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Резюме 
Дебатите, проведени в Европейския парламент на тема „Бъдещето на Европа“, предлагат 
уникална възможност за държавните и правителствените ръководители да представят своите 
виждания относно бъдещата насока, която ЕС-27 следва да поеме. Това упражнение показа, от 
една страна, че въпросът кои области на политиката са от първостепенно значение се 
различава сред ораторите и, от друга страна, че те имат сближаващи се възгледи по много 
въпроси. Понятието, по което всички оратори постигнаха съгласие, е добавената стойност на 
членството в ЕС, която се дължи или на икономическата изгода, или на произтичащите от нея 
ползи за сигурността. Всички оратори изразиха мнението, че предизвикателствата на 21-ви 
век не могат да бъдат решавани от държавите членки, действащи поотделно, независимо от 
техния размер или от икономическото благоденствие. В този смисъл всички оратори 
подчертаха необходимостта от единство на ЕС, като се позоваха и на ценностите на ЕС, които 
трябва да бъдат запазени, въпреки се смята, че произходът на тези ценности е от различни 
източници.  

Желанието за признаване на добавената стойност на ЕС накара някои оратори да подчертаят 
необходимостта от засилване на връзката между ЕС и гражданите на Съюза. Някои от 
ораторите желаят гражданите да участват по-активно в процеса на вземане на решения в ЕС, 
а други желаят да бъдат по-добре информирани за постиженията на ЕС. Дебатите разкриха 
малко желание за реформи на Договорите, поради което подобренията следва да се 
основават на съществуващата правна уредба. Що се отнася до определянето на нуждите на 
политиките, в своето мнозинство ораторите посочиха миграцията, изменението на климата и 
сигурността като трите основни приоритетни области. В това отношение обаче, както и при 
другите политики, степента, в която ЕС следва да участва, се различава сред ораторите. Друг 
спорен въпрос е дали да бъде изоставен принципът на единодушие и ако да, то в кои области. 
Анализът показа също така, че понякога изборът на теми (като например безработицата) се 
дължи не само на конкретната политическа принадлежност на оратора, но и на 
международните събития в общ план (напр. търговските спорове със САЩ) или на въпроса, 
който е включен в дневния ред на равнището на ЕС (напр. Spitzenkandidaten). Дебатите също 
така предложиха платформа за държавните и правителствените ръководители, на която да 
представят своите предложения. И наистина, новите, макар и потенциално противоречиви 
идеи, бяха дадени от оратори, които говореха по теми и области, свързани с политиките, както 
и по по-широки институционални въпроси.  

Що се отнася до ключовите области на политиките, обхванати в настоящия документ, в 
областта на ИПС продължават да съществуват различия между подходите за намаляване на 
риска (т.е. балансирани бюджети и здравословна банкова система) и позициите, в които се 
подчертава необходимостта от солидарност между държавите членки. Миграцията се оказва 
единодушно област, в която е необходима обща стратегия на ЕС, въпреки че продължават да 
съществуват различия по отношение на реформата на общата европейска система за убежище 
(ОЕСУ) и разделението на позициите, в които се поставя акцент върху солидарността или 
върху гъвкавостта. Що се отнася до социалното измерение, мнозинството от ораторите, които 
се изказаха по въпроса, подкрепиха Европейския стълб на социалните права. Въпреки че 
повечето от тях заявиха, че на социалните политики и на политиките за социално подпомагане 
следва да се дава приоритетно значение на равнището на ЕС, някои от тях предложиха 
минимална заплата или застраховка за безработица в ЕС. В областта на търговията по-
голямата част от ораторите, които се занимаваха с обсъждането на въпроса, подчертаха 
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необходимостта от избягване на протекционизма или националистическите подходи, като 
същевременно се гарантира по-добра защита на стратегическите интереси на ЕС и се запазват 
социалните и екологичните стандарти. Що се отнася до многогодишната финансова рамка 
(МФР), ораторите, които обсъждаха размера на бюджета на ЕС, бяха сравнително балансирани 
в желанието си да го намаляват, да го разширяват или като цяло да го определят в 
съответствие с нуждите на ЕС. Тук отново ораторите бяха разделени по въпроса дали да 
запазят непроменени разходите за структурните политики и за политиките на сближаване. Що 
се отнася до сигурността и отбраната, ораторите показаха висока степен на сближаване по 
отношение на необходимостта от сигурност и отбрана поради външните заплахи, пред които 
е изправен ЕС. Въпреки че трансатлантическата връзка и многостранното сътрудничество 
продължават да бъдат значителни фактори, повечето лидери изтъкнаха значението на 
постоянното структурирано сътрудничество (ПСС) и на Европейския фонд за отбрана (ЕФР). 
Институционалните аспекти на сигурността и отбраната обаче продължават да будят спорове. 
Позициите на лидерите в областта на изменението на климата и енергетиката бяха 
свидетелство за наднационалния характер на тези предизвикателства. Беше обсъдено 
намаляването на въглеродните емисии и постигането на въглеродно неутрална икономика до 
2050 г., заедно с необходимостта от насърчаване на производството на енергия от 
възобновяеми източници, диверсифициране на доставките и повишаване на енергийната 
ефективност. Що се отнася до институционалните аспекти, ораторите отдаваха приоритетно 
значение на необходимостта от по-голямо участие на гражданите. Мненията относно 
необходимостта от „повече“ или от „по-малко“ Европа бяха смесени. 
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1. Въведение
След решението на Обединеното кралство да се оттегли от ЕС председателят на Европейския 
парламент Антонио Таяни обяви за своето намерение да бъде домакин на поредица дебати 
относно бъдещето на Европа по време на пленарните сесии през 18-месечния период, 
предшестващ европейските избори през май 2019 г. Той заяви за намерението си да покани 
държавните и правителствените ръководители, както и други водещи европейски фигури, 
които да изразят своята визия в един демократичен и открит форум, чието начало ще бъде 
поставено в началото на 2018 г. Този процес беше безпрецедентен в институционалния живот 
на Парламента и дойде в момент, когато всички мнения и идеи бяха ценни за 
възстановяването на стабилността и яснотата на европейския проект. 

Гости на дебатите за бъдещето на Европа бяха повечето държавни и правителствени 
ръководители от ЕС. Около 20 държавни или правителствени ръководители приеха поканата 
(графика 1) и представиха своите възгледи в изказвания (графика 2), последвани от разискване 
с членовете на ЕП по време на пленарните сесии на Парламента. Първоначално планираните 
за 2018 г. разискванията продължиха до последната пленарна сесия през април 2019 г. Те 
предлагат безценна възможност за размисъл относно бъдещето на ЕС и за повишаване на 
осведомеността както на гражданите, така и на политиците, с оглед както на срещата на върха 
на 9 май 2019 г. в Сибиу, Румъния, така и с оглед на, по-късно през същия месец, европейските 
избори. 

Графика 1 — Участници в дебатите относно бъдещето на Европа в Европейския 
парламент (2018—2019 г.). 

Източник на данните: EPRS (Службата на ЕП за парламентарни изследвания). 
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Графика 2 — Държавите членки, чиито лидери са участвали в дебатите относно 
бъдещето на Европа в Европейския парламент (2018—2019 г.) 

Източник на данните: EPRS (Службата на ЕП за парламентарни изследвания). 
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2. Тенденции, прилики и разлики в дебатите относно
бъдещето на Европа 

По време на дебатите за бъдещето на Европа в Европейския парламент бяха разгледани 
множество теми и бяха представени многобройни идеи. Всички оратори поставиха специален 
акцент за своите изказвания, отразяващ техните различни национални интереси, степен на 
благоденствие или политическа принадлежност. Този анализ показва основните прилики и 
разлики между изказванията и определя основните послания, по които всички бяха 
постигнали съгласие. 

При внимателното разглеждане на изказванията на всички 20 държавни или правителствени 
ръководители, които се изказаха като част от разискванията относно бъдещето на Европа,1 
могат да бъдат набелязани редица допирни точки, тенденции и различия. Обзорът, който 
следва, ще започне с очертаване на общите послания, по които всички оратори успяха да 
постигнат съгласие, преди да се пристъпи към анализ на техните възгледи относно основните 
предизвикателства, пред които е изправен ЕС. В обзора ще бъдат подчертани различията в 
акцента, що се отнася до избора на въпроси на политиката, като се разглеждат честотата на 
позоваване на конкретни въпроси и равнището на внимание, което се отделя на всеки от 
различните въпроси на политиките. Примерите ще онагледяват защо някои теми са били 
споменавани по-често от някои от ораторите, а други — не. Разделът ще приключи с 
изброяването на всички нови предложения, направени от държавните и правителствените 
ръководители по време на дебатите за бъдещето на Европа.  

2.1.  Общи послания 
Въпреки че държавните и правителствените ръководители на държавите от ЕС често 
поставяха акцента на своите изказвания върху различни елементи или подчертаваха 
различни области на политиките, в анализа, който следва, са набелязани основните послания, 
по които всички оратори постигнаха съгласие по същество. 

Въпроси, свързани с членството в ЕС 
Всички оратори подчертаха ползите, които тяхната държава извлича от принадлежността към 
Европейския съюз. Мнозина от тях изразиха това твърдение, когато представяха подобрената 
икономическа ситуация в собствените си държави. Повечето от тях също така подчертаха 
добавената стойност, която ЕС придава по отношение на сигурността, свободата, 
демокрацията или върховенството на закона. Министър-председателят на Нидерландия Марк 
Рюте заяви, че „всички държави членки извличат ползи от единния пазар, паричния съюз и 
свободното движение на хора. Но че е „също толкова важно ЕС да гарантира сигурност, 
стабилност и върховенство на закона“. Друга полза от членството в ЕС, посочена от мнозина 
държавни или правителствени ръководители, е значението на Съюза като гарант на мира. 
Въпреки че мнозина разглеждат тази роля в исторически план, министър-председателят на 
Хърватия Андре Пленкович подчерта, че това също е от значение и в днешния ден. 

Министър-председателят на Люксембург Ксавие Бетел отбеляза, че „тези предимства, 
произтичащи от членството на дадена държава в Съюза, просто се приемат за даденост“. 

1 Словенският министър-председател, Мариян Сарец, след като първоначално прие поканата на Европейския 
парламент, реши, че няма да участва в разискването. 

https://www.total-slovenia-news.com/news/3258-todays-news-in-slovenia
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Някои ръководители, като например министър-председателят на Естония, Юри Ратас, също 
така поеха част от отговорността върху себе си и признаха, че „трябва да говорим за ползите 
от единния пазар и единната валута с нашите предприятия, за свободното движение на хора с 
нашите съграждани, а за програмата „Еразъм“ — с нашите студенти.“ 

Съвместно посрещане на предизвикателствата 
Държавните и правителствените ръководители също така изразиха пълно съгласие, че нито 
една държава, независимо от нейния размер, не е достатъчно голяма, за да се справя сама с 
предизвикателствата на 21-ви век. Министър-председателят на Португалия Антонио Кошта 
призова всички да „осъзнаят, че нито едно от значителните предизвикателства, пред които 
сме изправени, не може да бъде разрешено по-добре извън ЕС от всяка отделна държава 
членка, независимо колко богата е или колко многобройно е нейното население.“ 

Запазване на единството на ЕС 
Всеки оратор спомена необходимостта от единство, като сред тях беше и президентът на 
Румъния Клаус Йоханис, който в своето изказване постави главния акцент върху този въпрос. 
Министър-председателят на Нидерландия Марк Рюте изрази същината на въпроса, като заяви, 
че „единството... е бъдещето на Европа“. Единството беше споменавано често заедно с 
понятието за изразяване на солидарност. 

Защита на ценностите на ЕС 
Друга повтаряща се тема беше значението на европейските ценности и необходимостта те да 
бъдат защитавани както в рамките на ЕС, така и извън него. Министър-председателят на 
Испания Педро Санчес подчерта, че „сега е моментът да защитаваме и закриляме ценностите, 
които правят нашия проект уникален и дори го превръщат в обект на завист по целия свят“. 
Европейските ценности бяха споменавани често заедно с европейската идентичност. При все 
това, въпреки че министър-председателят на Полша Матеуш Моравецки определи 
европейската идентичност като имаща своите корени в християнството, останалите 
ръководители, като президентът на Румъния, г-н Клаус Йоханис, подчерта, че тази 
идентичност „се основава на принципи, ценности и общи интереси“. 

