НЕ ЗНАЯ

3%
НЕ ЗНАЯ
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3. Доверие в ЕС / в националните парламенти / в националните правителства
Бихме искали да Ви попитаме дали имате доверие към определени институции. Моля, кажете до 
каква степен изпитвате доверие към следните институции: към всяка една от
Отговор: По-скоро доверие
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4. Подкрепа за ЕС
Какво мислите за всяко от следните изявления?  
Моля, споделете дали сте за или против всяко от изявленията.
Европейски икономически и паричен съюз с единна валута, еврото 

5. Чувство за принадлежност към ЕС
Моля, кажете до каква степен всяко от следните изявления отговаря на вашето мнение: 
Чувствате се гражданин/гражданка на ЕС 
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Източник: Евробарометър
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68% 
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60%
ЗА (ЕС 28)

34%
ПРОТИВ (ЕС 28)

31% 
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22%
ПРОТИВ (ЕВРОЗОНА)

6%
НЕ ЗНАЯ

1%
НЕ ЗНАЯ

ЕВРОПЕЙСКИ 
СЪЮЗ
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избиране на председателя Юнкер от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет

БВП: стабилно възстановяване и растеж, надхвърлящ над 2 % — по-бърз, отколкото 
Съединените щати и Япония 

Промяна в % на реалния БВП 

Инвестиции: понастоящем нарастват след сериозния срив 

% на промяна в равнището на инвестициите в сравнение с 2008 г. 

Икономическа нагласа: в ЕС и еврозоната достигна най-високото си равнище от десет години насам

Източник: Европейска комисия, с изключение на 2017 г.: последна оценка на МВФ за САЩ и Япония, последната 
статистическа информация на ЕЦБ за еврозоната

Източник: Европейска комисия. Показателят за икономическо доверие е съставен от няколко секторни показателя за доверието. 

Източник: Европейска комисия 
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избиране на председателя Юнкер от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет

избиране на председателя Юнкер от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет

Инвестициите 
скоро ще достигнат 
нивата си отпреди 
кризата, като 
понастоящем 
възлизат на около 
20 % от БВП

Показателите 
за доверието 
се покачват

през последната година 
(второ тримесечие 2016 г. 
— второ тримесечие 
2017 г.) е нараснал в ЕС 
с 2,4 %, а в еврозоната — 
с 2,3 %  



75

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г.

	 НАПРЕДЪК	В	ИКОНОМИЧЕСКОТО	ПОЛОЖЕНИЕ
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избиране на председателя Юнкер от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет

Създаване на работни места: близо 8 милиона работни места бяха създадени от началото на 
мандата на настоящата Комисия

в милиони хора 

Безработица: в момента достига най-ниската стойност за последните девет години, но все още е 
твърде висока 

% активно население

Равнище на заетост: постоянно нараства след годините на криза

% население в трудоспособна възраст 

Източник: Европейска комисия 

избиране на председателя Юнкер от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет

Източник: Европейска комисия 

избиране на председателя Юнкер от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет

Източник: Европейската комисия и ОИСР * Данните за Съединените щати и Япония са за 
възрастовата група 15—64 години, за разлика от ЕС, 
където данните са за възрастовата група 20—64 години 

Близо 7 
милиона 
работни 
места, 
изгубени 
в ЕС от 
2008 г.

11 милиона работни места, 
създадени в ЕС от 2013 г. 
8 милиона от третото 
тримесечие на 2014 г.

Второ 
тримесечие, 
2017 г.; 235 
милиона 
души в ЕС, 
рекорден 
брой до 
момента 

Първо тримесечие на 2017 г.:
ЕС:                               71,7 % 
eврозона:                    70,4 % 

Второ тримесечие, 2017 г.; 
ЕС:                             7,7 % 
eврозона:                  9,2 % 

EC

Япония

САЩ
eврозона

EC

Япония

САЩ

EC

Япония

САЩ
eврозона

eврозона

68.4

10.9 

67.7

12.0 
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Бюджетен дефицит: само за няколко години намаля от над 6 % до 1,4 % в еврозоната

% от БВП 

Държавен дълг: започва бавно да намалява от пиковите равнища 

% от БВП

В банковата област: положението се подобрява, но все още са налице проблеми, наследени от кризата 

Необслужвани кредити 
% от общите заеми 

Капиталова адекватност на банките
% от общия размер на рисково претеглените активи 

избиране на председателя Юнкер от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет
Източник: Европейска комисия

избиране на председателя Юнкер от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет
Източник: Европейска комисия

избиране на председателя Юнкер от Европейския парламент по предложение на Европейския съвет
Източник: МВФ, изчисления на Европейската комисия Източник: Световна банка

прогнози 

прогнози 
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САЩ

САЩ
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eврозона

eврозона

2017 г.; 
ЕС             -1,6 % 
еврозона  -1,4 %

2017 г. 
ЕС:            84,8 % 
eврозона: 90,3 % 

2016 г.:
ЕС            19,1%
еврозона 18,0 %

Първо тримесечие на 
2017 г.:    
ЕС                 4,1 %  
еврозона      4,8 %

88.4
94.3
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СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА — 2017 г.

ДОКЛАД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПОЛИТИКИТЕ



Законодателни приоритети: актуално състояние

На 13 декември 2016 г. Европейският парламент, Съветът и Европейската комисия постигнаха 
съгласие по съвместна декларация относно законодателните приоритети на ЕС за 
2017 г. Те поставиха акцент върху 58 инициативи, които е необходимо да бъдат разгледани 
приоритетно в рамките на законодателния процес, за да се подпомогне преодоляването на 
най-големите икономически, екологични и социални предизвикателства, пред които е изправен 
Европейският съюз. Трите институции се ангажираха да постигнат значителен напредък 
и ако е възможно, да приемат съответните законодателни актове преди края на 2017 г. От 
тези 58 предложения на Комисията 11 вече са приети от Европейския парламент и Съвета, 
поради което работата по тях е приключила. При наличие на политическа воля от страна на 
съзаконодателите има вероятност 19 инициативи да бъдат договорени до края на 2017 г. Що 
се отнася до останалите 28 предложения, е малко вероятно да бъде постигнато споразумение 
или съществен напредък през 2017 г. По тези предложения Европейският парламент и Съветът 
невинаги действат с еднакво темпо, като единият или другият ускорява или бави напредъка. 
За да бъдат приети тези предложения през 2018 г., ще бъде необходим твърд политически 
ангажимент от страна на всички институции на ЕС.

Представено и договорено

14 15 16 20 21 23 24 35 42 43 44

Възможно е да бъде постигнато споразумение през 2017 г.

1 2 3 4 5 6 8 11 22  
25 28 29 31 33 36 37 45 46 48

Възможно е да бъде постигнато споразумение през 2018 г. при наличие на твърд 
политически ангажимент от страна на всички институции на ЕС

7 9 10 12 13 17 18 19 26 27 30 32 34 38  
39 40 41 47 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
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парламент

Съвет на 
Европейския съюз

1

Европейски фонд за 
стратегически инвестиции 
2.0

Комисията представи това предложение през септем-
ври 2016 г. Съветът прие своя мандат за водене на 
преговори през декември 2016 г., а Парламентът — 
през май 2017 г. Проведени бяха редица тристранни 
срещи и при наличието на политическа воля би тряб-
вало да е възможно да се постигне споразумение за 
приемане на законодателните актове през есента.

2

Модернизиране на 
търговската защита

Това предложение се обсъжда над 4 години. Парла-
ментът прие своя мандат за водене на преговори през 
април 2014 г., а Съветът — над 2 години по-късно, през 
декември 2016 г. Проведени бяха редица тристранни 
срещи и съществуват реални изгледи за постигане на 
споразумение през втората половина на годината.

3
Кръгова икономика: 
отпадъчни батерии 
и акумулатори

За този пакет от предложения, представен през 
2015 г., Съветът бе готов за преговори през май 
2017 г., а Парламентът — през март 2017 г. Тристран-
ните срещи ще продължат през есента и съществуват 
разумни изгледи за постигане на споразумение до 
края на годината.

4 Кръгова икономика: 
отпадъци

5 Кръгова икономика: 
депониране на отпадъци

6
Кръгова икономика: 
опаковки и отпадъци от 
опаковки

7

Европейска схема 
за застраховане на 
депозитите

Това предложение е ключов елемент за завършване-
то на европейския банков съюз. То бе представено от 
Комисията през ноември 2015 г. Въпреки че техни-
ческата работа е напреднала, до момента се оказва 
трудно за всеки съзаконодател да постигне вътре-
шен консенсус по основните политически разпоредби. 
Парламентът се стреми да бъде готов с мандата за 
водене на преговори през есента, но това кога Съве-
тът ще предприеме еквивалентно действие е трудно 
за предвиждане.

8

Реформа на Регламента за 
капиталовите изисквания

Това предложение от ноември 2016 г. бе разделено 
на части, за да бъдат разгледани по-бързо основните 
елементи — адаптирането на счетоводните правила 
на ЕС към международен стандарт за финансово от-
читане № 9 и за да бъдат предприети мерки във връз-
ка с големите финансови експозиции. Съветът вече 
е готов да започне преговори по тази тема, а Парла-
ментът следва да бъде готов през септември. Би тряб-
вало да съществуват разумни изгледи за постигане на 
споразумение тази година.

ПРЕДСТАВЕНО И ДОГОВОРЕНО   
ВЪЗМОЖНО Е ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕЗ 2017 г.    

ВЪЗМОЖНО Е ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ТВЪРД 
ПОЛИТИЧЕСКИ АНГАЖИМЕНТ ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС   
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9
Капацитет за поемане 
на загуби и за 
рекапитализация — 
регламент

Предвид настоящия напредък по разглеждането от 
съзаконодателите на тези свързани предложения от 
ноември 2016 г. е малко вероятно да бъде постиг-
нато споразумение през 2017 г. Парламентът е пла-
нирал да договори мандат за водене на преговори 
до декември, докато Съветът все още не е определил 
целева дата.10

Капацитет за поемане 
на загуби и за 
рекапитализация — 
директива

11

Място на необезпечените 
дългови инструменти 
в йерархията на 
вземанията при 
несъстоятелност

По това предложение, което е от ноември 2016 г., 
Съветът договори мандат за водене на преговори през 
юни 2017 г., а Парламентът ускори разглеждането от 
своя страна, за да договори мандат през септември. 
Би трябвало да съществуват разумни изгледи за 
постигане на споразумение тази година.