Важна роля на гражданите на ЕС 
Всички държавни и правителствени ръководители на ЕС, които се изказаха пред Европейския 
парламент, подчертаха важната роля на европейските граждани. За по-голямата част от 
ораторите по-добрата комуникация с гражданите беше разковничето за даване на отговор на 
някои от предизвикателствата, пред които е изправен ЕС в момента (вж. раздел 2.2 по-долу), 
по-специално нарастването на евроскептицизма и популизма. В това отношение съществуват 
две различни и взаимно допълващи се гледни точки: Някои от ораторите се съсредоточиха 
върху необходимостта от по-активно участие на гражданите в процеса на ЕС и в процеса на 
вземане на решения чрез диалози с гражданите и други форми на пряка демокрация. Други 
оратори подчертаха необходимостта пред гражданите да бъдат изтъквани ползите от ЕС и да 
се действа за задоволяване на техните приоритети. Стефан Льовен, министър-председател на 
Швеция, направи обобщение на този въпрос, като заяви, че ЕС трябва „да доказва непрестанно 
своята стойност за ежедневието на хората — и за техните мечти за бъдещето. Лео Варадкар, 
министър-председател на Ирландия, показа нагледно взаимното допълване на тези две 
гледни точки, като изрази мнението, че „гражданите трябва да чувстват ползите от Европа, 
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трябва да вземат присърце нейните съдбини и да участват активно в нейното по-нататъшно 
развитие“. 

Реформиране на ЕС в рамките на съществуващата рамка на Договорите 
На последно място, беше изразено общо послание за необходимостта от реформиране на ЕС. 
Въпреки че редица оратори отправиха определени критики по отношение на 
функционирането на ЕС, други прозряха необходимостта от реформа във връзка с 
предизвикателствата, пред които е изправен ЕС. И в двата случая предпочитаният вариант, 
подкрепян от държавните и правителствените ръководители от ЕС, беше извършването на 
тази реформа в рамките на съществуващата рамка на Договорите, тъй като тя е достатъчно 
гъвкава, за да обхване много от необходимите промени. Мнозина от тях, като например 
министър-председателят на Белгия, Шарл Мишел, считат, че в този момент промяната на 
Договорите би била „дори контрапродуктивна“. В този контекст редица оратори подчертаха 
възможността за използване на засилено сътрудничество, докато други се противопоставиха 
на идеята за Европа на различни скорости. 
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Таблица 1 — Преглед на темите, разглеждани от всеки държавен или правителствен 
ръководител 
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2.2.  Основни предизвикателства, пред които е изправена 
Европа 

Ораторите припомниха многобройните предизвикателства, пред които е изправен ЕС в 
последно време, по-специално икономическата и финансова криза, миграцията и кризата с 
бежанците, както и оттеглянето на Обединеното кралство от ЕС (Брексит). След това те 
очертаха основните предизвикателства в настоящия момент и през следващите години (вж. 
графика 3). 

Графика 3 — Основни предизвикателства, посочени от ораторите 

 

Източник на данните: EPRS (Службата на ЕП за парламентарни изследвания). 

Споменатите препоръки могат да бъдат разделени на три категории: I) предизвикателства, 
свързани с политиките, ii) политически предизвикателства и iii) международни 
предизвикателства. 

Що се отнася до предизвикателствата, свързани с политиките, най-често посочваните области 
са миграцията, изменението на климата и сигурността. Това бяха също така трите 
предизвикателства, посочвани най-много от всичките трите категории (вж. по-горе i), ii), iii). 
Бяха установени и други важни свързани с политиките предизвикателства в областта на 
цифровизацията и икономическото развитие. Що се отнася до политическите 
предизвикателства, мнозинството изрази загриженост във връзка с нарастващото разстояние 
между институциите и гражданите и изрази мнение, че са необходими корекции на 
политическото и институционалното функциониране на ЕС. Белгийският министър-
председател Шарл Мишел говори за „фундаментална криза на доверието“ в публичните 
институции, включително европейските институции, както и в традиционните медии. Мнозина 
от ораторите свързаха това с възхода на популизма. Въпреки че мнозина от ораторите 
разглеждаха появата на популизма като основна заплаха, на която трябва да бъде даван отпор, 
италианският министър-председател Джузепе Конте разглеждаше популизма като 
възможност „да се промени процесът на постепенно разделяне между тези, които управляват, 
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и тези, които са управлявани“. На свой ред, министър-председателят на Словакия, Петер 
Пелегрини, заяви, че „ЕС не е някакъв си измислен и далечен Брюксел. Ние сме Европейският 
съюз“.  

Въпреки че всички държавни и правителствени ръководители изразиха съгласие, че 
държавите членки трябва да се справят с предизвикателствата съвместно, възгледите относно 
точната форма на това сътрудничество се различаваха. Редица оратори твърдяха, че някои 
правомощия трябва да бъдат върнати на националните държави, като Матеуш Моравецки, 
министър-председател на Полша, дори призова за „Съюз на нациите 2.0“. Множество други 
оратори призоваха за повече Европа, но само в конкретни области. Еманюел Макрон, 
президент на Френската република, призова за повече „европейски суверенитет“ и за 
повишаване на равнището на Европа.  

Що се отнася до вземането на решения, имаше също призиви за изоставяне на принципа на 
единодушие, като например от испанския министър-председател Педро Санчес; докато други, 
като например президентът на Кипър Никос Анастасиадис, подчертаха необходимостта от 
запазване на вземането на решения с консенсус. 

Що се отнася до международните предизвикателства, сред най-често споменаваните са 
нестабилността в региона, определена като геополитическа нестабилност и/или конфликти в 
близост до границите на ЕС, както и предизвикателствата пред многостранния ред, най-вече 
описвани като влошаване на трансатлантическите отношения и руската агресия. В 
допълнение към това, беше спомената също така по-активната и уверена роля на Китай и в по-
малка степен на други участници, като например Индия, на световната сцена в контекста на 
променящия се многостранен ред. И на последно място, глобализацията беше споменавана 
или като предизвикателство сама по себе си, или като многоизмерно въздействие, като 
например загуба на конкурентоспособността на Европа или увеличаване на социалните 
неравенства. 

2.3.  Основни теми и приоритети 
Когато се разглеждат въпроси на политиките, разглеждани от държавните и правителствените 
ръководители, трябва да се прави разграничение между общия брой засегнати въпроси на 
политиките и вниманието, посветено на всяка от тези специфични теми. 

Брой и дълбочина на темите, разглеждани от всеки оратор 
В своите изказвания пред Европейския парламент държавните и правителствените 
ръководители споменаваха обикновено 15 от 27-те проблема, посочени в таблица 1. Като цяло 
се наблюдава тенденция към спад в броя на темите между първото изказване през януари 
2018 г. и по-скорошните изказвания. 
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Графика 4 — Брой на темите на оратор 

 

Източник на данните: EPRS (Службата на ЕП за парламентарни изследвания). 

Държавният или правителствен ръководител, засегнал най-голям брой въпроси, е министър-
председателят на Люксембург Ксавие Бетел, който спомена 21 въпроса, а ораторът, засегнал 
най-малко на брой теми, е министър-председателят на Дания Ларс Льоке Расмусен, който 
засегна осем теми. Разглеждането само на общия брой на разглежданите въпроси не дава 
пълна картина.  

Фигура 5 — Продължителност на времето, посветено на изказвания по различни 
въпроси 

 
Източник на данните: EPRS (Службата на ЕП за парламентарни изследвания). 
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Наред с броя на засегнатите теми, друго измерение, което трябва да се вземе предвид, е 
времето, посветено на всяка от темите, засегнати в съответните изказвания на политическите 
ръководители. Ако разделим този критерий на три категории (т.е. малко, средно и голямо 
количество време), може да се наблюдава обща тенденция за намаляване на акцента върху 
всеки отделен въпрос, когато се прави сравнение с ораторите, изказали се на по-ранен или на 
по-късен етап. Това означава, че ораторите, изказали се на по-късен етап, не само са засегнали 
по-малко на брой въпроси, но също така са отделили по-малко внимание на тези въпроси в 
областта на политиките. Що се отнася до отделните оратори, могат да се правят различия 
между броя на споменаваните теми и акцента, поставян върху тези теми. Например, както 
Ларс Льоке Расмусен, така и Марк Рюте засягаха като цяло по-малко на брой въпроси, но се 
изказваха относително подробно по всяка от повдигнатите от тях теми. И обратно, естонският 
министър-председател Юри Ратас е един от ораторите, който засягаше по-голямата част от 
темите, но говореше относително малко по всеки въпрос. А други оратори, като например 
министър-председателите на Люксембург и Полша, съчетаваха засягането на голям брой теми 
с отделянето на голямо внимание на аспектите на политиките, съдържащи се в засяганите от 
тях теми (Вж. Графика 4 и графика 5).  

Обща честота и внимание, посветено на отделните теми 
Също така при сравняване на свързаното с политиките внимание, отделяно на всяка тема, е 
възможно да се установи съотношение между честотата, с която е засягана всяка тема, и 
вниманието, което се отделя на нея. 

Графика 6 — Честота на споменаване на теми 

 

Източник на данните: EPRS (Службата на ЕП за парламентарни изследвания). 
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От посочените области на политиките миграцията беше единствената, споменавана от всеки 
оратор. Други важни области на политиката бяха климатът (90% от всички държавни и 
правителствени ръководители), МФР (85%) и отбраната (85%). За сравнение, областите на 
политиката, които бяха споменавани по-рядко, са политиките за развитие (20%), транспортът 
(20 %), както и храните и здравеопазването (5%). Когато се разглежда средното внимание, 
което се отделя за всяка тема, графика 7 показва, че миграцията, социалната политика, МФР и 
отбраната са темите, на които се обръща най-голямо внимание. Ораторите отделиха най-слабо 
вниманието на транспорта, европейските избори, енергетиката, образованието и културата. 

Графика 7 — Време, посветено на всяка тема 

 

Източник на данните: EPRS (Службата на ЕП за парламентарни изследвания). 

При разглеждането на тези две измерения е очевидно, че в много случаи темите, които бяха 
повдигани от много на брой оратори, също се радваха на голямо внимание, когато биваха 
споменавани. Теми като миграцията, МФР и отбраната бяха особено популярни, докато други, 
като например политиката за развитие и транспортът, постигнаха по-ниски резултати и в двата 
аспекта. За други теми обаче, като например социалната политика, се наблюдаваше разлика 
между честотата и акцента. Въпреки че шестима оратори не споменаха изобщо социалната 
политика, другите оратори поставяха най-често акцент върху тази тема, като пред нея се 
нареждаше единствено въпросът за миграцията. Противоположен пример е темата за 
климата, която е втората най-често повдигана тема след миграцията, върху която обаче беше 
поставян по-малък акцент в сравнение с другите осем теми.  
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Графика 8 — Честота и важност на споменаваните теми 

 

Източник на данните: EPRS (Службата на ЕП за парламентарни изследвания). 

2.4.  Възможни обяснения за разликите в продължителността 
на изказванията на различните оратори по отделните въпроси 

Разбира се, има множество причини, поради които някои оратори подчертаха конкретен 
проблем, а други почти или изобщо не го споменаха. Различните национални приоритети, 
както и принадлежността към конкретните политически партии могат да обяснят някои от 
различията. Така например всички оратори, принадлежащи към лявата част на политическия 
спектър, посветиха голям дял от своите изказвания на социалната политика. 

Повечето от ораторите, които говориха по проблема с безработицата, идват от държави, в 
които напоследък се наблюдава силно намаляване на равнищата на безработица, или 
обратното, където това равнище продължава да бъде много високо. Изключение от тази 
тенденция е канцлерът на Германия Ангела Меркел, която говори за безработицата, въпреки 
че Германия не сред държавите, засегнати най-силно от този проблем. Педро Санчес и 
Джузепе Конте, които идват от държави, все още сериозно засегнати от високи равнища на 
безработица, направиха предложения как да се подходи към този въпрос на европейско 
равнище. Педро Санчес предложи въвеждането на „европейска схема за осигуряване срещу 
безработица“, а Джузепе Конте подчерта, че „новият Европейски парламент трябва да 
продължи борбата срещу безработицата и трябва да подкрепя по-решително растежа“. Други 
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различия могат да бъдат обяснени във връзка с актуалността на дадена тема (например ако 
темата току-що е била обсъждана или предстои да бъде обсъдена в Европейския съвет или в 
Европейския парламент). Добър пример за това е транснационалната листа. Докато 
половината от първите шест оратори засегнаха въпроса за транснационалните листи, 
последните 14 оратори не го споменават изобщо, тъй като той беше извън дневния ред. 
Същото важи и за позоваванията на въпроса за „Spitzenkandidaten“. Друг пример е търговията, 
като в периода от януари 2018 г. до май 2018 г. поредица от оратори в дебата в Европейския 
парламент обърнаха повече внимание на търговията, отколкото повечето от ораторите след 
това. Това може да се обясни с факта, че към онзи момент търговските спорове със САЩ бяха 
в критична фаза и че въпросът се обсъждаше на повечето заседания на Европейския съвет 
през този период, докато на 17 май 2018 г. беше постигнато споразумение между държавните 
и правителствените ръководители на ЕС.  

2.5.  Възможност за представяне на нови предложения 
Бъдещето на европейските дебати в Европейския парламент беше не само форум за 
обсъждане на различни виждания за бъдещето на ЕС, но и повод за представяне и обсъждане 
на нови идеи, както и за конкретни предложения. Над половината от ораторите се възползваха 
от тази възможност и представиха нови предложения в различни области на политиката. 
Докато някои държавни и правителствени ръководители призоваха за специфични цели в 
някои области на политиката, като например политиката в областта на изменението на 
климата, други предложиха нови механизми за партньорски проверки в областта на 
принципите на правовата държава или като процес на подпомагане на икономическото 
сближаване. Въпреки че много от тях бяха посветени на въпроси на политиката, някои имаха 
и предложения, насочени към подобряване на институционалната структура на ЕС. Тези 
предложения вървяха в две противоположни посоки, като някои призоваха за 
модернизиране на институциите на ЕС и премахване на гласуването с единодушие в различни 
области на политиката, а други — за предоставяне на повече правомощия на държавите 
членки. 

  

https://www.consilium.europa.eu/bg/meetings/international-summit/2018/05/17/
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Таблица 2 — Конкретни предложения на отделните оратори 
Оратори Области/въпроси 

политиката 
Предложения 

Антониу Коща Европейски 
семестър 

Механизъм за сближаване с цел 
подпомагане на държавите да подобрят 
своя потенциал за растеж. 

Еманюел Макрон Участие на 
гражданите 

Допитвания до гражданите относно 
бъдещето на Европа. 

Еманюел Макрон Климат Минимална цена за долната граница за 
цената на въглеродните емисии 

Еманюел Макрон Миграция Програма за подкрепа на местните органи, 
които приемат и интегрират бежанци 

Шарл Мишел Принципи на 
правовата държава 

Механизъм за партньорски проверки в 
областта на принципите на правовата 
държава 

Марк Рюте Климат  Намаляване с 55% на емисиите на 
парникови газове до 2050 г. 

Матеуш Моравецки Политика за 
развитие 

Европейски фонд за развитие за Африка 

Матеуш Моравецки Институционално 
развитие 

Съюз на нациите 2.0: предефиниране на 
баланса между националните държави и 
сътрудничеството на европейско равнище.  

Алексис Ципрас Социална политика Нов социален договор за Европа 
Ангела Меркел Сигурност и отбрана Учредяване на европейски съвет за 

сигурност 
Педро Санчес Социална политика Обвързваща стратегия за равенство между 

половете 
Педро Санчес Социална политика Европейска схема за осигуряване срещу 

безработица 
Педро Санчес Институционално 

развитие 
Премахване на гласуването с единодушие 
по въпросите на външните работи, 
данъчната политика, МФР и принципите на 
правовата държава 

Юха Сипиля Селско стопанство Фонд на ЕС и Африка за горите 
Джузепе Конте Институционално 

развитие 
Предоставяне на Европейския парламент на 
правомощие за обща отчетност пред него от 
страна на други европейски институции 

Стефан Льовен Измами, засягащи 
бюджета на ЕС 

Присъединяване на Швеция към 
Европейската прокуратура 

Източник на данните: EPRS (Службата на ЕП за парламентарни изследвания). 
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3.  Равносметка на разискванията в ключови области на 
политиката 

3.1.  Икономически и паричен съюз 

Актуализиране на политиката 
 

 

 

Европейският икономически и паричен съюз (ИПС) беше създаден през 1992 г. Той включва 
единната валута и независима парична политика, 
провеждана от Европейската централна банка (ЕЦБ), 
фискални правила и относително свободна рамка за 
координация и надзор на икономическите политики на 
държавите членки. Неотдавна ИПС прие и единен 
наръчник и единна рамка за надзор на финансовите 
институции в еврозоната2. ИПС изигра важна роля за 
насърчаване на 

стабилността на цените, поощряване на интеграцията 
в областта на търговията и финансите и подпомагане 
на единния пазар. Въпреки това финансовата криза и 
кризата с държавния дълг показаха, че неговата 
конструкция е непълна. Европейският отговор на 
кризите беше многопосочен. От една страна, бяха 
предприети парични и фискални мерки3. От друга страна, регулаторната рамка, свързана с 
европейското икономическо управление, беше укрепена, за да се подобри, наред с другото, 
фискалният и макроикономическият надзор4. 

Успоредно с горепосоченото през 2012 г. започнаха 
дискусии5 относно това как да се направи повече за 
интегрирането на уредбите за финансовия сектор, 
бюджетните въпроси и икономическата политика, както 
и да се увеличи демократичната легитимност и отчетност 

                                                             

2 За въведение по темата виж интернет страницата на Европейската комисия: Как функционира Икономическият 
и паричен съюз; Интернет страници на Европейската централна банка: Еврото свързва всички ни, Независимост 
и Единен надзорен механизъм; и Единния наръчник на интернет страницата на Европейския банков орган. 

3 Неконвенционални мерки на ЕЦБ в областта на паричната политика, двустранни заеми между държавите 
членки и създаване на механизми за подкрепа, като например Европейския механизъм за стабилност (ЕМС). 

4 В този контекст бяха приети осем нови регламента и директиви на ЕС (известни като „пакет от шест 
законодателни акта“ и „пакет от два законодателни акта“), както и два междуправителствени договора 
(Договорът за стабилност, координация и управление и пактът „Евро плюс“) .  

5 Терминът „дискусии“ е използван за обозначаване както на инициативите на Комисията, така и на 
разискванията на председателите на Европейската комисия, срещата на върха на държавите от еврозоната, 
Еврогрупата, Европейската централна банка и Европейския парламент. 

„Създаването на банков съюз и в крайна сметка на европейска схема за 
гарантиране на депозити зависят от предварителното понижаване на рисковете 
в отделните държави. Двата въпроса са свързани помежду си. Европейската 
солидарност и индивидуалната отговорност винаги са двете страни на една и 
съща монета.“ 
Ангела Меркел 

„Идеята за решаване на... проблеми с 
постоянни фискални трансфери е 
неприемлива за нас. Застраховането 
срещу икономически сътресения е 
балансиран бюджет и ниско 
съотношение на дълга спрямо БВП.“ 

Юха Сипиля 

„Икономическата сигурност е толкова 
важна, колкото и сигурността на 
границите, а благоденствието в Съюза 
зависи от способността ни да 
гарантираме силен икономически и 
паричен съюз.“ 
Клаус Йоханис 

„Основното обещание за еврото 
беше, че то ще донесе на всички ни 
по-голямо благоденствие, а не 
преразпределение на 
благоденствието.“ 
Марк Рюте 

https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/economic-and-fiscal-policy-coordination/economic-and-monetary-union/how-economic-and-monetary-union-works_en
https://www.ecb.europa.eu/euro/html/index.bg.html
https://www.ecb.europa.eu/ecb/orga/independence/html/index.bg.html
https://www.bankingsupervision.europa.eu/about/thessm/html/index.bg.html
https://eba.europa.eu/regulation-and-policy/single-rulebook/interactive-single-rulebook
https://www.esm.europa.eu/about-us
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-542182-Review-six-pack-two-pack-FINAL.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:42012A0302(01)&qid=1560514153629&from=BG
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/euro-plus-pact_en
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на процеса.6 През март 2017 г. Европейската комисия осигури допълнителен стимул чрез 
публикуването на своята Бяла книга за бъдещето на Европа7, последвана от документ за 
размисъл относно задълбочаването на ИПС8. В своето обръщение от септември 2017 г. 
относно състоянието на Съюза председателят на Комисията обяви допълнителни инициативи 
на политиката с цел укрепване на управлението на ИПС. Скоро след тази реч за състоянието 
на Съюза Европейският съвет одобри програмата на лидерите9, като определи своята среща 
през юни 2018 г. като краен срок за приемане на конкретни решения относно реформата на 
ИПС. И накрая, през декември 2017 г. Комисията представи набор от предложения и 
инициативи за окончателно изграждане на ИПС10, както и още две предложения през май 
2018 г.11  

През този период Европейският парламент допринесе за дискусията относно бъдещето на 
ИПС чрез приемането на редица важни резолюции12. Сред многобройните препоръки, които 
Парламентът отправи, той подчерта необходимостта от опростяване на настоящата рамка и 
от увеличаване на демократичната отчетност, наред с другото, чрез осигуряване на по-силна 

роля за Европейския парламент и националните 
парламенти, както и чрез включване на Европейския 
механизъм за стабилност и на Договора за стабилност, 
координация и управление в правната рамка на ЕС; 
необходимостта от фискален капацитет за сближаване и 
стабилизиране на еврозоната; от единно представителство 

на еврото в международните организации (например Международния валутен фонд); от 
подобряване на координацията на фискалните политики; от повече инвестиции в ключови 
сектори; както и от данъчни реформи за предотвратяване на избягването на данъци и 
отклоняването от данъчно облагане.  

Дискусията относно бъдещето на ИПС обаче не беше ограничена само в рамките на 
институциите на ЕС. През септември 2017 г. в обръщение, произнесено в Сорбоната, 
френският президент Еманюел Макрон представи реформата на ИПС като едно от шестте 
измерения на инициатива за Европа. Месец по-късно тогавашният финансов министър на 
Германия Волфганг Шойбле разпространи сред своите колеги от Еврогрупата неофициален 
документ. Трето мнение беше представено през март 2018 г. в документ за изразяване на 
                                                             

6 Важни етапи в този процес бяха съобщението на Комисията от 2012 г. „Подробен план за задълбочен и истински 
икономически и паричен съюз“, докладът от декември 2012 г., „Към постигане на действителен Икономически 
и паричен съюз“ на председателя на Европейския съвет, изготвен в сътрудничество с председателите на 
Европейската комисия, Еврогрупата и ЕЦБ, и докладът от 2015 г. „Завършване на европейския икономически и 
паричен съюз“ , изготвен от председателите на четирите гореспоменати институции заедно с председателя на 
Европейския парламент. 

7 Европейска комисия, Бяла книга за бъдещето на Европа: Пътят пред нас 
8 Европейска комисия, Документ за размисъл относно задълбочаването на икономическия и паричен съюз 
9 Европейски съвет, Програма на лидерите 
10 Вж. съобщението на Европейската комисия „По-нататъшни стъпки към завършването на икономическия и 

паричен съюз: Пътна карта“, COM/2017/0821 
11 По-конкретно Програмата за подкрепа на реформите и Европейската функция за стабилизиране на 

инвестициите. 
12 Наред с другото, резолюциите относно икономическите политики на еврозоната (2017/2114 (INI)), относно 

преразглеждане на рамката за икономическо управление: преглед и предизвикателства (2014/2145(INI)), 
относно възможното развитие и адаптиране на съществуващата институционална структура на Европейския 
съюз (2014/2248(INI)), относно подобряването на функционирането на Европейския съюз чрез използване на 
потенциала на Договора от Лисабон (2014/2249(INI)) и относно бюджетния капацитет за еврозоната 
(2015/2344(INI)). 

„Неуспехът на неолибералното 
управление на кризата 
подхранва чудовището на 
шовинизма и десния популизъм.“ 
Алексис Ципрас 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.elysee.fr/declarations/article/initiative-pour-l-europe-discours-d-emmanuel-macron-pour-une-europe-souveraine-unie-democratique/
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
http://media2.corriere.it/corriere/pdf/2017/non-paper.pdf
https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1522136629818&uri=CELEX:52012DC0777R(01)
https://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_Data/docs/pressdata/en/ec/134069.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-deepening-economic-and-monetary-union_bg
https://www.consilium.europa.eu/media/21594/leaders-agenda.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1522138095558&uri=CELEX:52017DC0821
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=BG&reference=P8-TA-2017-0418
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0238_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=BG&reference=P8-TA-2017-0048
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=BG&reference=P8-TA-2017-0049
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=BG&reference=P8-TA-2017-0050
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позиция, изготвен от финансовите министри на Дания, Естония, Ирландия, Латвия, Литва, 
Нидерландия, Финландия и Швеция.  