12

Надзор върху 
кредитните институции 
и инвестиционните 
посредници: Освободени 
субекти, финансови 
холдинги, финансови 
холдинги със смесена 
дейност, възнаграждение, 
надзорни мерки 
и правомощия, както 
и мерки за запазване на 
капитала

Предвид настоящия напредък е много малко вероят-
но да бъде постигнато споразумение през 2017 г. по 
това предложение от ноември 2016 г. Парламентът 
е планирал да договори мандат за водене на прего-
вори до декември, докато Съветът все още не е опре-
делил целева дата.

13

Възстановяване 
и преструктуриране на 
централните контрагенти

Предвид настоящия напредък е трудно да бъде по-
стигнато споразумение през 2017 г. по това предло-
жение от ноември 2016 г. Съветът се стреми да дого-
вори мандат за водене на преговори за тристранните 
срещи до края на годината, докато Парламентът се 
стреми да направи това едва през януари 2018 г.

14
Съюз на капиталовите 
пазари — секюритизация

По това предложение бе постигнато политическо спо-
разумение и то ще бъде официално прието през ес-
ента.

15
Съюз на капиталовите 
пазари — проспект

Съзаконодателите приеха предложението. Политиче-
ско споразумение бе постигнато около година след 
внасянето на предложението от Комисията през но-
ември 2015 г.

ПРЕДСТАВЕНО И ДОГОВОРЕНО   
ВЪЗМОЖНО Е ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕЗ 2017 г.    

ВЪЗМОЖНО Е ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕЗ 2018 Г. ПРИ НАЛИЧИЕ НА ТВЪРД 
ПОЛИТИЧЕСКИ АНГАЖИМЕНТ ОТ СТРАНА НА ВСИЧКИ ИНСТИТУЦИИ НА ЕС   
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16

Преразглеждане на 
многогодишната финансова 
рамка, включително 
на средствата за 
инициативата за младежка 
заетост

Преразглеждането на бюджетната рамка на ЕС вслед-
ствие на предложението на Комисията, представено 
през септември 2016 г., бе договорено през първата 
част на 2017 г. и бе официално прието през юни.

17

Координиране на системите 
за социална сигурност

Съзаконодателите продължават да работят по това 
предложение, което бе представено от Комисията 
през 2016 г. До момента напредък се постига срав-
нително бавно и не се очаква законодателството да 
бъде прието тази година. По настоящите графици 
тристранните срещи могат да започнат през второто 
тримесечие на 2018 г.

18

Изисквания за достъпност 
за продукти и услуги

Разглеждането на това предложение, представено 
от Комисията през 2015 г., напредва много бавно и 
предложението няма да бъде прието тази година. По 
настоящите графици Парламентът ще бъде готов за 
тристранните срещи през септември, но мандатът на 
Съвета за водене на преговори вероятно ще бъде го-
тов най-рано в края на годината.

19

Европейски корпус за 
солидарност

Това бе последното от законодателните предложения 
в съвместната декларация. То бе официално предста-
вено от Комисията през май 2017 г. Настоящите гра-
фици на Парламента и на Съвета сочат, че може да 
е възможно тристранните срещи да бъдат проведени 
едва през декември.

20
Система за влизане/
излизане (интелигентни 
граници)

Тези свързани предложения — за ускоряване, уле-
сняване и укрепване на процедурите за граничен 
контрол за граждани на държави извън ЕС, които пъ-
туват до ЕС — бяха договорени от съзаконодателите 
през юни и ще бъдат официално приети през есента. 
Парламентът и Съветът бяха готови за тристранните 
срещи малко по-малко от година след като Комисията 
представи своето предложение, и постигнаха съгла-
сие в рамките на 3 месеца.

21

Система за влизане/
излизане (интелигентни 
граници — Кодекс на 
шенгенските граници)

22

Система на ЕС 
за информация 
за пътуванията 
и разрешаването им

Това предложение, което ще гарантира, че държавите 
членки разполагат с по-добра информация за граж-
даните на държави извън ЕС, които идват в Европа, 
беше представено от Комисията през ноември 2016 г. 
Съветът постигна съгласие по общ подход (т.е. манда-
та си за водене на преговори в рамките на тристран-
ните срещи) през юни, докато се очаква Парламентът 
да направи това през октомври. Поради това същест-
вува възможност законодателството да бъде одобре-
но тази година.

ПРЕДСТАВЕНО И ДОГОВОРЕНО   
ВЪЗМОЖНО Е ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕЗ 2017 г.    
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23

Контрол на придобиването 
и притежаването на 
оръжие

Тази важна мярка за безопасността и сигурността 
на европейските граждани бе предложена в края на 
2015 г. Тя беше договорена от съзаконодателите око-
ло една година по-късно и беше официално приета 
през май 2017 г.

24

Директива за тероризма Друга важна мярка за сигурност, а именно да се га-
рантира, че определени терористични актове се кри-
минализират във всяка от държавите членки, беше 
предложена от Комисията през декември 2015 г. и бе 
одобрена от съзаконодателите за по-малко от една 
година. Тя беше приета официално през март 2017 г.

25

Изпиране на пари 
и финансиране на 
терористи

Това предложение бе прието от Комисията през 
2016 г., а съзаконодателите бяха готови за тристран-
ните срещи до март 2017 г. Обсъжданията ще про-
дължат през есента и съществуват разумни изгледи 
за постигане на споразумение до края на годината.

26

Европейска информационна 
система за регистрите за 
съдимост

Предложението на Комисията от януари 2016 г. има 
за цел да се улесни по-ефективният обмен на инфор-
мация във връзка с граждани на държави извън ЕС. 
През юни 2017 г. Комисията предложи допълнителен 
регламент за тези обмени. Това ще бъде основание 
Парламентът и Съветът да работят за договарянето 
на мандат за водене на преговори през следващите 
месеци.

27 Убежище: дъблинска 
система

Този набор от реформи на общата европейска систе-
ма за убежище е взаимосвързан в много отношения. 
По няколко отделни досиета бе постигнат съществен 
напредък (съзаконодателите постигнаха частично 
съгласие по отношение на агенцията, докато базата 
данни за пръстови отпечатъци „Евродак“ и Директи-
вата за признаването например са на етап тристранни 
срещи). При все това, за да се гарантира, че ще бъдат 
приети всички законодателни актове, ще бъде необ-
ходимо да бъде постигнато политическо споразуме-
ние относно дъблинската система, която определя коя 
държава членка следва да разглежда индивидуални 
молби за убежище. По това досие се очаква Парла-
ментът да бъде готов за тристранните срещи през ес-
ента, докато Съветът понастоящем работи по мандат 
за водене на преговори, за който се очаква да бъде 
договорен в края на тази година или в началото на 
следващата. Това означава, че целият пакет ще бъде 
приет най-рано през първата половина на 2018 г.

28 Агенция в областта на 
убежището

29 Убежище: Евродак

30 Условия за приемане

31 Признаване на правото на 
убежище

32

Процедура за предоставяне 
на убежище

ПРЕДСТАВЕНО И ДОГОВОРЕНО   
ВЪЗМОЖНО Е ДА БЪДЕ ПОСТИГНАТО СПОРАЗУМЕНИЕ ПРЕЗ 2017 г.    
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33

Влизане и пребиваване 
на граждани на трети 
държави за целите на 
трудова заетост, изискваща 
висока степен на умения

Това предложение относно законната миграция, из-
вестно също като схемата за синя карта, беше пред-
ставено от Комисията в средата на 2016 г. Парла-
ментът и Съветът одобриха мандатите си за водене 
на преговори за тристранните срещи една година 
по-късно. Все още има време тристранните срещи да 
започнат през есента.

34

Нова рамка на Съюза за 
презаселване

Това предложение, което разглежда начина, по който 
ЕС презаселва признати бежанци, намиращи се извън 
неговата територия, като лицата в бежански лагери, 
беше представено от Комисията през юли миналата 
година. Парламентът и Съветът все още работят по 
мандатите си за водене на преговори. Очаква се те да 
бъдат готови за тристранните срещи през есента, кое-
то прави трудно постигането на споразумение преди 
края на годината.

35

План за външни 
инвестиции/Европейски 
фонд за устойчиво 
развитие

Съзаконодателите успяха да постигнат бързо полити-
ческо споразумение по това предложение през юни — 
по-малко от година след като Комисията го представи 
през септември 2016 г. Неговата цел е фондовете на 
ЕС да се използват за привличане на частни инвести-
ции в областта на развитието в Африка и други части 
на съседните на ЕС държави. Очаква се законодател-
ният акт да бъде официално приет през есента.

36
Мандат на Европейската 
инвестиционна банка за 
външно кредитиране

Тези две свързани досиета са част от едно и също 
усилие за увеличаване на инвестициите в Африка 
и други ключови региони. Съветът подготви мандата 
си много бързо след като Комисията представи пред-
ложението миналия септември, докато Парламентът 
прие позицията си през април. Тристранните прегово-
ри ще бъдат възобновени през септември, което озна-
чава, че е възможно да бъде постигнато споразуме-
ние тази година.

37

Европейска инвестиционна 
банка: Гаранционен фонд 
за външни дейности

38

Реформа в областта на 
далекосъобщенията: 
Кодекс за електронните 
комуникации

(+WiFi4EU)

Това предложение, което бе представено през сеп-
тември 2016 г., е малко вероятно да бъде прието тази 
година, тъй като Парламентът и Съветът все още не 
са приели преговорните си позиции. Успоредно с това 
предложение Комисията наблюдаваше напредъка по 
предложението за WiFi4EU, което, при все че не е сред 
приоритетите в Съвместната декларация, е свързано 
с упоменатото по-горе предложение. Съзаконода-
телите постигнаха споразумение по него през май 
2017 г. и то следва да бъде официално прието през 
есента.
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39

Реформа в областта на 
далекосъобщенията: 
Орган на европейските 
регулатори в областта на 
електронните съобщения

Работата по това предложение за реформа на органа, 
който обединява европейските регулатори в областта 
на далекосъобщенията, напредва по същия график 
като работата по Кодекса за електронните комуни-
кации (№ 38 по-горе), поради което изглежда малко 
вероятно да бъде постигнато политическо споразуме-
ние преди 2018 г.

40

Директива относно 
авторското право 
в цифровия единен пазар

Ако настоящите графици бъдат спазени, следва до 
началото на декември Парламентът и Съветът да бъ-
дат готови да започнат тристранни преговори по това 
предложение от септември 2016 г. Това означава, че 
е малко вероятно законодателният акт да бъде дого-
ворен тази година, но са налице разумни изгледи за 
постигане на споразумение през първата половина на 
2018 г.

41

Онлайн предавания на 
излъчващите организации

Тристранните срещи по това предложение, което 
също е от септември 2016 г., също вероятно ще за-
почнат в най-добрия случай в края на 2017 г.: Парла-
ментът следва да приеме първоначалната си позиция 
през октомври, а Съветът се стреми да го направи 
в края на ноември. Поради това съществуват изгледи 
за постигане на споразумение през първата половина 
на 2018 г.

42

Маракешки договор: 
реформа в областта на 
авторското право в полза 
на слепите и хората 
с увредено зрение

Тези свързани предложения включват в правото на 
ЕС разпоредбите на Маракешкия договор, който цели 
да направи писмените произведения, защитени с ав-
торско право, по-лесно достъпни за слепите хора и за 
хората с други видове увреждания, които затрудняват 
четенето. Предложенията бяха представени от Коми-
сията през септември 2016 г. Парламентът и Съве-
тът бяха готови да започнат преговори през април 
2017 г. и споразумение бе постигнато бързо. Законо-
дателството ще бъде подписано през септември.

43
Маракешки договор: копия 
в достъпен формат

44

Използване на 
радиочестотната лента 
470—790 MHz в Съюза

Това предложение, насочено към по-ефективно из-
ползване на определени радиочестоти, за да се даде 
възможност за по-добро развитие на мобилните ус-
луги, беше представено от Комисията през февруари 
2016 г. и бе договорено от съзаконодателите през 
декември 2016 г. Законодателството бе официално 
прието през май 2017 г.

45

Предотвратяване на 
неоправдано блокиране на 
географски принцип

Това предложение бе прието от Комисията през май 
2016 г. Понастоящем то се обсъжда в рамките на 
тристранни срещи със съзаконодателите, които започ-
наха през май 2017 г., вследствие на което съществу-
ват реални изгледи да бъде постигнато споразумение 
преди края на годината.
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46

Аудио-визуални медийни 
услуги

По това предложение, което също е от май 2016 г., 
съзаконодателите изготвиха първоначалните си пози-
ции през май 2017 г. и тристранните срещи са в ход. 
Поради това съществуват изгледи за постигане на 
споразумение до края на годината.

47

Директива за правото 
на неприкосновеност на 
личния живот в сектора на 
електронните комуникации 

Правила на институциите и 
органите на ЕС за защита 
на данните

Тези две предложения, приети от Комисията през яну-
ари 2017 г., бяха свързани в Съвместната декларация, 
тъй като и двете имат отношение към привеждането 
в съответствие с Общия регламент относно защитата 
на данните, но работата по тях напредва с леко раз-
личаващо се темпо. За Директивата за правото на не-
прикосновеност на личния живот в сектора на елек-
тронните комуникации съществуват слаби изгледи за 
започване на тристранни срещи през 2017 г., тъй като 
Съветът се стреми да изготви мандат за водене на 
преговори едва през следващата година. Работата на 
Парламента напредва по-бързо, като той възнамерява 
да определи отправна позиция за тристранните срещи 
през октомври. Що се отнася до правилата на институ-
циите и органите на ЕС за защита на данните, Съветът 
вече одобри своя мандат, поради което тристранните 
срещи могат да започнат, когато Парламентът бъде 
готов, което е планирано за октомври. Поради това 
следва да бъде възможно да се постигне споразуме-
ние в края на 2017 г. или през първата половина на 
2018 г., ако позициите могат да бъдат съгласувани. 

48

Директива за схемата за 
търговия с емисии

Комисията предложи реформи на схемата за търговия 
с емисии през юли 2015 г., но се оказа, че по това 
досие не е лесно да се постигне споразумение: Пар-
ламентът и Съветът успяха да приемат своите прего-
ворни позиции през февруари 2017 г. и оттогава се 
провеждат тристранни срещи. Постигането на спора-
зумение тази година е възможно.

49

Регламент за разпределяне 
на усилията

Този регламент, който е свързан и с изменението 
на климата, бе предложен от Комисията през юли 
2016 г. Парламентът прие отправната си позиция за 
тристранните срещи през юни 2017 г., а Съветът се 
очаква да го направи през октомври. След това могат 
да започнат тристранните срещи с изгледи за пости-
гане на споразумение през 2017 г. или в началото на 
2018 г.

50

Емисии и поглъщания 
на парникови газове 
от земеползването, 
промени в земеползването 
и горското стопанство

Това предложение бе представено от Комисията през 
юли 2016 г. и следва график, сходен с този за Регла-
мента за разпределяне на усилията (№ 49). Очаква 
се Европейският парламент да потвърди мандата си 
за водене на преговори през септември, а Съветът — 
през октомври.
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51 Енергийна ефективност Тези две мерки за енергийна ефективност бяха пред-
ложени от Комисията през ноември 2016 г. И по двете 
предложения Съветът бе готов с отправната си пози-
ция за тристранните срещи през юни 2017 г., но Пар-
ламентът вероятно ще приеме своите позиции едва до 
ноември. Това не оставя много време за тристранни 
срещи, но работата може да започне, което би могло 
да позволи да се постигне споразумение през първата 
половина на 2018 г. 

52

Енергийни характеристики 
на сградите

53
Общи правила за 
вътрешния пазар 
на електроенергия 
(директива)

За целия пакет от предложения, свързани с енер-
гийния съюз, всички от които бяха представени от 
Комисията през ноември 2016 г., няма изгледи за 
постигане на споразумение тази година, тъй като се 
очаква съзаконодателите да приемат съответните си 
мандати за тристранните срещи едва през последните 
седмици на 2017 г.

54 Вътрешен пазар на 
електроенергия (регламент)

55
Агенция за сътрудничество 
между регулаторите на 
енергия

56
Готовност за 
справяне с рискове 
в електроенергийния 
сектор

57 Енергия от възобновяеми 
източници

58 Управление на енергийния 
съюз
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ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ:  

ЕДНА ГОДИНА ПО-КЪСНО



Европейски корпус за солидарност: Една година  
по-късно
Европейският корпус за солидарност беше обявен от председателя Юнкер в речта му за състоянието на 
Съюза през 2016 г., произнесена в Европейския парламент.

От създаването на Европейския корпус за солидарност на 7 декември 2016 г. : 

• 36 294 млади хора от всички държави членки са се регистрирали за участие 
• 1 500 млади хора са получили място в рамките на около 950 организации

До края на 2017 г. — една година след въвеждането на инструмента за регистрация онлайн, се очакват 3600 
места. 

Европейският корпус за солидарност в действие:  
оказва помощ там, където е най-необходима

През август 2017 г. 16 доброволци от Европейския корпус за солидарност 
са пристигнали в Норчия, Италия — един от тежко засегнатите градове от 
няколко силни земетресения в периода между август 2016 г. и януари 2017 
г. Те подкрепят полаганите вече усилия за възстановяване на щетите и на 
социалните услуги за местната общност. Общо до 2020 г. в засегнатите от 
земетресения региони на Италия ще бъдат изпратени 230 доброволци.

Европейският корпус за солидарност е израз на солидарност с хората, които 
най-много се нуждаят от нея, след драматични събития като природни 
бедствия, както и за да се помогне на най-уязвимите членове на нашите 
общества. 

Аарон, от Нидерландия, е изпратен в Берлин като доброволец 
в училище и в център за дневни грижи, където преподава на 
сирийски бежанци и създава театрални проекти с тях, за да 
им помогне да се интегрират в обществото.

Дениса от Румъния и Андрю от Ирландия са изпратени в Ротердам, където организират 
дейности за млади хора в неравностойно положение, включително спортни 
и културни дейности, игри и спортове за деца със специални нужди. 

А Теодорос от Гърция осъществява доброволческа дейност в Щутгарт, насочена към 
подобряване на шансовете на младите хора в региона на река Дунав да си намерят 
работа, която отговаря на техните умения и образование. 
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Повече от доброволческа дейност 

От самото начало Европейският корпус 
за солидарност е много повече от само 
доброволческа дейност. Негова цел 
е и създаването на възможности за младите 
хора да развиват своите умения и да 
увеличават бъдещите си перспективи на 
пазара на труда чрез работни места или 
стаж. До март 2019 г. близо 6000 млади 
хора ще извлекат ползи от свързани със 
солидарността работа или стаж.

100 000 места до 2020 г.

Целта е да 100 000 млади хора да вземат 
участие в Европейския корпус за солидарност. 
За постигане на тази амбициозна цел през май 
2017 г. Комисията предложи да предостави на 
Европейския корпус за солидарност бюджет 
от над 340 милиона евро през следващите 
три години, и да разшири обхвата на видовете 
дейности.

Младите хора, които са се регистрирали за 
участие получават актуална информация чрез 
редовни информационни бюлетини. Достъпни 
са също така онлайн модули за обучение на 
младите хора, чакащи за място, с цел да се 
увеличат шансовете им за намиране на такова 
или да се подготвят за това.

За да се регистрирате, отидете на 
europa.eu/solidarity-corps

ХРОНОЛОГИЯ НА КОРПУСА 

ЗА СОЛИДАРНОСТ 

 

14 септември 
2016 г.

7 декември 
2016 г.

20 март  
2017 г.

30 май  
2017 г.

17 август  
2017 г.

Председателят Юнкер 
обявява създаването 
на Европейски корпус за 
солидарност в своята реч 
за състоянието на Съюза 
през 2016 г., произнесена в 
Европейския парламент

Европейският корпус за 
солидарност е създаден

Комисията предлага повече 
от 340 милиона евро за 
Европейския корпус за 
солидарност

Първите доброволци от 
Корпуса за солидарност 
пристигат в Норчия, Италия
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Започва свързването на 
млади хора с организации

Първият член на 
Европейския корпус за 
солидарност започва 
дейността си на място

8 март  
2017 г.

До края на 2017 г.