В резултат от липсата на консенсус сред държавите членки13 не бе постигнат напредък на 
равнището на Европейския съвет: вместо през юни 2018 г. да бъдат приети конкретни 
решения, както беше обещано в програмата на лидерите, през юни, октомври и декември 
2018 г. се проведоха интензивни преговори по време на няколко заседания на Еврогрупата и 
срещите на върха на държавите от еврозоната. И накрая, през декември лидерите от ЕС 
постигнаха предпазливо съгласие, че Европейският инструмент за финансова стабилност ще 
осигури общ предпазен механизъм за Единния фонд за преструктуриране. Те обявиха също 
своето намерение да въведат до 2022 г. клаузи за общо действие въз основа на едно гласуване 
за държавни облигации от държавите от еврозоната и да включат този ангажимент в Договора 
за ЕМС. По отношение на европейската схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД) обаче те 
отбелязаха, че е необходима допълнителна техническа работа от страна на работната група 
на високо равнище, която да докладва през юни 2019 г. Освен това, въпреки че не постигнаха 
съгласие относно необходимостта от функция за икономическо стабилизиране, те бяха по-
склонни да пристъпят към създаването, въвеждането и определянето на графика за 
„инструмент за конвергенция и конкурентоспособност“, който да бъде част от бюджета на ЕС 
(въз основа на френско-германското предложение от 16 ноември 2018 г.). 

Равносметка на разискването в Парламента 
В изказванията си в рамките на дебата редица държавни и 
правителствени ръководители изрично посочват банковия 
съюз като цел от решаващо значение, за да се защитят 
спестяванията на гражданите на общоевропейско равнище, 
и поеха твърд ангажимент за продължаване на работата за 
постигане на тази цел. Мненията за това как да бъде 
направено това и кога да бъде създадена Европейската 

схема за гарантиране на депозитите (ЕСЗД) обаче се различават. Лидерите на държави членки 
с консервативна фискална система по-скоро подчертават необходимостта от изчистване на 
балансите на банките от необслужвани кредити, преди гарантирането на депозитите и 
преструктурирането на банките да може да разчитат на общ европейски финансов предпазен 
механизъм, като целта е да се намали рискът от използването му изобщо. Съществуват също 
така различия в мненията по отношение на целите на новия бюджет на еврозоната, който 
трябва да бъде договорен в рамките на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 
2017 г. Въпреки че държавните и правителствените ръководители не постигнаха съгласие 
относно необходимостта от функция за стабилизация (т.е. за смекчаване на сътресенията от 
икономически спад), те бяха по-отворени за разработване, изпълнението и определяне на 
сроковете за „инструмент за сближаване и конкурентоспособност“ (вдъхновен от френско-
германското предложение от 16 ноември 2018 г.). 

Всички държавни и правителствени ръководители, които са се изказвали по време на 
разискванията досега, показаха подкрепа за завършването на ИПС, включително министър-
председателят на Хърватия, държава, която все още не е член на еврозоната. За всички 
оратори засилването на ИПС може да предотврати по-нататъшни кризи и да подкрепи един 

                                                             

13 Докато някои държави членки определят като приоритет мерките за споделяне на риска (под ръководството 
на Франция), други настояват вместо това за допълнителни инициативи за намаляване на риска (под 
ръководството на Германия). 

„Вярвам в банков съюз, който 
защитава спестяванията на 
гражданите на общоевропейско 
равнище и намалява 
експозицията на отделните 
държави членки.“ 
Лео Варадкар 

https://www.government.se/statements/2018/03/finance-ministers-from-denmark-estonia-finland-ireland-latvia-lithuania-the-netherlands-and-sweden/
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/12/14/statement-of-the-euro-summit-14-december-2018/
https://www.esm.europa.eu/about-us
https://srb.europa.eu/en/content/single-resolution-fund
https://www.esm.europa.eu/content/what-are-single-limb-collective-action-clauses-cacs
https://ec.europa.eu/info/business-economy-euro/banking-and-finance/banking-union/european-deposit-insurance-scheme_en
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2018/12/04/eurogroup-report-to-leaders-on-emu-deepening/
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
https://www.consilium.europa.eu/media/37011/proposal-on-the-architecture-of-a-eurozone-budget.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/608646/EPRS_BRI(2017)608646_EN.pdf
http://www.sieps.se/en/publications/2018/the-future-of-the-economic-and-monetary-union-reform-perspectives-in-france-germany-italy-and-the-netherlands/
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по-сплотен Съюз. Що се отнася до данъчната политика, мненията на държавните и 
правителствените ръководители, изразени досега в контекста на дебата за бъдещето на 
Европа, се различават. Така например, данъчното облагане на цифровата икономика остава за 
някои национален инструмент, докато други го подкрепят като собствен ресурс на ЕС. 
Обратно, всички лидери на ЕС, които се изказаха до момента, изразиха подкрепа за общата 
работа за справяне с вредните данъчни практики, по-специално данъчните измами и 

отклоняването от данъчно облагане, и за преминаването 
към постепенно хармонизиране на основата за облагане с 
корпоративен данък. 

Въпреки че държавните и правителствените ръководители 
изразиха своята подкрепа за бързото завършване на 
икономическия и паричен съюз (ИПС), в дебатите бяха 
изтъкнати различните им възгледи за това как ЕС следва да 
пристъпи към постигането на тази цел. Тези, които 
принадлежаха към лагера за намаляване на риска, настояват 
за балансирани бюджети и здравословни банкови системи, 

прочистени от необслужвани кредити, като предпоставки за договореностите за споделяне на 
риска, напр. в рамките на европейската схема за гарантиране на депозитите на банковия съюз. 
Други поставят по-силен акцент върху необходимостта от укрепване на солидарността между 
държавите членки, а оттам и предотвратяване на финансови кризи и защита на спестяванията 
на гражданите. Заключенията на Европейския съвет и на 
срещите на високо равнище на държавите от еврозоната 
отразяват тези различия. По отношение на данъчните въпроси 
настояването на държавните и правителствените 
ръководители ЕС да се оборудва с инструменти за борба с 
отклоняването от данъчно облагане и избягването на данъци 
отчасти бе преобразувано в законодателството. Въпреки това 
справедливото данъчно облагане на корпорациите, особено 
на онези, които имат значителен цифров отпечатък в 
основаната на данни икономика, си остава далечна цел. При липсата на общ европейски 
подход няколко държави членки решиха да въведат свои собствени данъци в цифровия 
сектор. 

3.2.  Миграция 

Актуализиране на политиката 
 

 

 

 

От 2015 г. насам Европа е изправена пред най-значителното предизвикателство, свързано с 
миграцията, след края на Втората световна война. Безпрецедентното пристигане на бежанци 
и незаконни мигранти в ЕС, което достигна своя връх през 2015 г., разкри редица недостатъци 
и пропуски в политиките на ЕС относно убежището, външните граници и миграцията. В реч, 
произнесена през декември 2017 г., председателят на Парламента Антонио Таяни заяви: 

„Необходимостта от 
действително споделена 
солидарност между държавите 
членки, без да се разделя ЕС на 
различни географски зони, е 
отразена в 
предизвикателството за 
завършване на икономическия и 
паричен съюз.“ 
Джузепе Конте 

„Трябва ... да предотвратим 
избягването на данъци от 
страна на корпорациите. Трябва 
да ги накараме систематично да 
плащат данъци в страните, в 
които действително извършват 
дейност и генерират печалбите 
си.“ 
Петер Пелегрини 

„Законната миграция има положителни последици за нашето икономическо развитие; 
тя играе ключова роля в сектори, в които има недостиг на работници, и допринася за 
облекчаването на едно от предизвикателствата на нашия континент, каквото е 
застаряващо население.“ 
Педро Санчес 

https://www.europarl.europa.eu/the-president/home/newsroom/pageContent-area/newsroom/speech-by-the-president-of-the-european-parliament-antonio-tajani-at-the-european-council-meeting-on-14-and-15-december-2017.html
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„Частичните реакции са противоположността на ефективните решения. Това, от което се 
нуждаем, е силна европейска стратегия, истинска координация и повече обединяване на 
ресурси“.  

Макар че рекордните миграционни потоци към ЕС, наблюдавани през 2015 и 2016 г., намаляха 
до края на 2017 г. и през 2018 г., има вероятност миграционният натиск да продължи и 
управлението на миграционните потоци най-вероятно ще запази водещо място в дневния ред 
на ЕС. Тази тенденция е отразена също така в нарастващия размер, гъвкавостта и 
разнообразието на финансирането от ЕС, както в рамките на сегашния и бъдещия бюджет на 
ЕС, така и извън него, за политиките в областта на миграцията 
и убежището. Това, което Европейската комисия посочва 
като ефективна, справедлива и стабилна политика на ЕС в 
областта на миграцията, адаптирана към бъдещите 
предизвикателства, включва създаването на силна и 
ефективна система на ЕС за предоставяне на убежище, 
намаляване на стимулите за незаконна миграция, спасяване 
на човешки живот, гарантиране на сигурността на външните 
граници на ЕС и осигуряване на по-ефективни законни 
канали за редовни мигранти.  

Миграционният натиск разкри недостатъци в общата европейска система за убежище, което 
накара Европейската комисия да започне своята реформа. Почти три години след 
въвеждането на два пакета от предложения по три досиета (Регламентът за условията за 
предоставяне на международна закрила, преработената Директива относно условията на 
приемане и рамката на ЕС за презаселване) беше постигнато частично предварително 
споразумение между институциите, но впоследствие те не получиха окончателната подкрепа 
в Съвета. Съветът също така не успя да намери обща позиция по две други досиета 
(Регламента „Дъблин“ и Регламента за процедурите за убежище). Обсъжданията в Съвета за 
определяне на държавата членка, компетентна за разглеждането на молба за убежище от 
страна на лице, търсещо убежище (често наричана „дъблинска система“), са на етап 
консултации между държавите членки в продължение на почти три години. Най-спорният 
въпрос е да се постигне компромис относно принципите на солидарност и справедливо 
разпределение на отговорността за лицата, търсещи убежище. Това накара Комисията да 
предложи, макар и все още да не е в състояние да приложи, временни договорености за 
солидарност и отговорност за бежанците и мигрантите, спасени по време на операции по 
търсене и спасяване по пътя им към Европа, които ще служат като мост до влизането в сила на 
новия Регламент „Дъблин“ и на останалата част от пакета за ОЕСУ. 

Тъй като миграцията бързо придобива значение за 
програмата на ЕС, но правителствата не могат да 
постигнат компромис по вътрешните аспекти на 
миграционната политика на ЕС, Комисията постепенно 
насочи вниманието си към сътрудничеството с трети 

държави за преодоляване на предизвикателствата, свързани с миграцията, отвъд границите 
на ЕС. Включването на миграцията в политиките за 
сътрудничество за развитие, което Европейският 
парламент разгледа в резолюцията си от април 2017 г., се 
превърна в един от основните приоритети в отношенията 
на ЕС с трети държави и един от основните инструменти за 
намаляване на стимулите за незаконна миграция. За тази 

„Абсолютно необходимо е 
незабавно преразглеждане на 
общата европейска система за 
убежище и на регламентите 
„Дъблин“ за по-справедливо 
разпределение на мигрантите и 
бежанците сред държавите 
членки.“ 
Никос Анастасиадис 

„Ключът за намаляване на незаконната 
миграция е да се работи с трети 
държави.“ 
Юри Ратас 

„Миграционните движения са 
неразделна част от човешката 
история. Не трябва да се 
страхуваме от тях. Трябва да ги 
разбираме.“ 
Шарл Мишел 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/621862/EPRS_BRI(2018)621862_EN.pdf
http://migration.iom.int/europe?type=arrivals
http://ec.europa.eu/epsc/sites/epsc/files/epsc_-_10_trends_shaping_migration_-_web.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-fair-migration-policy_en_0.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160713/factsheet_the_common_european_asylum_system_en.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-2433_en.htm
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/background-information/docs/20160504/the_reform_of_the_dublin_system_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1560777272501&uri=CELEX:52018DC0798
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P8-TA-2017-0124+0+DOC+XML+V0//BG
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цел ЕС се съсредоточава предимно върху три основни лоста: партньорство с трети държави 
чрез сътрудничество за развитие и хуманитарна помощ, осигуряване на ефективна политика 
за връщане и обратно приемане и борба с контрабандата и трафика на мигранти. Въпреки че 
връзката между условията за развитие и миграционните потоци далеч не е ясна, ЕС създаде 
няколко финансови инструмента и проекти, насочени към преодоляване на 
предизвикателствата по основните миграционни маршрути, включително справяне с 
първопричините за незаконната миграция, подобряване на условията за прием на бежанците 
и техните семейства по-близо до дома и подпомагане на общностите, в които се наблюдава 
най-голям дял разселени лица. За да се увеличи процентът на връщане на незаконни 
мигранти, ЕС се съсредоточава върху подобряването на собствения си капацитет за връщане, 
сключването на споразумения за обратно приемане или практическите договорености 
(понастоящем съществуват 23) и установяването на диалози и партньорства с ключови 
държави на произход и транзитно преминаване, включително Либия и Турция. 