Очаква се приемането на предложението  
за засилване на Корпуса за солидарност, както  
се посочва в съвместната декларация  
на Европейския парламент, на Съвета  
и на Комисията от 13 декември 2016 г.
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ПОСЕЩЕНИЯ В НАЦИОНАЛНИТЕ ПАРЛАМЕНТИ 



Eerste Kamer
Tweede Kamer 15

1

Sénat
Assemblée nationale26

27
Nationalrat

Bundesrat11
11

Chambre 
des Députés 10

14

Assembleia da República 20

Βουλή των Αντιπροσώπων12

Βουλή των Ελλήνων

(Vouli ton Antiprosopon)

(Vouli ton Ellinon)
12

Народно събрание 6

Folketinget 20

Saeima 9

Seimas 21

Országgyűlés 12

Bundesrat
Bundestag 72

6 Senat
Sejm 14

2
House of Lords

House of Commons13
14

Houses of the Oireachtas 15

Senado 
Congreso de los Diputados 22

20

Kamra tad-Deputati 13

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati 23

21

Senat

Camera Deputaților 18
19

Hrvatski sabor 14
Državni zbor24

Senát
Poslanecká sněmovna 19

20

Riksdag 21 Riigikogu 21

Eduskunta 19

Národná rada

15
5

Chambre des représentants | Kamer van volksvertegenwoordigers  
Sénat de Belgique | Belgische Senaat  

1 ноември 2014 г. — 12 септември 2017 г.1

Посещения и срещи на членовете на Комисията 
в националните парламенти от началото на мандата

1 https://ec.europa.eu/info/annual-reports-relations-national-parliaments_bg 
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Βουλή των Αντιπροσώπων12

Βουλή των Ελλήνων

(Vouli ton Antiprosopon)

(Vouli ton Ellinon)
12

Народно събрание 6

Folketinget 20

Saeima 9

Seimas 21

Országgyűlés 12

Bundesrat
Bundestag 72

6 Senat
Sejm 14

2
House of Lords

House of Commons13
14

Houses of the Oireachtas 15

Senado 
Congreso de los Diputados 22

20

Kamra tad-Deputati 13

Senato della Repubblica
Camera dei Deputati 23

21

Senat

Camera Deputaților 18
19

Hrvatski sabor 14
Državni zbor24

Senát
Poslanecká sněmovna 19

20

Riksdag 21 Riigikogu 21

Eduskunta 19

Národná rada

15
5

Chambre des représentants | Kamer van volksvertegenwoordigers  
Sénat de Belgique | Belgische Senaat  

Общ брой посещения на 
членове на Комисията в 
националните парламенти 
от началото на мандата 
657
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Общ брой на диалозите с гражданите от всяка държава 
членка от началото на мандата на Комисията „Юнкер“

 От началото на този мандат  Относно бъдещето на Европа от март 2017 г.

Белгия 15

България 13

Чешка 
република

6

Дания 9

Германия 27

Естония 6

Ирландия 6

Гърция 4

Испания 11

Франция 17

Хърватия 8

Италия 14

Кипър 4

Латвия 9

Литва 5

Люксембург 4

Унгария 10

Малта 4

Нидерландия 14

Австрия 9

Полша 11

Португалия 18

Румъния 17

Словения 8

Словакия 15

Финландия 14

Швеция 28

Общо диалози 
с гражданите 

312 диалога с гражданите от 
началото на мандата на Комисията 
„Юнкер“

В 145 града (в 27 държави 
членки) в целия ЕС, от Фуншал 
до Резекне и от Рованиеми до 
Никозия

Диалози с гражданите
относно бъдещето на 
Европа (от март 2017 г.)

129 диалога с гражданите 
с председателя Юнкер, членовете 
на Комисията и високопоставени 
служители на Комисията

В над 80 града в 27 държави 
членки, включително всички 
столици, но предимно градове 
в различните региони на Европа

Присъстваха почти 21 000 души 
в кметства, на площади, в музеи и 
в театри — 144 000 души в шест 
диалога с гражданите, проведени 
на живо във Фейсбук 

Чрез отразяването по медиите и 
в социалните медии дебатите за 
бъдещето на Европа достигнаха 
потенциално до 34 милиона души
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БЕНЕЛЮКС

Всички държави 
от ЕС

МАЛТА

2017 г.
До речта за 

състоянието на 
Съюза през 2017 г.

2015 г.

53
73

186

2016 г.

Онлайн диалози с гражданите
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Жан-Клод ЮНКЕР

Председател на 
Европейската комисия

Марош Шефчович

Заместник-
председател на 
Европейската комисия

Гюнтер Йотингер

Бюджет и човешки 
ресурси

Андрус Ансип

 Заместник-
председател на 
Европейската комисия

Валдис Домбровскис

Заместник- 
председател на 
Европейската комисия

Федерика Могерини

Върховен представител/
Заместник-председател 
на Европейската комисия

Йоханес Хан

Европейска политика
за съседство и 
преговори
за разширяване

Франс Тимерманс

Първи заместник- 
председател на 
Европейската комисия

Невен Мимица

Международно
сътрудничество
и развитие

Мигел Ариас 
Канете

Климат и енергетика

Кармену Вела

Околна среда, морско 
дело
и рибарство

Витянис

Андрюкайтис

Здравеопазване
и безопасност на 
храните

Димитрис

Аврамопулос

Миграция, вътрешни
работи и 
гражданство

Комисията „Юнкер“

Юрки Катайнен

Заместник-
председател на 
Европейската комисия

Сесилия

Малмстрьом

Търговия
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Мария Габриел

Цифрова икономика
и цифрово общество

Мариан Тейсен

Заетост, социални
въпроси, умения
и трудова мобилност

Пиер Московиси

Икономически и 
финансови
въпроси, данъчно 
облагане
и митнически съюз

Христос

Стилианидис

Хуманитарна помощ
и управление при кризи

Елжбета Бенковска

Вътрешен пазар,
промишленост,
предприемачество 
и МСП

Вера Йоурова

Правосъдие, 
потребители
и равнопоставеност
между половете

Тибор Наврачич

Образование, 
култура,
младеж и спорт

Фил Хоган

Земеделие и 
развитие
на селските райони

Корина Крецу

Регионална политика

Маргрете Вестегер

Конкуренция

Джулиан Кинг

Съюз на сигурност

Карлош Моедаш

Изследвания, наука
и иновации

Виолета Булц

Транспорт
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	 ПИСМО	ОТНОСНО	ПЪТНАТА	КАРТА	ЗА	ПО-ОБЕДИНЕН,	ПО-СИЛЕН	И	ПО-ДЕМОКРАТИЧЕН	СЪЮЗ

Страсбург, 13 септември 2017 г. 

Уважаеми г-н председател Таяни,

Уважаеми г-н председател Туск,

Уважаеми г-н министър-председател Ратас,

Уважаеми г-н министър-председател Борисов,

Уважаеми г-н канцлер Керн,

Уважаеми г-н президент Йоханис,

Днес произнесох речта за състоянието на Съюза през 2017 г. пред Европейския парламент. В речта 
си изложих намеренията си за работната програма на институциите на ЕС за следващите месеци. 
Говорих и за средносрочното и дългосрочното бъдеще на нашия Съюз.

Както си спомняте, през март тази година Комисията представи Бялата книга за бъдещето на 
Европа, в която се предлагат пет сценария за това как би могла да изглежда Европа през 2025 г. Три 
седмици по-късно лидерите на ЕС-27 се събраха, за да отбележат 60-та годишнина на Договорите 
от Рим, и изразиха отново ангажираността си едни към други и към нашия Съюз. Всички Вие бяхте 
там с мен и подписахте декларацията, в която изразихме съгласие, че „с още повече единство ще 
направим Европейския съюз по-силен и по-устойчив.“ 

За да запазим това единство и да преодолеем несъответствието между това, което европейците 
очакват от нас, и това, което сме способни да постигнем, смятам, че трябва да се възползваме от 
тази възможност и да започнем широка реформа на нашия Съюз. С цел насочване на тази реформа 
и насърчаване на обсъжданията, предложих в днешната си реч конкретна пътна карта за по-
обединен, по-силен и по-демократичен съюз.

Бих желал да работим заедно, за да гарантираме, че тази пътна карта се обсъжда и разработва 
съвместно с всички държавни и правителствени ръководители на ЕС-27, с всички институции на 
ЕС и с националните парламенти на държавите членки. Подкрепям идеята на президента Макрон 
за организиране на демократични конвенции в цяла Европа през 2018 г., за да се подпомогне тази 
важна работа за общото ни бъдеще. Тези демократични конвенции могат да се основават на 
опита на Комисията в организирането на повече от 300 граждански диалога през последните три 
години.

Ще приветствам първоначална дискусия относно бъдещето на Европа и относно тази конкретна 
пътна карта на неофициалната ни вечеря в Талин на 28 септември. Допълнителните срещи 
през 2018 г. и 2019 г. на ЕС-27 също могат да осигурят подходящи поводи за по-нататъшното 
задълбочаване на съвместната ни работа.

С нетърпение очаквам да работим заедно за постигането на целите, заложени в тази амбициозна 
пътна карта. Европа трябва да вземе бъдещето си в собствените си ръце. Смятам, че сега е 
времето да се действа.

С уважение,

Жан-Клод Юнкер
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Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-
демократичен Съюз 
Последните 12 месеца бяха изпълнени с предизвикателства за европейските граждани. От институциите на ЕС 
и от държавите членки се изискваха усилена работа и политическото ръководство. 

С цел да бъде запазена правилната посока на европейския проект, в речта на председателя Юнкер за състоянието 
на Съюза, произнесена на 14 септември 2016 г., бе представена положителна програма за Европа, която закриля, 
предоставя възможности и защитава. Това съобщение бе приветствано от Европейския парламент, както и 
от лидерите на ЕС-27 на срещата на върха в Братислава. 

Работата по положителната програма продължи с Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа от март 
тази година, в която се предлагат пет сценария за това как би могла да изглежда Европа през 2025 г. Три седмици 
по-късно лидерите на ЕС-27 се събраха, за да отбележат 60-ата годишнина на Договорите от Рим, и изразиха 
отново ангажираността си в Римската декларация, че „с още повече единство ще направим Европейския съюз 
по-силен и по-устойчив.“ 

Сега разполагаме с възможност да започнем широка реформа на нашия Съюз. За да насочи тази реформа и 
да насърчи обсъжданията, председателят Юнкер в речта си за състоянието на Съюза от 13 септември 2017 г. 
предложи пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен съюз.

13/09 Реч на председателя Юнкер за състоянието на Съюза  

28/09 Неофициална вечеря на държавните и правителствените  
ръководители от ЕС относно бъдещето на Европа в Талин, Естония

17/11 Социална среща на върха в Гьотеборг, Швеция

6/12 Предложения, включени в пакета от мерки, свързани с 
икономическия и паричен съюз

•  Преобразуване на Европейския механизъм за стабилност в Европейски валутен 
фонд 

•  Създаване на специален бюджет ред за еврозоната в рамките на бюджета на 
ЕС, осигуряващ четири функции: 1) подпомагане на структурните реформи, 
2) стабилизираща функция, 3) предпазен механизъм за Банковия съюз и 4) 
инструмент за конвергенция за предоставяне на предприсъединителна помощ 
на държавите членки извън еврозоната

•  Интегриране на същността на Договора за стабилност, координация и 
управление в икономическия и паричен съюз в правото на ЕС

•  Създаване на поста на европейски министър на икономиката и финансите с 
двойна функция 

14-15/12 Европейски съвет / Среща на ЕС-27

Среща на върха на еврозоната (предстои датата да бъде уточнена)

Дискусии за 
бъдещето на Европа 

в парламентите, 
градовете и 
регионите

Ноември 

Декември 
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	 ПИСМО	ОТНОСНО	ПЪТНАТА	КАРТА	ЗА	ПО-ОБЕДИНЕН,	ПО-СИЛЕН	И	ПО-ДЕМОКРАТИЧЕН	СЪЮЗ

Февруари 
2018 г.