Безпрецедентното навлизане на бежанци и незаконни мигранти в ЕС разкри също така редица 
недостатъци и пропуски в политиките на ЕС за външните граници. То засегна 
функционирането на шенгенските правила и доведе до повторно въвеждане на гранични 
проверки от няколко държави членки. В отговор на тези предизвикателства Комисията 
започна по-широк процес на реформи, насочен към укрепване на външните граници на ЕС 
чрез засилване на връзките между граничния контрол и сигурността. От една страна, мерките 
за защита на външните граници на ЕС са насочени към засилване на правилата на ЕС за 
управление на границите и укрепване и разширяване на мандата на съответните агенции на 
ЕС, като Европейската агенция за гранична и брегова охрана. От друга страна, във връзка с 
редица ключови недостатъци на информационните системи на ЕС бяха положени усилия да 
бъдат укрепени тези системи и на технологиите за сигурност, системите за съдимост и за 
управление на границите и миграцията (Шенгенска информационна система, Визова 
информационна система), за създаване на нови системи (Европейска система за информация 
за пътуванията и разрешаването им, Система за влизане/излизане) и за подобряване на 
оперативната съвместимост. ЕС започна също така постепенно установяване и прилагане на 
европейското интегрирано управление на границите на национално равнище и на равнището 
на Съюза, което следва да доведе до ограничаване на незаконните миграционни потоци, 
намаляване на организираната престъпност и на терористичните рискове. 

Миграцията е не само предизвикателство, но и възможност за ЕС. С оглед на бъдещите 
предизвикателства по отношение на застаряващото 
население и икономиката, която все повече зависи от 
висококвалифицирани работни места, миграцията ще 
бъде важен инструмент за повишаване на устойчивостта 
на социалните системи на държавите от ЕС и за 
гарантиране на устойчив растеж на икономиката на ЕС. 
Поради това Комисията предложи да се извърши 

преглед на системата, което е в сила от 2009 г., с цел да бъдат предложени по-гъвкави условия 
за прием, подобрени процедури за приемане и подобрени права за висококвалифицираните 
работници. Парламентът и Съветът приеха своите позиции по досието, но преговорите са в 
застой. Въпреки усилията на Парламента да ги възобнови предвид това, че те ще внесат 
промени в някои области в сравнение с настоящата система, в продължение на месеци не е 
постигнат напредък. Според Комисията привличането на мигранти не е достатъчно и следва 
да бъде придружено от мерки за тяхното ефективно интегриране в приемащите общества. За 
тази цел тя прие план за действие и предоставя финансиране, за да помогне на страните от ЕС 

„Хаотичната миграция оказва 
въздействие върху доверието на 
местното население при приемането 
на бежанци, но най-лошото е, че то 
оказва въздействие и върху самите 
бежанци.“ 
Стефан Льовен 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2019/630351/EPRS_BRI(2019)630351_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/620219/EPRS_BRI(2018)620219_EN.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170302_a_more_effective_return_policy_in_the_european_union_-_a_renewed_action_plan_en.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20190306_managing-migration-factsheet-step-change-migration-management-border-security-timeline_bg.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/proposal-implementation-package/docs/20160607/communication_external_aspects_eam_towards_new_migration_ompact_bg.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/37401/meeting-joint-au-eu-un-taskforce-address-migrant-situation-libya_en
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2016/03/18/eu-turkey-statement/
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/schengen/reintroduction-border-control_en
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=celex:32016R0399
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32016R1624
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599341
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/policies/borders-and-visas/visa-information-system_en
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599298
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:32017R2226
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20180314_annex-6-progress-report-european-agenda-migration_en.pdf
https://ec.europa.eu/epsc/publications/strategic-notes/legal-migration-eu_en
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603942/EPRS_BRI(2017)603942_EN.pdf
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/eus-work/actions
https://ec.europa.eu/migrant-integration/main-menu/financing/eu
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да използват икономическия, социалния и културния потенциал на гражданите на трети 
страни, включително на търсещите убежище лица и бежанците. 

Комисията също така призова за усилия за увеличаване на законните пътища към Европа за 
хуманитарни цели. Целта е да се покаже, че съществуват алтернативи на незаконната 
миграция. За да се подпомогнат най-уязвимите лица, които се нуждаят от международна 
закрила, и да им се помогне да намерят безопасен начин за достигане до Европа, Комисията, 
заедно с държавите членки, създаде няколко механизма за презаселване, като например 
извънредния механизъм, приключил през 2017 г., и настоящия механизъм, който изтича през 
октомври 2019 г. Въпреки това все още не са осъществени всички ангажименти и в Съветът е 
блокирал предложението за създаване на рамка за презаселване, обхващаща целия 
Европейски съюз. 

Равносметка на разискването в Парламента 
Всички държавни и правителствени ръководители, 
участващи в дебатите на Парламента за бъдещето на 
Европа, засегнаха в изказванията си миграцията и бяха 
единни в разглеждането на миграцията като едно от 
основните предизвикателства, пред които е изправен ЕС. Те 
постигнаха съгласие, че на това предизвикателство може да 
се отговори само на равнището на ЕС. Въпреки че повечето държавни и правителствени 
ръководители подчертаха необходимостта от постигане на напредък по реформата на общата 
европейска система за убежище (ОЕСУ) и по въпроса за преместването, лидерите на ЕС на 
последователни заседания на Европейския съвет не успяха да постигнат сериозен напредък 
по вътрешните аспекти на миграцията и политиката на ЕС в областта на убежището. 
Дванадесет оратори призоваха за по-добро сътрудничество с държавите на произход и на 
транзитно преминаване, като много от тях призоваваха за „план Маршал“ за Африка. Осем 
оратори изтъкнаха също така контрола на външните граници на ЕС и важната роля на Frontex 
в този контекст. Само Шарл Мишел и Педро Санчес обаче споменаха положителните аспекти 
на законната миграция. 

В областта на миграцията държавните и правителствените ръководители показаха висока 
степен на сближаване по няколко въпроса в резултат на усилията на Европейския съвет за 
намиране на обща и всеобхватна стратегия на ЕС след избухването на миграционната криза 
през 2015 г. Всички те признаха, че миграцията е значително предизвикателство, по което 
трябва да се вземат съвместни мерки на равнището на ЕС. Много от ораторите също така 
призоваха за засилено сътрудничество с държавите на произход и на транзитно преминаване 
и призоваха за допълнително финансиране на миграционната политика на ЕС. Въпреки това 
продължава да липсва съгласие относно реформата на ОЕСУ, 
описана като неотложна от много от ораторите. Много от тях 
подчертаха също така отговорността и солидарността като 
важна споделена ценност. Въпреки това Ларс Льоке Расмусен 
и Матеуш Моравецки призоваха за по-голяма гъвкавост за 
държавите членки при подхода към предизвикателството на миграцията. Единственият, който 
засегна отрицателното въздействие на миграцията върху самите мигранти, беше Стефан 
Льовен. 

„Само на европейско равнище 
можем да се справим с корените 
на проблема с миграцията, който 
промени баланса на нашите 
общества.“ 
Антониу Коща 

„Подкрепяме по-гъвкав, но 
задължителен механизъм на 
солидарност.“ 
Ларс Льоке Расмусен 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52018DC0635
http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11130-2015-INIT/bg/pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/european-agenda-migration/20170927_recommendation_on_enhancing_legal_pathways_for_persons_in_need_of_international_protection_en.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=CELEX:52016PC0468
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3.3.  Социално измерение 

Актуализиране на политиката 

Какво представлява социалното измерение?  
Понятието за социалното измерение на Европейския съюз (ЕС) излиза извън рамките на 
трудовите и социалните политики, уредени в дялове IX и Х от Договора за функционирането 
на Европейския съюз (ДФЕС). То има дълга история, 
датираща от Римския договор. Докато в член 3, параграф 3 
от Договора за Европейския съюз (ДЕС) се призовава за 
силно конкурентна социална пазарна икономика, член 9 
(хоризонталната социална клауза) от ДФЕС поставя 
балансирания икономически растеж и устойчивото 
развитие на равна основа с пълната заетост, високото 
равнище на социална защита, равенството, 
насърчаването на социалната справедливост и 
зачитането на многообразието. Той призовава социалните съображения да се вземат под 
внимание във всички области на политиката. Разпоредбите и на двата члена имат отражение 
върху съдържанието на съответните политики и програми на ЕС и върху процесите, в чиито 
рамки те се изготвят и прилагат. Прилагането може да бъде постигнато чрез т.нар. твърди 
средства (законодателство, икономическо управление) и т.нар. меки средства (развитие на 
политиките чрез взаимно обучение и насочване). Последните преобладават в областите на 
политиката, относими към социалното измерение.  

„Новият“ акцент върху социалното измерение?  
След като социалните политики престанаха да бъдат регулирани от 2004 г. насам, което беше 
последвано от мерките за строги икономии в отговор на финансовата и икономическа криза 

от 2008 г., задълбочаването на икономическия и паричен 
съюз (ИПС) и укрепването на неговото социално 
измерение бяха сред приоритетите на Комисията 
„Юнкер“. Докладът на петимата президенти (22 юни 
2015 г.) обяви амбицията на Европа да получи „социален 
рейтинг ААА“ като инструмент, който да допринесе за 
справедлив и балансиран растеж, достойни работни 
места и защита на труда, и по този начин да актуализира 
законодателната рамка на пазарите на труда и 

социалните държави в ЕС. В него също така се предвижда широк процес на размисъл относно 
бъдещето на социалното измерение на ЕС, който започна с документа за размисъл относно 
социалното му измерение. Бяха предложени три сценария: i) съсредоточаване на вниманието 
изключително върху свободното движение на работници; ii) развиване на идеята за Европа на 
различни скорости; и iii) действително задълбочаване на ИПС в ЕС-27. В допълнение към това, 
в документа за размисъл относно извличането на ползите от глобализацията бяха подчертани 
силните връзки между икономическите и социалните политики. И накрая, в документа 
относно бъдещето на финансите на ЕС беше представена степента, в която социалното 
измерение на ЕС може да получи финансова подкрепа. 

„Социалната Европа е също 
суверенна Европа, тя е основата, в 
която вярваме. Различия 
съществуват, но трябва да 
избягваме да ги увеличаваме; 
същността на европейското 
приключение е по-тесен съюз.“ 
Еманюел Макрон 

„Европа все пак не е ограничена до 
общия си пазар. Ако перифразираме 
Жак Делор, трудно е да се влюбиш в 
общия пазар. Трябва да работим 
успоредно за създаването на 
европейски социален модел, който 
насърчава социалното сближаване във 
възходяща посока във всички държави 
членки.“ 
Ксавие Бетел 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?qid=1557154660378&uri=CELEX:12016M003
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?qid=1557154748400&uri=CELEX:12016E009
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/bg/document.html?reference=EPRS_IDA%282017%29614579
https://ec.europa.eu/commission/publications/five-presidents-report-completing-europes-economic-and-monetary-union_en
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-social-dimension-europe_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-harnessing-globalisation_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-future-eu-finances_bg
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Важни стъпки  
През март 2017 г. Комисията предложи цялостна референтна рамка, Европейския стълб на 
социалните права („социален стълб“), за да се модернизират пазарите на труда и социалните 
държави в отговор на възникващите нови предизвикателства и рискове, включително 
младежката безработица, увеличаването на нетипичните или нестандартните форми на 
заетост. Въз основа на вече съществуващите достижения на правото в социалната сфера, 20-

те принципа и права на социалния стълб достигат далеч 
отвъд строгите ограничения на социалната политика и 
разглеждат равните възможности и достъпа до пазара на 
труда, справедливите условия на труд, социалната защита 
и приобщаването. Съвместно провъзгласеният от 
Комисията, Парламента и Съвета социален стълб показва 
ангажираността на трите институции. 

Прилагането на принципите на социалния стълб е 
отговорност на държавите членки в сътрудничество със социалните партньори. ЕС подкрепя 
тези усилия, като същевременно мобилизира основните инструменти на политиката на ЕС: 
законодателство, насоки, управление и финансиране. Що се отнася до законодателството и 
насоките, Европейският парламент призова за нови мерки за модернизиране на сферата на 
труда, социалната защита и достъпа до образование. Постигнат бе напредък в прилагането на 
социалния стълб чрез въвеждане на законодателни и незаконодателни мерки на равнището 
на Съюза и на държавите членки, включително подобряване на социалния диалог на всички 
равнища. С цел укрепване на социалните аспекти на управлението от гледна точка на 
съдържанието му, в рамките на европейския семестър за 2018 г. и европейския семестър за 
2019 г. беше използван наборът от социални показатели, придружаващ социалния стълб. През 
2017 г. Европейският парламент отново изрази идеята за въвеждане на процедура при 
социални дисбаланси при изготвянето на специфичните за всяка държава препоръки. Все още 
предстои да бъдат разгледани няколко въпроса, свързани с укрепването на социалните 
аспекти на процеса на семестъра, включително значението на демократичния контрол, като 
същевременно се задълбочава ИПС. Накрая, през април 2019 г. Европейската комисия започна 
дебат за преминаване от процедура на единодушие към 
гласуване с квалифицирано мнозинство в Съвета в някои 
области на социалната политика с цел да се разшири 
ограниченото пространство на компетентност на ЕС, 
включително това на Парламента. Що се отнася до 
финансирането от ЕС, дебатът относно многогодишната 
финансова рамка (МФР) за периода след 2020 г. и 
резултатите от него ще окажат влияние. Парламентът 
направи няколко предложения за осигуряване на финансова подкрепа за нови приоритети, 
по-високи тавани на плащанията, както и за установяване на повече полезни взаимодействия 
между фондовете, като например Кохезионния фонд и ЕСФ+, и връзките между разходите и 
резултатите. В документа за размисъл от 2019 г. относно изграждането на устойчива Европа 
до 2030 г. се подчертава, че социалните инвестиции трябва да останат приоритет.  

„Това, от което се нуждаем сега в 
Европа, не e по-малко солидарност и 
повече граници, а по-скоро нов 
социален договор за социално 
сближаване и просперитет на 
нашите народи. ... Правно обвързващ 
Европейски стълб на социалните 
права.“ 
Алексис Ципрас 

„Едно от нашите постижения е 
нашият социален модел, който се 
нуждае от по-нататъшно 
подобрение, като същевременно се 
насърчава диалогът със социалните 
партньори и се взема предвид 
социалното сближаване.“ 
Андрей Пленкович 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1458294283747&uri=CELEX:52016SC0050
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social-summit-european-pillar-social-rights-booklet_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0010_BG.html
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/social_priorities_juncker_commission_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=bg&pubId=8207&type=2&furtherPubs=no
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=2562
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-19-1368_en.htm
https://ec.europa.eu/eurostat/web/european-pillar-of-social-rights/indicators/social-scoreboard-indicators
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0039_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0202_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0077_BG.html
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=9351&furtherNews=yes
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_BG.html
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_bg
https://ec.europa.eu/commission/publications/reflection-paper-towards-sustainable-europe-2030_bg
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1044&newsId=1807&furtherNews=yes
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Перспектива  
Глобализацията, демографските предизвикателства и цифровата трансформация оказват 
огромен натиск върху пазарите на труда и социалната държава. От 2004 г. насам избухването 
на конфликти в централната част и периферията след кризата с държавния дълг и 
възникването на новите конфликти между Изтока и Запада засилиха предизвикателствата. В 
отговор на това, Комисията „Юнкер“ имаше за цел да 
укрепи социалното измерение на ЕС. Понастоящем 
съществуват няколко обещаващи възможности, които 
биха могли допълнително да укрепят социалното 
измерение на ЕС. Някои твърдят, че социалният стълб 
може да генерира нова динамика на политиката. Други 
заявяват, че освен политиките за преразпределяне, 
следва да се обърне по-голямо внимание и на 
данъчното облагане, и то не само в корпоративен 
контекст. Въпреки това все още има съществени висящи въпроси, които трябва да бъдат 
изяснени и разрешени, включително споразумението между държавите членки за това дали е 
необходимо или целесъобразно да се намери социално измерение на ЕС, както и 
внимателната оценка на инструментите, с които разполага ЕС за разработването и 
изпълнението на своите политики. Сложността на социалното измерение на ЕС е от такова 
естество, че за да бъде укрепено това измерение, е необходимо да бъдат въведени механизми 
за управление14, които позволяват колективно решение на проблеми от различни участници 
от различни сектори.  

Равносметка на разискването в Парламента 
 

 

 

Повечето държавни и правителствени ръководители признават трайните отрицателни 
последици от икономическата и финансова криза върху поминъка на гражданите в цяла 
Европа, и по-специално нейните непропорционални последици за най-уязвимите, за младите 
хора.. Някои от тях посочиха липсата на солидарност в Европа, било то по въпросите на 
миграцията или по икономически въпроси, което също така доведе до неспособност за 
създаване на по-справедлива, по-социална Европа. В този контекст някои лидери на ЕС 
предлагат конкретни европейски решения във връзка с 
опасенията на хората, включително предложения като 
създаването на минимална заплата в ЕС и осигуряване 
срещу безработица в ЕС. Мнозинството от изказалите се 
лидери на ЕС изразиха своята подкрепа за ценностите и 
принципите, изразени в Европейския стълб на 
социалните права, като някои припомниха, че същността 
на европейската общност се намира в принципа на 
социалната справедливост. Редица държавни и 

                                                             

14  M. Bevir, Governance: A very short introduction (М. Бевир, Управлението: много кратко въведение), Oxford University 
Press, 2013 г. 

„Резултатът [от кризата] беше 
неравенство, особено неравенство 
между поколенията, неравенството, 
от което страдат младите хора на 
нашия континент, и, разбира се, 
неравенство между половете... 
Нашият призив трябва да бъде за 
социална Европа — Европа с права.“ 
Педро Санчес 

„Не можем да забравяме един основен принцип, че нашата общност се основава на социална 
справедливост. ... Не е възможно да се говори за социално развитие, ако не се разглеждат 
въпроси като изолация, бедност и неравенство. Важно е да разполагаме с амбициозна 
социална политика за борба с тези неравенства“. 
Матеуш Моравецки 

„Европейският импулс за тези 
приоритети, включително чрез смели 
формулировки като европейско 
осигуряване срещу безработица, е най-
доброто средство не само срещу 
липсата на работни места, но и 
срещу националистическите 
движения.“ 
Джузепе Конте 

https://www.etui.org/Publications2/Books/Social-policy-in-the-European-Union-state-of-play-2018
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
http://www.epc.eu/pub_details.php?cat_id=7&pub_id=9136
https://www.ceps.eu/publications/what-comes-after-last-chance-commission-policy-priorities-2019-2024
https://ec.europa.eu/epsc/publications/other-publications/challenges-and-choices-europe_en
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правителствени ръководители подкрепят сближаването на социалните стандарти и 
призовават да бъде даден приоритет на социалните политики и политиките за социално 
подпомагане след години на политики на строги икономии и нарастващо неравенство в 
европейските общества.  

Редица държавни и правителствени ръководители подчертаха, че в момент, когато 
глобализацията и засилващата се цифровизация 
променят света, е необходимо да се върнем към 
корените на европейския социален договор и 
допълнително да надградим върху него, за да се 
отговори на днешните изисквания. Някои лидери на ЕС 
отправиха предупреждение да не се предприемат 
действия изключително на национално равнище по 
въпроси като младежката безработица, тъй като това ще 

доведе до допълнително отчуждаване и ще създаде националистически дискурс, особено в 
момент, когато на континента протичат политически промени. Някои от тях споменаха „криза 
на солидарността“ в Европа, подхранваща разочарование сред гражданите, и посочиха, че 
сега повече от всякога следва да се насърчава амбициозна социална политика за Европа на 
утрешния ден. 

3.4.  Търговия  

Актуализиране на политиката 
Международната търговия се превърна във важна тема 
в дневния ред на ЕС. Разговорите относно нови 
споразумения за свободна търговия (ССТ), по-специално 
със САЩ и Канада, доведоха до разгорещени дебати в 

гражданското 
общество. Комисията 
отговори на тези 
събития, като 
представи нова 
стратегия на ЕС, 

„Търговията – за всички“, през 2015 г. През 2017 г. тя 
представи и документ за размисъл относно това как могат да 
бъдат извлечени ползи от глобализацията. В резултат от това 
търговската политика на ЕС се ориентира към една в по-
голяма степен основана на ценности, приобщаваща и прогресивна програма както по 
отношение на търговските споразумения, така и на законодателните инструменти.  

„Трябва да се борим с увеличаващите 
се неравенства в обществото и да 
разпределяме по-ефикасно 
богатството. Въвеждането на 
европейска минимална работна 
заплата ще бъде един от начините за 
създаване на социална солидарност.“ 
Петер Пелегрини 

„В същото време е много вредно, ако 
основните участници продължат да 
изграждат търговски стени. Трябва да 
направим всичко, което е по силите 
ни, за да предотвратим появата на 
такива стени. Особено от гледна 
точка на по-малките държави, 
вредата би била фатална. Трябва да 
зачитаме и спазваме общите правила 
за търговия.“ 
Юха Сипиля 

„Отговорът на нелоялната 
конкуренция не е протекционизъм. 
Не трябва да затваряме нашия 
пазар и да заприличваме на 
китайците. Вместо това следва да 
използваме общото си 
политическо и икономическо 
влияние, за да искаме справедлива 
търговия според нашите условия.“ 
Кришанис Каринш 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1381
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/HTML/?uri=CELEX:52017DC0240&from=EN
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Търговски споразумения 
След публикуването на стратегията „Търговията — за всички“, ЕС продължи да се стреми към 
различни (нови или актуализирани) ССТ с търговски 
партньори от цял свят (Канада, Япония, Сингапур, Виетнам, 
Мексико, Чили, Австралия и Нова Зеландия). Временното 
влизане в сила на Всеобхватното икономическо и търговско 
споразумение (ВИТС) ЕС – Канада през септември 2017 г. и 
влизането в сила на Споразумението за икономическо 
партньорство (СИП) ЕС – Япония през февруари 2019 г. 
представляват две от най-големите постижения на ЕС по 
отношение на търговските преговори през последните 
години. СИП между ЕС и Япония формира най-голямата 

търговска зона в света с 600 милиона души и една трета от 
световния брутен вътрешен продукт (БВП). 
Споразумението за свободна търговия със Сингапур беше 
предмет на становище на Съда на ЕС през май 2017 г., 
което доведе до решението за разделяне на 
споразумението на търговско споразумение и на 
споразумение за защита на инвестициите. Новите 
споразумения обръщат специално внимание на това да 
направят търговията по-приобщаваща, например за 
малките и средните предприятия (МСП). Парламентът 

активно упражни своята функция по наблюдение както по време на преговорите, както и при 
даването на окончателното си съгласие за сключване на търговски споразумения.  

През 2018 г. търговските преговори със САЩ отново се появиха на дневен ред вследствие на 
няколко търговски конфликта с администрацията на Тръмп:  

• митата върху продуктите от стомана и алуминий, внос от ЕС и други партньори,  
• разследването на митата върху автомобилите и автомобилните части, както и  
• американското блокиране на назначенията в Апелативния орган на СТО. 

Въз основа на споразумението Юнкер – Тръмп от юли 2018 г., през януари 2019 г. Комисията 
представи на Съвета две указания за водене на преговори за сключване на търговско 
споразумение за (неселскостопански) промишлени стоки и споразумение за оценка на 
съответствието в опит да се направи повече за намаляване на напрежението в търговията със 
САЩ. 

Търговска политика, която защитава 
В краткосрочен до средносрочен план ЕС вероятно ще 
прилага търговска политика, която все повече защитава 
неговите граждани, като същевременно улеснява 
приобщаващата и отворена търговия. В този контекст 
беше приет механизъм за скрининг на преките 
чуждестранни инвестиции (ПЧИ). Целта на механизма е да 
гарантира, че отвореността към инвестициите не 
подкопава стратегическите интереси на ЕС. Освен това 
Комисията призова Парламента и Съвета да приемат преди края на 2019 г. инструмента за 
международните обществени поръчки, който се намираше в законодателен блокаж поради 

„Защото ако искаме да бъдем в 
състояние да действаме, ако 
искаме да определяме своето 
бъдеще, Европа трябва е обединена. 
Сега повече от всякога. ... „Нека 
дадем ясно послание на света: 
Европа вярва повече от всякога в 
силата на многостранното 
сътрудничество и свободната 
търговия.“ 
Марк Рюте 

„В САЩ — земята на мечтите, 
мечтаят за по-малко свободна 
търговия. За по-малко 
международни задължения. За 
бариери пред търговията и може 
би дори за премахване на 
международната система за 
търговия, основана на правила. Не 
трябва да позволяваме това да се 
случи.“ 
Ларс Льоке Расмусен 

„Свободната търговия е изгодна, 
при условие че отношенията между 
страните са справедливи. 
Постигането на реципрочност въз 
основа на строги социални и 
екологични стандарти трябва да 
бъде наша цел.“ 
Шарл Мишел 

http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2006/december/tradoc_118238.pdf
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/japan/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/singapore/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/vietnam/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/mexico/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/chile/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/australia/
http://ec.europa.eu/trade/policy/countries-and-regions/countries/new-zealand/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-3121_bg.htm
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/ceta/
http://ec.europa.eu/trade/policy/in-focus/eu-japan-economic-partnership-agreement/
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181205IPR20930/parlamentt-podkrepia-kliuchovo-trghovsko-sporazumenie-mezhdu-es-i-iaponiia
http://www.europarl.europa.eu/news/bg/press-room/20181205IPR20930/parlamentt-podkrepia-kliuchovo-trghovsko-sporazumenie-mezhdu-es-i-iaponiia
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)607255
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603955
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=961
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-4220_bg.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1878
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-4687_bg.htm
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1971
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/614667/EPRS_BRI(2018)614667_EN.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1605_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/614610/EPRS_BRI(2017)614610_EN.pdf
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съпротивата на държавите членки. Инструментът за международните обществени поръчки 
има за цел да отвори възможности, свързани с възлагане на обществени поръчки, в Китай чрез 
въвеждане на процедури, чрез които ЕС би могъл да ограничи достъпа до пазарите си на 
открити поръчки, ако отварянето не е реципрочно. Освен това бяха модернизирани 
инструментите за търговска защита и беше създадена нова методология за изчисляване на 
антидъмпингови мита, за да се защитят по-добре европейските дружества от вноса на стоки 
на прекалено ниски цени. 