Май

Юни

Септември

Октомври

Декември

Март  
2019 г.

Юни

Дискусии за 
бъдещето на Европа 

в парламентите, 
градовете и 
регионите

Стратегия за успешно присъединяване към ЕС на Сърбия и Черна гора 
като водещи кандидатки от Западните Балкани.  

Възможна неофициална среща на ЕС-27 в София, България 

Бъдеща многогодишна финансова рамка за периода след 2020 г. 

28-29/06 Европейски съвет/Среща на ЕС-27 

•  Бъдеща политиката на ЕС в областта на енергетиката и климата, 
включително относно бъдещето на Договора за ЕОАЕ 

•  Подобряване на използването на гласуването с квалифицирано 
мнозинство в рамките на общата външна политика

•  Подобряване на използването на гласуването с квалифицирано 
мнозинство и на обикновената законодателна процедура по въпросите 
на вътрешния пазар, включително социалните и данъчните въпроси

•  Разширяване на задачите на Европейската прокуратура с цел включване 
в тях на борбата срещу тероризма 

•  Засилване на субсидиарността, пропорционалността и по-доброто 
регулиране в ежедневното функциониране на Европейския съюз 

• Засилване на ефикасността на ръководството на Европейския съюз 

Възможна неофициална среща на ЕС-27 във Виена, Австрия

18-19/10 Европейски съвет/Среща на ЕС-27

Инициатива за укрепване на прилагането на принципите на  
правовата държава в ЕС  

13-14/12 Европейски съвет/Среща на ЕС-27

30/03 Възможно извънредно заседание на Европейския съвет за вземане 
на окончателно решение с единодушие относно бъдещето на 
Европа в Сибиу, Румъния 

Избори за Европейски парламент
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ВЪВЕДЕНИЕ — ДА УЛОВИМ ПОПЪТНИЯ ВЯТЪР

Г-н председател, почитаеми членове на Европейския парламент,

Когато се изправих пред вас по същото време миналата година, ми беше донякъде по-лесно 
да изнеса своята реч.

За всички ни бе ясно, че състоянието, в което се намираше Съюзът ни, не бе добро.

Изминалата година беше засегнала тежко Европа, разтърсвайки я из основи.

Разполагахме само с две възможности: или всички да се обединим около положител-
на европейска програма, или всеки да отстъпи и да се изолира в собствения си ъгъл.

Изправен пред подобни възможности, аз избрах единството.

Предложих положителна програма, която да допринесе — както казах и миналата година — за 
създаването на Европа, която закриля, Европа, която предоставя повече права, Евро-
па, която защитава.

През последните дванадесет месеца Европейският парламент спомогна за осъществяване-
то на тази програма. Продължаваме да напредваме с всеки изминал ден. Вие работихте по 
съгласуването на инструментите за търговска защита и за удвояване на европейския ни ин-
вестиционен капацитет дори и през изминалата нощ. И успяхте да го направите. Благодаря Ви 
за това.

Бих искал също така да благодаря на 27-те лидери на нашите държави членки. Дни след речта 
ми миналата година те приветстваха моята програма на срещата на върха в Братислава. По 
този начин те също избраха единството, избраха да се обединим на една обща основа.

Заедно ние показахме, че Европа може да действа в името на своите граждани, винаги когато 
това е важно.

Оттогава бавно, но сигурно дейностите ни набират скорост.

Помогна и това, че икономическата перспектива бе в наша полза.

Намираме се в петата година на икономическо възстановяване, което действително достигна 
до всяка отделна държава членка.

През последните две години растежът в Европейския съюз надхвърля този на Съединените 
щати: понастоящем той е над 2 % за ЕС като цяло и 2,2 % за паричната зона.

Безработицата е на най-ниското си равнище от девет години насам. Почти 8 милиона работни 
места бяха създадени по време на настоящия мандат. Трудовата заетост в Европейския съюз 
е по-висока от всякога с 235 милиона заети лица.
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Европейската комисия не може да си припише цялата заслуга за това. Въпреки че съм сигурен, 
че ако бяха изгубени 8 милиона работни места, щяхме да поемем вината за това.

Но европейските институции изиграха своята роля и обърнаха посоката на вятъра.

Можем да се поздравим за нашия европейски инвестиционен план, който до момента е задей-
ствал инвестиции в размер на 225 млрд. евро. Чрез него бяха предоставени заеми на 450 000 
малки предприятия и за над 270 инфраструктурни проекта.

Можем да се поздравим за факта, че благодарение на решителните действия европейските 
банки ще разполагат отново с достатъчно капитали, за да отпускат заеми на предприятията, 
така че те да могат да се разрастват и да създават работни места.

Можем също така да се поздравим за това, че сведохме бюджетния дефицит от 6,6 % до 1,6 %. 
Това се дължи на прилагането на Пакта за стабилност и растеж по интелигентен начин. При-
зоваваме за фискална дисциплина, но внимаваме да не възпрепятстваме растежа. Всъщност 
това работи много добре в рамките на Съюза — въпреки критиките.

Десет години след настъпването на кризата европейската икономика най-накрая отново 
е в подем.

А това възвръща нашето доверие.

Нашите 27 лидери, Парламентът и Комисията връщат Европа обратно в нашия Съюз. Заедно 
връщаме съюза обратно в нашия Съюз.

През последната година бяхме свидетели как всичките ни 27 лидери изкачиха един по един 
хълма Капитолий в Рим, за да потвърдят своя ангажимент един към друг и към нашия Съюз.

Всичко това ме кара да вярвам, че попътният вятър отново издува платната на Европа.

Пред нас се откриват възможности, с които няма да разполагаме завинаги.

Нека да използваме импулса и да уловим попътния вятър!

За тази цел трябва да направим две неща:

Първо, да удържим курса, по който поехме миналата година. Разполагаме с още 16 
месеца, през които да можем да постигнем реален напредък от страна на Парламента, Съвета 
и Комисията. Трябва да използваме това време, за да довършим започнатото в Братислава 
и да реализираме собствената си положителна програма.

Второ, да очертаем бъдещата посока. Както е написал Марк Твен — цитирам — след годи-
ни ще бъдем по-разочаровани от нещата, които не сме направили, отколкото от онези, които 
сме сторили. Сега е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократич-
на Европа до 2025 г.



114

ПОСТОЯНЕН КУРС

Господин председател, уважаеми членове на Парламента,

Отправили сме взор към бъдещето и затова не можем да си позволим да се отклоним от курса.

Работим за доизграждането на енергиен съюз, на съюз на сигурност, на съюз на капиталовите 
пазари, на банков съюз и на единен цифров пазар. Вече изминахме дълъг път заедно.

Парламентът е свидетел, че 80 % от предложенията, които обещахме в началото на мандата 
си, вече са представени от Комисията. Сега трябва да работим заедно, за да може предложе-
нията да се превърнат в законодателство, а законодателството — в практика.

Както винаги, ще има взаимни отстъпки. Предложенията на Комисията за реформа на об-
щата система за убежище и за укрепване на правилата ни за командироването на работници 
предизвикаха спорове. Наясно съм с това. За да бъде постигнат добър резултат, ще е нужно 
всеки да изпълни своята част от работата, за да може да направи стъпка към другия. Искам да 
ви кажа днес: ако крайният резултат е правилният за нашия Съюз и е справедлив за всичките 
му държави членки, Комисията е склонна на компромис.

Готови сме да представим останалите 20 % от инициативите до май 2018 г.

Тази сутрин изпратих до председателя на Европейския парламент и до министър-председате-
ля на Естония — на когото бих искал да благодаря за усилената работа в името на Европа — 
писмо за намеренията, в което се описват приоритетите ни за следващата година.

Сега няма и не мога да изброя всички предложения, но нека спомена петте най-важни от тях.

На първо място, желая по-нататъшното укрепване на нашата европейска програма 
в областта на търговията.

Да, Европа е отворена за търговия. Но трябва да има реципрочност. За да получиш, трябва да 
дадеш.

Търговията не е нещо абстрактно. Тя е свързана конкретно с работните места и със създава-
нето на нови възможности за европейските предприятия, било то големи или малки. С всеки 
допълнителен 1 милиард евро от износ се подкрепят 14 000 допълнителни работни места 
в Европа.

Търговията се отнася до това да разпространим извън границите ни нашите стандарти, било 
то социални или екологични, защитата на данните и изискванията за безопасност на храните.

Европа винаги е била привлекателно място за стопанска дейност.

Но през последната година партньори от целия свят се редят на опашка, за да подпи-
шат търговски споразумения с нас.
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С помощта на този Парламент постигнахме търговско споразумение с Канада, което ще се при-
лага временно от следващата седмица. Имаме политическо споразумение с Япония за бъдещо 
икономическо партньорство. И до края на годината има добри изгледи да постигнем същото 
с Мексико и с някои южноамерикански държави.

Днес предлагаме да започнем търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия.

Искам всички тези споразумения да бъдат финализирани до края на настоящия мандат и да 
бъдат договорени в условия на възможно най-голяма прозрачност.

Отворената търговия трябва да върви ръка за ръка с отворена политика.

Европейският парламент ще има последната дума по всички търговски споразумения. Ето 
защо неговите членове, както и тези на националните и на регионалните парламенти, трябва 
да бъдат напълно информирани още от самото начало на преговорите. Комисията ще стори 
необходимото за това.

Отсега нататък Комисията ще публикува пълния текст на всички проекти на мандати за воде-
не на преговори, които предлагаме на Съвета.

Гражданите имат правото да знаят в какво се изразяват предложенията на Комисията. От-
минаха дните на слухове и на непрестанно поставяне под въпрос на мотивите на Комисията. 
Идват времена на прозрачност.

Призовавам Съвета да направи същото, когато приема окончателния мандат за водене на 
преговори.

Ще го кажа само веднъж: ние не сме наивни свободни търговци.

Европа трябва винаги да защитава своите стратегически интереси.

Ето защо днес предлагаме нова рамка на ЕС за проследяване на инвестициите. Ако чуж-
дестранно дружество, което е държавна собственост, желае да закупи европейско пристани-
ще, част от нашата енергийна инфраструктура или предприятие в областта на отбранителните 
технологии, това трябва да се осъществява единствено по прозрачен и контролиран начин 
и след дебат. Политическа отговорност е да знаем какво се случва на собствения ни континент, 
за да можем при необходимост да опазим нашата колективна сигурност.