По отношение на защитата на инвестициите ЕС се ангажира активно и в създаването на 
многостранен инвестиционен съд, който да отговори на опасенията на гражданското 
общество във връзка с механизмите за уреждане на спорове между инвеститор и държава. 
Отчасти благодарение на исканията на Европейския парламент спорната система за уреждане 
на спорове между инвеститор и държава беше заменена с постоянна, прозрачна и 
институционализирана инвестиционна съдебна система (ИСС). В момента процесът напредва 
и са в ход активни преговори за създаването на многостранен инвестиционен съд (МИС) . 

И накрая, ЕС участва активно в реформата на Световната 
търговска организация (СТО), за да намери решение на 
очертаващия се блокаж по отношение на нейната система 
за уреждане на спорове до края на 2019 г., да засили ролята 
си на наблюдател и да актуализира правилата на 
международната търговия, за да се гарантират еднакви 
условия на конкуренция в международната търговия, 
където понастоящем съществуват значителни нарушения. 
Парламентът силно подкрепя многостранната търговска 
система и подкрепя реформата на СТО, включително, ако е 

необходимо, нейната система за уреждане на спорове.. 

Равносметка на разискването в Парламента 
 

 

 

 

Сред лидерите на ЕС, които до момента са се изказвали, е възможно да се определят сходни, 
но и различни гледни точки по посока на бъдещата търговска политика на ЕС. Въпреки че 
редица държавни и правителствени ръководители признават ролята на либерализацията на 
търговията като двигател на икономическия растеж, други смятат, че това е заплаха за 
поминъка на производителите и потребителите, и в по-общ план — за запазването на високи 
социални и екологични стандарти в рамките на ЕС. Мнозинството от лидерите на ЕС признаха, 
че националистическите търговски политики и протекционистките мерки представляват 
заплаха за многостранната търговска система и изразиха твърдия си ангажимент за защита и 
защита. При все това, на фона на нарастващите опасения във връзка с функционирането на 
Световната търговска организация и изправени пред все по-големи нелоялни търговски 
практики, редица лидери на ЕС призовават за по-добра защита на стратегическите интереси 
на Европа. Някои подчертаха, че ЕС трябва да продължи да бъде отворен за търговия, но не 
трябва да бъде наивен. 

„Суверенитетът също се отнася и 
до икономиката и търговията. По 
този въпрос отново показахме 
единен фронт и приветствам 
напредъка, постигнат през 
последните няколко месеца 
относно икономическия и 
търговския суверенитет, за 
защита на нашите стратегически 
сектори на инвестиции по 
инициатива на Комисията.“ 
Еманюел Макрон 

„През 2004 г. БВП на Европейския съюз беше една трета от световния. Днес той е по-малко от една 
четвърт. Трябва да продължим със сключването на търговски споразумения с трети държави, 
тъй като тези споразумения са инвестиция за по-нататъшен икономически растеж и 
благоденствие на нашите граждани.“ 
Андрей Пленкович 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621884
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/595905/EPRS_BRI(2017)595905_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2017/607252/EPRS_ATA(2017)607252_EN.pdf
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1608
https://www.euractiv.com/section/trade-society/opinion/how-to-save-the-eu-s-ceta-with-canada/
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)607252
http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1908
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2017/603919/EPRS_BRI(2017)603919_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0342_BG.html
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Повечето държавни и правителствени ръководители 
признаха текущите промени в световната търговия и 
призоваха ЕС да се утвърди твърдо като значим 
участник на световната сцена.. Някои подчертаха, че, 
както се е случвало често преди, промените, 
предизвикани от 

глобализацията, 
дестабилизират 

статуквото и сеят 
страх и недоверие в 

европейското 
общество, като съответно водят до отхвърляне на 
търговските споразумения. При все това, въпреки 
съществуващите различия между държавните и 
правителствените ръководители относно пътя напред, 
както се изказа един от ораторите, Европа сама по себе си 
е свидетелство, че либерализацията на търговията води 
както до благоденствие, така и до мир сред свободните народи. 

3.5.  Многогодишната финансова рамка 

Актуализиране на политиката 
Всяка година размерът на бюджета на ЕС се договаря в рамките, определени в седемгодишния 
финансов план, като се представя визия за дългосрочните приоритети на ЕС, известна като 
многогодишната финансова рамка (МФР). С настоящата МФР (за периода 2014 – 2020 г.), която 

навлиза в последната си фаза, подготовката на МФР за периода 
след 2020 г. вече е в ход. Пакетът за МФР, внесен от Комисията 
на 2 май 2018 г., включва предложения за периода 2021 – 2027 г., 
за собствените ресурси за финансиране на бюджета на ЕС и за 
обвързване на бюджета на ЕС с принципите на правовата 

държава. Той беше последван от поредица от допълнителни законодателни предложения за 
нови и постоянни разходни програми и фондове в рамките на следващата МФР. 

Предложението на Комисията: нов, модерен бюджет на ЕС 27 
Предложението на Комисията взема под внимание финансовото покритие на ангажиментите, 
поети в декларациите от Братислава и Рим, предизвикателствата, установени по време на 
дебата за бъдещето на Европа, и загубата на основен вносител с оттеглянето на Обединеното 
кралство. Предложените бюджетни кредити за поети задължения възлизат на 1 134 583 млн. 
евро по постоянни цени от 2018 г. за периода 2021 – 2027 г. Това се равнява на 1,11% от 
брутния национален доход (БНД) на ЕС-27 и представлява леко намаление в сравнение с дела 
от 1,16% от БНД на ЕС-27 на настоящата МФР (т.е. коригиран в съответствие с Брексит).15 

                                                             

15  За подробен преглед на предложението на Комисията, вж.: M. Parry, M. Sapala, 2021-2027 multiannual financial 
framework and new own resources. Analysis of the Commission's proposal (М. Пари, М. Сапала, Многогодишната 
финансова рамка за периода 2012 – 2027 г. и новите ѝ собствени ресурси. Анализ на предложението на 
Комисията), EPRS, Европейски парламент, юли 2018 г.  

„Географските връзки на Европа и 
нашата глобална взаимозависимост 
като най-големият в света 
търгуващ субект определят, че е 
изключително важно да има 
функциониращ свят. Ние, 
европейците, сме по-силни заедно, и 
аз се надявам, че няма да пожалим 
усилия, за да гарантираме нашите 
колективни интереси и ценности в 
света.“ 
Юри Ратас 

„Само ЕС може да поддържа търговска 
политика, която да помага за 
регулирането на световните пазари 
и да защитава високите социални и 
екологични стандарти и 
стандартите за безопасност на 
храните, които искаме да запазим, 
като регулира глобализацията, 
която поставя под съмнение 
устойчивостта на европейския 
социален модел.“ 
Антониу Коща 

„Общото равнище на МФР 
следва да бъде възможно 
най-близо до настоящия 
относителен дял.“ 
Юха Сипиля 

https://ec.europa.eu/commission/publications/factsheets-long-term-budget-proposals_en
https://www.consilium.europa.eu/bg/european-council/president/news/20160916-bratislava-summit/
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe/white-paper-future-europe-way-ahead_bg
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_IDA(2018)625148
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Според Комисията предложението е балансирано и се основава на честна оценка на 
ресурсите, от които ЕС ще се нуждае, за да реализира своите общи амбиции. Предлага се 
повече финансиране за области като единния пазар, иновациите и научните изследвания 
(включително допълнителни 29,1% за „Хоризонт Европа“), действията в областта на околната 
среда и климата (+46%), миграцията и управлението на границите (+207%). От друга страна, 
беше предложено намаляване на средствата за политиката на сближаване (-10%) и общата 
селскостопанска политика (-15%). За първи път предложението за МФР включва специален 
бюджет за сигурност и отбрана и за инструменти за подкрепа на европейския паричен съюз. 
Освен това Комисията предлага нови мерки, за да се гарантира, че бъдещите разходи на ЕС са 
защитени от рискове, свързани с общи слабости по отношение на принципите на правовата 
държава в държавите членки. По отношение на приходите Комисията предложи 
модернизиране на настоящата система на собствени ресурси, постепенно премахване на 
отстъпките и въвеждане на кошница от нови ресурси, свързана с политиките на ЕС в областта 
на климата, околната среда и единния пазар. Според Комисията тази реформа би могла да се 
окаже възможност да се изостави остарялата концепция за нетните салда на държавите 
членки или за „справедливата възвръщаемост“. 

Мандатът за преговори на Парламента: адекватни ресурси за посрещане на 
новите предизвикателства 
Парламентът зае твърда позиция по отношение на изграждането на амбициозен бюджет на 
ЕС, насочен към постигането на резултати, който да може да реагира на непредвидени 
предизвикателства и да подкрепя програми за 
осигуряването на общи европейски блага. Той счита, че 
планът за дългосрочните разходи на ЕС и системата на ЕС 
за приходи следва да се разглеждат като един пакет и че 
споразумение по първия въпрос не може да бъде 
постигнато без съответния напредък по отношение на 
втория. Парламентът счита, че предложението на 
Комисията е недостатъчно, като се имат предвид всички съществуващи ангажименти, 
предизвикателства и нови приоритети, и счита, че таванът на МФР следва да възлиза на 
1 324 089 милиона евро (по цени от 2018 г.), което съответства на 1,3% от БНД на ЕС и е с 16,7% 
повече от предложеното от Европейската комисия. По-специално Парламентът се 
противопостави на намаляване на средствата в областта на общата селскостопанска политика 
и политиката на сближаване. Той гласува за по-голяма подкрепа за определени области и 
програми, включително за единния пазар, иновациите и цифровата икономика (например 
удвояване на настоящите средства за „Хоризонт Европа“). Той подкрепи също така мерките 
срещу безработицата и подкрепата за младежта (например утрояване на средствата за 
„Еразъм+“), околната среда и действията в областта на климата (например удвояването на 
средствата за LIFE+), миграцията, управлението на границите, сигурността и отбраната. Освен 
това Парламентът предложи да се въведат в МФР две нови позиции: гаранцията за децата (в 
размер на 5,9 милиарда евро) и фонда за справедлив енергиен преход (в размер на 4,8 
милиарда евро). Освен това, според Парламента приносът на ЕС за постигането на целите в 
областта на климата следва да бъде определен на най-малко от 25% от разходите по МФР за 
периода 2021—2027 г., и да достигне 30% във възможно най-кратък срок, и не по-късно от 
2027 г. Що се отнася до предложените промени в системата на собствените ресурси, 
Парламентът ги счита за важна стъпка към по-амбициозна реформа, но очаква още по-
амбициозен подход. 

„В следващата многогодишна 
финансова рамка [МФР] основният 
принцип на финансиране трябва да 
бъде добавената европейска 
стойност.“ 
Андрей Пленкович 

https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/staff-working-document-system-own-resources-may2018_en.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0449_BG.html
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По-нататъшни стъпки в преговорите 
Предложенията бяха също проучени от Съвета. Министрите работиха по изготвянето на 
проектодокумент, наречен „преговорна кутия“, включващ редица хоризонтални и 
специфични въпроси, които трябва да бъдат разгледани по време на преговорите и които най-
вероятно ще изискват политически насоки от страна на лидерите на ЕС. Въпреки това 
проведените досега обсъждания показват, че продължават да 
съществуват значителни различия в мненията по много аспекти. 
Например, продължават да са налице противоположни мнения 
по отношение на общия размер на МФР, финансирането на ОСП 
и на политиката на сближаване, интегрирането на въпросите, 
свързани с климата, връзката с европейския семестър и новия 
инструмент за подкрепа на икономическия и паричен съюз, 
както и относно повечето елементи на предложението относно новите собствени ресурси.  