На второ място, Комисията иска нашата промишленост да стане по-силна и по-кон-
курентоспособна.

Това важи особено по отношение на производствената ни база и нейния гръбнак от 32 ми-
лиона работници. Те произвеждат продукти от световна класа, които ни нареждат на водещи 
позиции, както например автомобилите ни.

Гордея се с нашата автомобилна промишленост. Шокирам се обаче, когато потребителите 
съзнателно и умишлено биват подвеждани. Призовавам сектора на автомобилостроенето да 
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реши проблемите по подходящ начин. Вместо да търсят вратички, те би трябвало да инвести-
рат в утрешните екологично чисти превозни средства.

Уважаеми членове на Европейския парламент, новата стратегия за индустриалната поли-
тика, която представяме днес, ще помогне на нашата промишленост да съхрани или придобие 
челна позиция по отношение на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията.

Трето: Моето желание е Европа да бъде лидер в борбата с изменението на климата.

Миналата година определихме глобалните правила по Парижкото споразумение, ратифици-
рано тук, на същото това място. Изправена пред срива на амбициите на Съединените амери-
кански щати в това отношение, Европа трябва да направи необходимото да върне величието 
на нашата планета. Това е общото наследство на цялото човечество.

Скоро Комисията ще представи предложения за намаляване на въглеродните емисии в транс-
портния ни сектор.

Четвърти приоритет за следващата година: Искам да постигнем по-добра защита на 
европейските граждани в ерата на цифровите технологии.

През последните години постигнахме отчетлив напредък в безопасността на европейците он-
лайн. Новите правила, предложени от Комисията, защитават интелектуалната ни собственост, 
нашето културно многообразие и личните ни данни. Пристъпихме към по-интензивна борба 
с терористичната пропаганда и радикализацията онлайн. Но Европа все още не е добре обо-
рудвана срещу кибератаки.

Кибератаките могат да бъдат по-опасни за демократичната и икономическата ста-
билност от оръжията и танковете. Само миналата година в Европа всеки ден е имало над 
4 000 атаки, свързани със софтуер за изнудване, и 80 % от европейските компании са станали 
жертва на поне една кибератака.

Кибератаките не познават граници и никой не е абсолютно защитен срещу тях. Ето защо днес 
Комисията предлага нови инструменти, включително Европейска агенция за киберсигур-
ност, които да ни помогнат да се защитим от тези атаки.

Пето: миграцията трябва да продължи да бъде област, на която отделяме особено 
внимание.

Въпреки дебатите и споровете около тази тема успяхме да постигнем солиден, макар и без-
спорно недостатъчен, напредък в много области.

Сега защитаваме по-ефективно външните граници на Европа. Над 1700 служители от 
новата Европейска гранична и брегова охрана сега помагат на 100 000 национални гранични 
служители на държавите членки да патрулират в места като Гърция, Италия, България и Ис-
пания. Имаме общи граници, но държавите членки, които заемат предни позиции заради гео-
графското си положение, не трябва да бъдат оставяни сами да ги защитават. Общите граници 
и общата защита трябва да вървят ръка за ръка.
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Успяхме да възпрем потоците от незаконно пристигащи мигранти, които безпокояха 
силно много хора. Намалихме броя на незаконно пристигащите в Източното Средиземноморие 
с 97 % благодарение на споразумението ни с Турция. Това лято успяхме също да придобием 
повече контрол върху маршрута през Централното Средиземноморие и броят на пристигащите 
през август намаля с 81 % в сравнение със същия месец на миналата година.

По този начин драстично намалихме смъртните случаи в Средиземно море.

Не мога да говоря за миграция, без да отдам дължимото на Италия за нейните неуморни 
и благородни действия. През лятото Комисията работи за подобряване на положението в пъл-
на хармония с италианския министър-председател, моя приятел Паоло Джентилони, и негово-
то правителство. Направихме го — и ще продължим да го правим — защото Италия спасява 
честта на Европа в Средиземно море.

Трябва също така спешно да подобрим условията на живот на мигрантите в Либия. Дълбоко 
съм възмутен от нечовешките условия в центровете за задържане или приемане. Европа носи 
отговорност — колективна отговорност — и Комисията ще работи съвместно с Организацията 
на обединените нации, за да сложи край на това скандално положение, което не можем да 
позволим да продължи.

Въпреки че съм натъжен от факта, че солидарността не е еднакво споделена между държа-
вите членки, Европа като цяло продължава да показва солидарност. Само през послед-
ната година държавите — членки на ЕС, са презаселили или са предоставили убежище на над 
720 000 бежанци — три пъти повече от Съединените щати, Канада и Австралия, взети заедно. 
Европа, противно на това, което някои казват, не е крепост и никога не трябва да се превръща 
в такава. Европа е и трябва да остане континент на солидарността, който осигурява 
убежище на хората, бягащи от преследване.

Гордея се най-вече с младите европейци, които доброволно предоставят езикови курсове за 
сирийските бежанци, както и с хилядите други младежи, които са част от нашия нов Евро-
пейски корпус за солидарност. Тези млади хора са живото въплъщение на европейската 
солидарност.

Сега обаче трябва да удвоим усилията си. В края на този месец Комисията ще представи нов 
набор от предложения с акцент върху връщането, солидарността с Африка и откриването на 
законни пътища за миграция.

Що се отнася до връщането, повтарям, че лицата, които нямат право да останат в Европа, 
трябва да бъдат връщани в техните държави на произход. Когато само 36 % от незаконните 
мигранти биват връщани, е ясно, че е необходимо значително да засилим работата си. Това 
е единственият начин, по който Европа ще може да покаже солидарност с бежанците, които 
действително се нуждаят от защита.

Солидарността не може да се ограничава изключително в рамките на Европа. Трябва също 
да бъдем солидарни с Африка. Африка е благороден, млад континент. Тя е люлката на 
човечеството. Чрез доверителния фонд ЕС—Африка ние предоставяме 2,7 милиарда евро за 
създаването на възможности за заетост в целия континент. Бюджетът на ЕС предостави по-го-
лямата част от средствата, но всички наши държави членки, взети заедно, са внесли досега 
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едва 150 милиона евро. Фондът понастоящем достига пределите си. Знаем, или би трябвало 
да знаем, каква опасност крие липсата на финансиране — през 2015 г., когато Световна-
та продоволствена програма на ООН остана без средства, много мигранти се отправиха към 
Европа. Призовавам всички държави членки да изпълнят обещанията си и да гарантират, че 
доверителният фонд за Африка няма да бъде сполетян от същата съдба. Рискът е сериозен.

Ще работим също за откриване на законни пътища за миграция. Незаконната миграция 
ще спре само ако има реална алтернатива на опасните пътувания. Скоро ще сме при-
ключили с презаселването на 22 000 бежанци от Турция, Йордания и Ливан и подкрепям при-
зива на върховния комисар на ООН за бежанците да се презаселят 40 000 бежанци от Либия 
и околните страни.

Същевременно законната миграция е абсолютна необходимост за Европа като застаря-
ващ континент. Ето защо Комисията направи предложения за улесняване на възможностите 
за квалифицирани мигранти да достигат Европа със синя карта. Бих искала да благодаря на 
Парламента за неговата подкрепа по този въпрос.

ПОСОКА НА ПЛАВАНЕ

Уважаеми г-н председател, дами и господа,

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Споменах само няколко от инициативите, които искаме и трябва да представим през след-
ващите 16 месеца. Но това само по себе си няма да бъде достатъчно, за да спечелим отново 
сърцата и умовете на европейците.

Сега е моментът да очертаем посоката на бъдещето.

През март Комисията представи Бялата книга за бъдещето на Европа с пет сценария за това 
как Европа би могла да изглежда до 2025 г. Тези сценарии бяха обсъждани в някои моменти 
повърхностно, в други — разгорещено. Бяха подлагани на подробно проучване, а някои части 
от тях — на унищожителна критика. Това е добре — те бяха предназначени точно за тази цел. 
Исках да започна процес, който ще позволи на европейците да определят собствения си път 
и собственото си бъдеще.

Бъдещето на Европа не може да се определя с декрет. То следва да бъде резултат от де-
мократичен дебат и в крайна сметка — от широк консенсус. Парламентът взе активно участие 
чрез трите амбициозни резолюции относно бъдещето на Европа, за които бих искал да изкажа 
специална благодарност на докладчиците. Бих искал да благодаря и на всички колеги, които 
се включиха в над 2 000 публични прояви в цяла Европа, които Комисията организира от месец 
март насам.

Време е да извлечем първите заключения от дебата. Време е да преминем от разми-
сли към дела, от дебати към решения.
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Днес искам да представя пред вас своята гледна точка. Ако предпочитате, можете да 
я наречете моя „шести сценарий“.

Този сценарий се корени в десетилетия на непосредствен опит. През целия си живот аз живях, 
борих се и работих за европейския проект. Виждал съм и съм преживявал добри и лоши времена.

Седял съм от различни страни на масата: като министър, като министър-председател, като 
председател на Еврогрупата, а сега и като председател на Комисията. Бях в Маастрихт, Ам-
стердам, Ница и Лисабон, когато Съюзът ни се разви и разшири.

Винаги съм се борил за Европа. Понякога страдах заради Европа и дори се отчайвах от нея.

При всички изпитания никога не загубих любовта си към Европа.

Но както знаем, често любовта е придружена от страдание.

Любов за Европа, защото Европа и Европейският съюз са постигнали нещо уникално в този 
несигурен свят: мир в Европа и мир извън нея. Благоденствие за мнозина, макар все още не за 
всички.

Това е нещо, което не трябва да забравяме по време на Европейската година на културното 
наследство. През 2018 г. трябва да честваме културното многообразие.

СЪЮЗ НА ЦЕННОСТИ

Нашите ценности са нашият компас.

За мен Европа е нещо повече от единен пазар. Нещо повече от пари, нещо повече от 
валута, нещо повече от еврото. В основа ѝ винаги са стояли ценности.

Ето защо в моя шести сценарий се съдържат три основни, непоклатими принципа: свободата, 
равенството и върховенството на закона.

Европа е преди всичко съюз на свободата. Свобода от потисничество и диктатура, до бол-
ка познати на нашия континент — за съжаление най-вече в страните от Централна и Източна 
Европа. Свобода на изразяване на мнението като гражданин и като журналист — свобода, 
която често приемаме за даденост. Именно върху тези свободи беше изграден нашият Съюз. Но 
свободата не се дава даром. Тя трябва да се извоюва. В Европа и по целия свят.

На второ място, Европа трябва да бъде съюз на равенство и Съюз на равни.

Равенство между членовете му, големи или малки, на изток или на запад, на север или на юг.

Нека го имаме предвид — Европа се простира от Виго до Варна, от Испания до България.

От изток до запад: Европа трябва да диша с пълни гърди. В противен случай континен-
тът ни ще изпита недостиг на въздух.
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В съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни граждани. Недопустимо 
е, че през 2017 г. все още има деца, които умират от болести, които би трябвало отдавна да са 
изкоренени в Европа. Децата в Румъния или Италия трябва да имат същия достъп до ваксини 
срещу морбили като децата в други европейски страни. Нищо не може да оправдае липсата на 
такъв достъп. Ето защо работим с всички държави членки, за да подкрепим националните уси-
лия за ваксинация. В Европа не трябва да има смъртни случаи, които могат да бъдат избегнати.

В Съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни работници. Работници-
те трябва да печелят еднакво за една и съща работа на едно и също място. Ето защо 
Комисията предложи нови правила за командироването на работници. Трябва да гарантира-
ме, че нов европейски орган с контролни и правоприлагащи правомощия ще осигурява прила-
гането на всички правила на ЕС относно трудовата мобилност по справедлив, прост и ефекти-
вен начин. Абсурдно е да имаме банков орган, който да следи за спазването на стандартите 
в банковата област, а да нямаме общ орган по въпросите на трудовия пазар, който да 
гарантира справедливост в рамките на нашия единен пазар. Ще създадем такъв орган.

В Съюз, в който всички са равни, не може да има и второкласни потребители. Не мога 
да приема в някои части на Европа — в централната и източната ѝ част — на хората да се 
продават храни с по-ниско качество, отколкото в други страни, въпреки че търговската марка 
и опаковката са едни и същи. Словаците не заслужават да получават рибни хапки с по-ниско 
съдържание на риба, унгарците — храни с по-ниско съдържание на месо, а чехите — шоколад 
с по-ниско съдържание на какао. Правото на ЕС вече забранява такива практики. Сега трябва 
да предоставим на националните органи повече правомощия, за да отстраняват тези незакон-
ни практики навсякъде, където съществуват.

Трето, в Европа силата на закона замести закона на силните.

Върховенството на закона означава, че правосъдието се осъществява от независима съдебна 
власт, която следи за спазването на закона.

Да бъдеш част от съюз, основан на върховенството на закона, означава да приемеш и да спаз-
ваш окончателно съдебно решение. Нашите държави членки предоставиха на Съда на Евро-
пейския съюз компетентност да се произнася с окончателни решения по правни спорове. Всич-
ки трябва да зачитат решенията на Съда. Да се подкопават тези решения или независимостта 
на националните съдилища означава гражданите да бъдат лишени от техните основни права.

В Европейския съюз върховенството на закона не е въпрос на избор. То е императив.

Нашият Съюз не е държава, но трябва да бъде правова общност.

ПО-ОБЕДИНЕН СЪЮЗ

Тези три принципа — свободата, равенството и върховенството на закона —трябва да се за-
пазят като основа, върху която да изградим по-обединен, по-силен и по-демократичен 
Съюз.
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Когато говорим за бъдещето, опитът сочи, че хората не очакват от нас да подписваме нови До-
говори, нито да създаваме нови институции. Договорите и институциите не са нищо повече от 
средство за постигане на определена цел. За нас тук в Страсбург или в Брюксел те може и да 
значат нещо. За всички останали тяхното значение не е толкова голямо.

За мен институционалните реформи представляват интерес само ако повишават ефикасност-
та на нашия Европейски съюз.

Вместо да се крием зад призиви за промяна на Договора, която така или иначе е неизбежна, 
трябва първо да променим нагласата, според която за да може някои да спечелят, дру-
ги трябва да загубят.

Демокрацията представлява компромис. А чрез подходящия компромис всички печелят в дъл-
госрочен план. В един по-обединен Съюз компромисът не трябва да се възприема като нещо 
отрицателно, а като средство за умело преодоляване на различията. Демокрацията не може 
да функционира без компромиси. Европа не може да функционира без компромиси.

За да има по-обединен Съюз, той трябва да бъде и по-приобщаващ.

Ако искаме да защитим външните си граници подобаващо, така че да ги укрепим допълнител-
но, трябва незабавно да отворим Шенгенското пространство за свободно движение 
за България и Румъния. Трябва да позволим и на Хърватия да стане пълноправен член на 
Шенген, след като се изпълнят всички критерии.

Ако искаме еврото да обединява, а не да разединява нашия континент, то трябва да бъде нещо 
повече от валута на отбрана група от държави. Еврото е замислено като единна валута на 
Европейския съюз в неговата цялост. С изключение само на две държави членки, от всички 
останали се изисква да се присъединят към еврозоната и те имат правото да го направят вед-
нага щом изпълнят условията.

Държавите членки, които искат да се присъединят към еврозоната, трябва да са в състояние 
да го направят. Затова предлагам да създадем инструмент за присъединяване към евро-
зоната, който да предлага техническа и дори финансова помощ.

Ако искаме банките да действат при еднакви правила и под еднакъв надзор в целия конти-
нент, трябва да насърчим всички държави членки да се присъединят към банковия 
съюз. Трябва да намалим рисковете, които продължават да съществуват в банковите системи 
на някои от нашите държави членки. Банковият съюз може да функционира само ако нама-
ляването и споделянето на риска вървят ръка за ръка. Всеизвестно е, че това може да бъде 
постигнато единствено ако условията, които Комисията предложи през ноември 2015 г., бъдат 
изпълнени. Възможно е да има обща схема за застраховане на депозитите само след като 
всички свършат необходимото на национално равнище.

Ако искаме да избегнем социалната фрагментация и социалния дъмпинг в Европа, 
държавите членки трябва да се договорят за европейския стълб на социалните пра-
ва възможно най-скоро и не по-късно от срещата на върха в Гьотеборг през ноември. 
Националните социални системи ще продължат да се различават и да функционират поот-
делно за дълъг период от време. Но най-малкото, за което трябва да постигнем съгласие, е да 
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работим за Съюз на европейските социални стандарти, който почива на общо разбиране 
за това какво е справедливо от социална гледна точка на нашия единен пазар.

Продължавам да вярвам, че Европа не може да функционира, без да взема предвид работни-
ците.

Дами и господа, ако искаме в съседните региони да има по-голяма стабилност, трябва 
също така да запазим надеждна перспективата за разширяване за държавите от 
Западните Балкани.

Ясно е, че по време на мандата на тази Комисия и този Парламент няма да има ново разширя-
ване — няма готови кандидати. След години обаче Европейският съюз ще включва повече от 
27 държави. За страните кандидатки принципите на правовата държава, правосъдието и ос-
новните права трябва да са първостепенен приоритет по време на преговорите.

Това изключва възможността Турция да се присъедини към ЕС в обозримо бъдеще.

От известно време насам Турция се отдалечава главоломно от Европейския съюз.

Журналистите трябва да са по редакциите, а не по затворите. Тяхното място е там, къ-
дето цари свобода на словото.

Моят призив към хората, които държат властта в Турция, е следният: Пуснете нашите журна-
листи на свобода! И не само нашите. Престанете да сравнявате нашите държави членки и тех-
ните лидери с фашисти и нацисти. Демокрациите в Европа са в зряла фаза на развитие. Умиш-
лените обиди обаче издигат прегради. Понякога ми се струва, че Турция умишлено създава тези 
прегради, за да може да обвинява Европа за всеки неуспех при преговорите за присъединяване.

А що се отнася до нас, обятията ни ще останат отворени за великия турски народ и за всички 
онези, които са готови да работят с нас въз основа на нашите ценности.

ПО-СИЛЕН СЪЮЗ

Дами и господа,

Искам нашият Съюз да бъде по-силен и за тази цел се нуждаем от по-силен единен 
пазар.

Искам решенията във връзка с важни въпроси, свързани с единния пазар, да се вземат по-често 
и по-лесно в Съвета с квалифицирано мнозинство и в тях да участва равноправно Европейски-
ят парламент. Не е необходимо да изменяме Договорите за тази цел. В настоящите Договори са 
включени т. нар. клаузи за преход, които ни позволяват в някои случаи да преминаваме от 
гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство, ако Европейският съвет 
вземе единодушно решение за това.
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Аз подкрепям твърдо и преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство 
за решения относно общата консолидирана основа за облагане с корпоративен да-
нък, ДДС, справедливото данъчно облагане в сферата на цифровата индустрия и да-
нъка върху финансовите сделки.

Европа трябва да може да действа по-бързо и по-решително. Същото се отнася и до иконо-
мическия и паричен съюз.

Днес еврозоната е по-устойчива, отколкото през изминалите години. Сега разполагаме с Ев-
ропейския механизъм за стабилизиране (ЕМС). Смятам, че постепенно ЕМС трябва да се пре-
върне в европейски валутен фонд, който обаче трябва да бъде здраво закотвен в правилата 
и правомощията на Европейския съюз. Комисията ще направи конкретни предложения в тази 
връзка през декември.

Нуждаем се от европейски министър на икономиката и финансите — европейски минис-
тър, който насърчава и подкрепя структурните реформи в нашите държави членки. Той може 
да надгради работата, която Комисията осъществява съвместно с нашата служба за подкрепа 
на структурните реформи от 2015 г. насам. Новият министър трябва да координира всички фи-
нансови инструменти на ЕС, които може да се използват, в случай че дадена държава членка 
е в рецесия или е засегната от фундаментална кризисна ситуация.

Не искам да създам нов пост самоцелно. Призовавам за ефективност. Комисарят по иконо-
мическите въпроси — който в идеалния случай би бил и заместник-председател — трябва 
да изпълнява ролята на икономически и финансов министър. Той или тя трябва също така да 
председателства Еврогрупата.

Европейският министър на икономиката и финансите трябва да се отчита пред Европейския 
парламент.

Не ни трябват паралелни структури. Нямаме нужда от бюджет за еврозоната, а от стабилен 
бюджетен ред за еврозоната в рамките на бюджета на ЕС.

Не подкрепям и идеята да има отделен парламент за еврозоната.

Парламентът на еврозоната е този Европейски парламент.

Европейският съюз трябва също да бъде по-силен в борбата срещу тероризма. През 
последните три години постигнахме действителен напредък, но все още не разполагаме с не-
обходимите средства за бързи действия в случай на трансгранична терористична заплаха.

Ето защо призовавам да бъде създадено европейско звено за разузнаване, което да 
гарантира автоматичния обмен на информация с разузнавателните служби и с полицията от-
носно данни във връзка с терористи и чуждестранни бойци.

Смятам също, че са налице убедителни аргументи в полза на това да възложим на новата Ев-
ропейска прокуратура задачата да разследва трансгранични престъпления, свързани 
с тероризъм.
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Искам нашият Съюз да стане по-силен участник на световната сцена. За да имаме 
по-голяма тежест в световен мащаб, трябва да сме в състояние да взимаме по-бързо решения 
относно външната политика. Ето защо бих искал държавите членки да преценят кои решения 
в областта на външната политика биха могли да преминат от гласуване с единодушие към 
гласуване с квалифицирано мнозинство. Тази възможност вече е заложена в Договора, при 
условие че държавите членки са съгласни да го направят. Ако искаме да работим ефективно, 
трябва да вземаме решения в сферата на външната политика с квалифицирано мнозинство.

Бих искал да положим допълнителни усилия във връзка с въпросите в областта на отбраната. 
Предстои създаването на нов Европейски фонд за отбрана, както и установяването на постоянно 
структурирано сътрудничество по въпросите на отбраната. Трябва до 2025 г. да сме установили 
пълноценен Европейски съюз за отбрана. Нуждаем се от него. Такова е желанието и на НАТО.

Не на последно място, искам нашият Съюз да се съсредоточи върху важните въпроси, 
като се използва за основа работата, която вече е свършена от сегашната Комисия. Не бива да 
се месим в ежедневието на европейските граждани чрез регулиране на всеки аспект. Трябва 
да действаме мащабно по важните въпроси. Не трябва да бълваме нови инициативи, нито да 
се стремим към все по-големи правомощия. В областите, в които това има смисъл, трябва да 
върнем правомощията на държавите членки.

Ето защо настоящата Комисия е предвидила и е действала мащабно по важните въпроси 
и скромно по маловажните, предлагайки по-малко от 25 нови инициативи на година, дока-
то предишни Комисии са предлагали значително повече от 100 инициативи.

За да завършим започната работа, този месец ще създам работна група по въпросите 
на субсидиарността и пропорционалността, която ще прегледа много критично всички 
области на политиката, за да гарантираме, че предприемаме действия само в области, в които 
ЕС има добавена стойност. Първият заместник-председател, моят приятел Франс Тимерманс, 
който е с доказан опит в областта на по-доброто регулиране, ще ръководи тази работна група. 
Работната група на г-н Тимерманс, която следва да включва членове на този Парламент, както 
и членове на националните парламенти, трябва да представи доклад за дейността си след 
една година.

ПО-ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Г-н председател,

Нашият Съюз трябва да извърши съществена демократична промяна.

Бих искал да видя европейските политически партии да започнат кампаниите си за следващи-
те европейски избори много по-рано, отколкото в миналото. Твърде често общоевропейските 
избори бяха ограничени до нищо повече от сбор от националните кампании. Европейската 
демокрация заслужава повече.
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Днес Комисията предлага нови правила относно финансирането на политическите пар-
тии и фондации. Не трябва да пълним джобовете на антиевропейските екстремисти. Трябва 
да предоставяме на европейските партии средствата, които ще им позволят да се организират 
по-добре.

Привърженик съм и на идеята да имаме транснационални листи на европейските избори, 
въпреки че ми е известно, че това е идея, срещу която немалка част от вас възразяват. Ще се 
опитам да убедя председателя на моята парламентарна група да се присъедини към моята 
амбиция, която ще донесе на Европа демокрация и яснота.

Вярвам също, че през идните месеци следва да включим в по-голяма степен националните 
парламенти и гражданското общество на национално, регионално и местно равнище в рабо-
тата, посветена на бъдещето на Европа. Както обещахме, през последните три години члено-
ве на Комисията посетиха национални парламенти над 650 пъти. Те взеха участие в дебати 
в рамките на над 300 интерактивни диалога с гражданите в повече от 80 града в 27 
държави членки. Ето защо подкрепям идеята на президента Макрон за организиране на де-
мократични конвенти в цяла Европа през 2018 г.

С развитието на дебатите аз лично ще обърна особено внимание на Естония, Латвия, Литва 
и Румъния през 2018 г. Това е годината, през която те отбелязват своята 100-годишнина. 
Тези, които искат да въздействат върху бъдещето на нашия континент, следва добре да раз-
бират и уважават общата ни история. Това включва тези четири държави — Европейският съюз 
не би бил едно цяло без тях.

Необходимостта от засилване на демокрацията и прозрачността засяга също Европейската 
комисия. Днес изпращам до Европейския парламент нов кодекс за поведение на членовете 
на Комисията. В новият кодекс на първо място се пояснява, че членовете на Комисията могат 
да участват като кандидати в изборите за Европейски парламент при същите условия като 
всеки друг. Чрез новият кодекс разбира се ще бъдат въведени по-строги изисквания за поч-
теност, на които трябва да отговарят комисарите както по време на своя мандат, така и след 
изтичането му.

Ако искаме да укрепим демокрацията в Европа, не трябва да се отказваме от малкия демо-
кратичен напредък, постигнат с излъчването на водещи кандидати, т. нар. Spitzenkandidaten. 
Бих искал този опит да се затвърди.

Повече демокрация означава повече ефективност. Европа ще функционира по-добре, ако 
длъжността на председателя на Европейския съвет и тази на председателя на Евро-
пейската комисия се слеят.

Това не е насочено против моя добър приятел Доналд, с когото работя отблизо и безпроблемно 
от началото на своя мандат. Това не е против Доналд или против мен.

Европа ще стане по-разбираема, ако един капитан управлява кораба.

Постът на един-единствен президент би отразил по-добре действителния характер 
на Европейския съюз като съюз на държави и съюз на граждани.
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ПЪТНА КАРТА

Уважаеми колеги,

Визията за изграждане на по-обединена, по-силна и по-демократична Европа, която излагам 
днес, съчетава елементи от всички сценарии, които ви представих през март.

Нашето бъдеще обаче не може да остане само сценарий, скица, идея наред с други.

Днес трябва да подготвим утрешния Съюз.

Тази сутрин изпратих пътна карта до председателя Таяни, председателя Туск, както и до дър-
жавите членки, отговарящи за ротационното председателство на Съвета за периода от сега до 
март 2019 г. Тя очертава посоката, в която следва да тръгнем отсега нататък.

Важен елемент ще бъдат плановете за бюджета, които Комисията ще представи през май 
2018 г. И в тази сфера ще разполагаме с избор: да прилагаме амбициите на Европейския съюз 
в строгите рамки на съществуващия бюджет или да увеличим бюджетния капацитет на Евро-
пейския съюз, така че да може да осъществи по-добре своите амбиции. Аз подкрепям втория 
вариант.

На 29 март 2019 г. Обединеното кралство ще напусне Европейския съюз. Това ще бъде тъжен 
и трагичен момент. Винаги ще съжаляваме за това. Но ние трябва да уважим волята на бри-
танския народ. Ще напреднем. Трябва да го направим, защото излизането на Обединеното 
кралство от ЕС не е всичко. Защото не Брексит е бъдещето на Европа.

На 30 март 2019 г. ще станем Съюз от 27 държави. Нека се подготвим добре за този мо-
мент и в 27-те държави, и в институциите на ЕС.

Изборите за Европейски парламент ще се проведат само няколко седмици след това — през 
май 2019 г. Европейците ще участват пряко в демокрацията. Те трябва да се явят пред урните 
с ясно разбиране за това как Европейският съюз ще се развие през идните години.

Ето защо призовавам председателя Туск и Румъния, страната, която отговаря за председа-
телството през първата половина на 2019 г., да организират специална среща на върха 
в Румъния на 30 март 2019 г. Желанието ми е тази среща на върха да се проведе в красивия 
град Сибиу, познат също като Херманщат. Това е моментът, в който следва да се съберем, за да 
вземем необходимите решения за по-обединена, по-силна и по-демократична Европа.

Надявам се, когато на 30 март 2019 г. европейците се събудят, да видят един Съюз, в който 
стоим зад всичките си ценности. Съюз, в който всички държави членки зачитат принципите на 
правовата държава без изключение. Съюз, в който пълноправното членство в еврозоната, бан-
ковия съюз и Шенгенското пространство се е превърнало в стандарт за всички.

Съюз, в който сме „закотвили“ основите на нашия икономически и паричен съюз, така че да 
можем да защитаваме нашата единна валута както в добри, така и в лоши времена, без да се 
налага да прибягваме до външна помощ. Съюз, в който нашият единен пазар ще бъде по-спра-
ведлив към работниците от Изтока и от Запада.
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Жан-Клод Юнкер

Искам европейците да се събудят в една Европа, в която сме успели да се споразумеем за 
един силен стълб на социалните стандарти. Съюз, в който печалбите ще се облагат с данък 
там, където са били реализирани. Съюз, в който няма слаби места, от които да се възползват 
терористи. Съюз, в който сме постигнали съгласие за истински европейски съюз за отбрана. 
Съюз, в който в крайна сметка един председател ръководи работата на Комисията и Европей-
ския съвет, след като е бил избран в резултат на демократична общоевропейска предизборна 
кампания.

Г-н председател, ако нашите граждани се събудят в този Съюз на 30 март 2019 г., Европейският 
съюз ще бъде съюз, който е в състояние да отговори на оправданите им очаквания.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Уважаеми членове на Европейския парламент,

Европа не бе създадена, за да стои неподвижна. Тя никога не трябва да го прави.

Хелмут Кол и Жак Делор, които имах честта да познавам, ме научиха, че Европа постига на-
предък само ако е смела. Единният пазар, Шенген и единната валута — все идеи, които бяха 
отписани като лековати мечти, преди да бъдат реализирани. И въпреки това тези три амбици-
озни проекта са вече част от нашето ежедневие.

Сега, когато Европа се справя по-добре, някои хора ми казват, че не трябва да разклащаме 
лодката.

Но сега не е време да се допускат грешки от прекомерна предпазливост.

Започнахме да поправяме европейския покрив. Но днес и утре, етаж след етаж, от 
ден на ден, от едно вдъхновение на друго, ние трябва търпеливо да продължим да 
добавяме нови етажи към европейския дом.

Трябва да довършим европейския дом, докато все още има слънце и ни огрява.

Защото, когато следващите облаци се появяват на хоризонта — а някой ден те със сигурност 
ще се появят — ще бъде твърде късно.

Така че нека отпуснем корабните въжета.

Да отплаваме от пристана.

И нека ветровете издуят платната ни!
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