Постигането на съгласие по многогодишните финансови планове на ЕС никога не е било лесно. 
То засяга почти всички области на действие на ЕС и трябва да съвмести множество 
конкуриращи се приоритети и разделения между основните фактори, отговорни за вземането 

на решения. Приемането на пакета за МФР включва 
различни процедури с различни роли за Европейския 
парламент и Съвета, включително единодушни решения и 
специфична роля на държавните или правителствените 
ръководители в Европейския съвет. Въпреки че съгласно 
Договорите Европейският съвет „определя общите 
политически насоки и приоритети“ на Съюза и „не 
упражнява законодателни функции“, опитът от предишни 

преговори по МФР показва, че той играе решаваща роля за постигането на споразумение, 
включително относно цифрите и подробните аспекти на разходните програми. Този път 
процесът на преговори се усложнява допълнително от факта, че той се припокрива с края на 
предишния и началото на нов мандат на Парламента и на Комисията. Намерението на 
Комисията и на Парламента да постигнат съгласие преди изборите за Европейски парламент 
през май 2019 г. беше осуетено от решението на Европейския съвет по време на срещата през 
декември 2018 г. да се продължи работата на равнището на Съвета с оглед постигане на 
споразумение едва през есента на 2019 г. (графика 9). Дали този план е реалистичен зависи от 
много аспекти, включително от следизборния процес на формиране на новите институции и 
от крайната дата на излизането на Обединеното кралство от ЕС. В по-близко бъдеще се очаква 
да бъдат оповестени важни решения след заседанието на Европейския съвет на 20—21 юни 
2019 г. 

Равносметка на разискването в Парламента 
С изключение на трима, всички държавни и правителствени ръководители се изказаха по този 
въпрос и очертаха в своите становища кои приоритети на политиката заслужават, според тях, 
да бъдат финансирани в следващата МФР. 14 от тях изрично подчертаха необходимостта от 
разработване на нови политики (като сигурност, иновации и цифрова икономика). 11 от тях 
също така подчертаха приноса на „традиционните“ области (общата селскостопанска 
политика (ОСП) и политиката на сближаване) или подчертаха необходимостта от баланс между 
двете. Половината от ораторите засегнаха въпроса за размера на бюджета. Трима от по-рано 
изказалите се гост-оратори изрично изразиха готовност за по-голям принос към бюджета на 
ЕС. Трима оратори изрично призоваха за това бюджетът на ЕС да се свие след Брексит или да 

„Необходимо е да предвидим 
пълна преработка на самия 
бюджет чрез създаване на 
нови собствени ресурси“ 
Еманюел Макрон 

„[В контекста на МФР] 
изключително важно е да се 
увеличи финансирането за 
научноизследователска и развойна 
дейност. Важно е това да доведе до 
високи постижения в цяла Европа, а 
не само в някои столици.“ 
Кришанис Каринш 
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остане пропорционален в относително 
изражение. Други обаче подчертаха 
необходимостта на ЕС да се осигури бюджет, 
който отговаря на неговите нужди и амбиции. 
Една четвърт от държавните и правителствените 
ръководители, които се изказаха в началото, 
разгледаха въпроса за създаването на нови 
собствени ресурси за ЕС. Само един оратор, 
Еманюел Макрон, призова за премахването на 
всички отстъпки след излизането на 
Обединеното кралство от ЕС.  

До момента между ораторите липсва ясно 
изразено съгласие относно следващата МФР. 
Продължават да са налице противоположни 
мнения по отношение на финансирането на ОСП 
и политиката на сближаване. Някои държавни 
или правителствени ръководители категорично 
отхвърлят всякакво намаление на средства, а 
други призовават за консолидиране и 
модернизиране на тези политики. Въпреки това 
много от тях са съгласни, че следва да бъдат 
финансирани повече инициативи в областта на 
външните отношения, сигурността и отбраната, 
както и в областта на миграцията. Лео Варадкар, 
Антонио Коща и Еманюел Макрон конкретно 
изразиха своята готовност за по-голям принос 
към бюджета на ЕС. Призивът за допълнителни 
собствени ресурси за ЕС беше отправен главно от 
ораторите, изказали се в началото, и не беше 
споменат от последните 12 оратори. 

  

Графика 9 — График на процеса на 
преговори по МФР за периода след 2020 г. 
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3.6.  Сигурност и отбрана 

Актуализиране на политиката 
През последните години се наблюдава значителен напредък 
в инициативите на ЕС в областта на сигурността и отбраната. 
Глобалната стратегия на ЕС за 2016 г. се изпълнява чрез план 
за изпълнение в областта на сигурността и отбраната, 
Европейския план за действие в областта на отбраната (EDAP) 
и предложения за засилване на сътрудничеството ЕС –НАТО 
след съвместната декларация от Варшава. Тези действия са в 
основата на осъществяването на инициативи като Европейския фонд за отбрана, 
координирания годишен преглед на отбраната (КГПО) и постоянното структурирано 
сътрудничество (ПСС), които имат за цел да подобрят и оптимизират отбранителните 
способности на ЕС. През юни 2017 г. Комисията представи документ за размисъл относно 
бъдещето на европейската отбрана, основан на Глобалната стратегия, като принос към дебата 
за бъдещето на Европа. 

През 2017 г. чрез Европейския план за действие в областта 
на отбраната Комисията предложи Европейски фонд за 
отбрана, който да подкрепя европейската отбранителна 
промишленост чрез 
(съ)финансиране — за 
първи път — съвместни 

научноизследователски проекти и съвместно развитие на 
отбранителни 
способности, 

включително чрез подкрепа за малките и средните 
предприятия (МСП) и трансграничните възможности във 
веригите за доставки в областта на отбраната. 
Европейският фонд за отбрана (EDF) има за цел да подкрепя 
съвместните научни изследвания в областта на 

новаторските отбранителни технологии и разработването на отбранителни продукти, 
съвместно договорени от държавите членки. През юли 2018 г. ЕС прие регламент относно 
Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната (EDIDP) с цел 
финансиране на Европейския фонд за отбрана до края на текущия бюджетен период. Целта на 
регламента е да се подобрят конкурентоспособността и иновационният капацитет на 
отбранителната промишленост на ЕС чрез подкрепа за сътрудничеството между държавите 
членки. В рамките на новата многогодишна финансова рамка (МФР) фондът ще получи по-
голямо финансиране чрез регламент, за който беше постигнато частично политическо 
споразумение през февруари 2019 г.  

„Въпреки че признаваме 
постоянното структурирано 
сътрудничество като 
решителна стъпка, нашата 
визия остава военната 
независимост на Европа, 
създаването на евроармия.“ 
Никос Анастасиадис 

„За да постигнем нашите амбиции в 
световен мащаб, се нуждаем от по-
силна и по-ефективна обща външна 
политика и политика на сигурност и 
отбрана.“ 
Андрей Пленкович 

„Общата европейска отбрана не 
само че не е несъвместима с 
членството в НАТО, но може да 
бъде полезно допълнение към нея.“ 
Джузепе Конте 

„Същевременно НАТО ще продължи 
да бъде основата на колективната 
отбрана в Европа и нашата цел 
следва да бъде взаимно укрепване 
на отношенията между ЕС и НАТО.“ 
Юри Ратас 

„Ние признаваме значението на новите политики и предизвикателства, но тяхното финансиране 
не следва да бъде за сметка на политиката на сближаване, която е основна политика на Договора 
и същността на Европейския съюз.“ 
Матеуш Моравецки 

https://europa.eu/globalstrategy/sites/globalstrategy/files/eugs_review_web.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/34215/implementation-plan-security-and-defence-factsheet_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-4088_bg.htm
http://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2016/07/08-eu-nato-joint-declaration/
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/reflection-paper-defence_bg.pdf
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-1508_bg.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/initiatives/com-2017-294_bg
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/623534/EPRS_BRI(2018)623534_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-europe-as-a-stronger-global-actor/file-european-defence-industrial-development-programme
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/bg/TXT/?uri=CELEX:52018PC0476
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-19-1269_bg.htm
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През декември 2017 г. 25 държави членки се съгласиха да започнат постоянно структурирано 
сътрудничество (ПСС). ПСС функционира въз основа на конкретни съвместни проекти 
(понастоящем 34) и ангажименти, насочени към укрепване на отбраната на ЕС. Членовете на 

ПСС се ангажират да увеличат националните бюджети за 
отбрана и да инвестират повече в научни изследвания в 
областта на отбраната. Проектите са в области като 
обучение; развитие на способности и оперативна 
готовност на сушата, в морето и във въздуха; космическо 
пространство и 

киберотбрана. Някои от тези области са съгласувани с 
приоритетните области, определени в последната версия на 
Плана за развитие на способностите въз основа на 
преразгледания му текст от 2018 г. Като част от усилията си 
за засилване на сигурността и отбраната ЕС се стреми също 
така към подобряване на военната мобилност, включително 
чрез ПСС и чрез сътрудничество с НАТО, както е посочено в 
Съвместната декларация от 2018 г. относно 
сътрудничеството между ЕС и НАТО. Комисията предложи пакет от 6,5 милиарда евро за 
военна мобилност в многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2021 – 2027 г. с цел 
подобряване на стратегическата транспортна инфраструктура. Военната мобилност трябва да 
се осъществява чрез Механизма за свързване на Европа (МСЕ).  

Общата политика за сигурност и отбрана (ОПСО), по която ЕС понастоящем има 16 действащи 
мисии, също се възползва от създаването през 2017 г. на Способности за планиране и 
провеждане на военни операции (MPCC) в рамките на Военния секретариат на Европейския 
съюз (ВСЕС), за да поеме командването и контрола на военните мисии на ЕС без изпълнителни 
функции. Що се отнася до гражданските мисии, през ноември 2018 г. Съветът и държавите 
членки приеха нов Граждански пакт в областта на ОПСО, като постигнаха съгласие да увеличат 
вноските за гражданските мисии по линия на ОПСО и да укрепят капацитета на ЕС за 
развръщане на граждански мисии за управление на кризи. В своето изказване за състоянието 
на Съюза през 2018 г. и с поглед към бъдещето на външната политика и политиката на 

сигурност на ЕС председателят на Комисията г-н Юнкер 
предложи да се разшири обхватът на гласуването с 
квалифицирано мнозинство в някои области на ОВППС, 
включително режимите за налагане на санкции, 
насърчаването на правата на човека и решенията 
относно гражданските мисии в рамките на общата 
политика за сигурност и отбрана. Едно потенциално 
споразумение на лидерите на ЕС за разширяване на 
приложното поле на гласуването с квалифицирано 

мнозинство чрез обхващане на гражданската ОПСО би означавало, че ЕС би получил по-
голяма гъвкавост при вземането на решения и предприемането на действия в конкретни 
области на сигурността и отбраната. Няколко предложения, които биха дали тласък на 
институционалния капацитет на ЕС за работа в областта на сигурността и отбраната, също 
могат да бъдат предмет на допълнително обсъждане – и евентуално изпълнение – през идните 
години. Те включват възможността за специална дирекция за обща отбрана и съответната 
длъжност на член на Комисията; за европейски съвет за сигурност; и за пълноправна комисия 
по сигурност и отбрана (SEDE) в Европейския парламент под формата на модернизиране на 
съществуващата подкомисия.  

„Оперативният ни капацитет 
трябва да служи на ценностите и 
интересите ни на международно 
равнище.“ 
Шарл Мишел 

„Само чрез постоянното 
структурирано сътрудничество 
можем да си помагаме взаимно да 
поемаме по-голяма отговорност, в 
допълнение към НАТО, за справяне с 
нестабилността на нашите 
граници, която заплашва мира и 
сигурността.“ 
Антонио Кошта 

„Европа, която си струва да бъде 
изграждана, е Европа, която си струва 
да бъде защитавана. Със 
стартирането на ПСС през декември, 
към което Ирландия имаше 
удоволствието да се присъедини, ние се 
обединяваме, за да се справим с новите 
заплахи по приобщаващ начин.“ 
Лео Варадкар 

http://www.europarl.europa.eu/EPRS/EPRS-AaG-614632-Permanent-structured-cooperation-PESCO-FINAL.pdf
https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/pesco_projects_8.png
https://www.eda.europa.eu/what-we-do/our-current-priorities/capability-development-plan
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/35410/joint-communication-european-parliament-and-council-%E2%80%93-improving-military-mobility-european_en
http://www.consilium.europa.eu/media/36096/nato_eu_final_eng.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2019/635570/EPRS_ATA(2019)635570_EN.pdf
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/06/08/military-mpcc-planning-conduct-capability/
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)630295
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_bg
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/633184/EPRS_STU(2019)633184_EN.pdf
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От бюджетна гледна точка предложената нова МФР ще отбележи значително увеличение на 
финансирането на ЕС за сигурността и отбраната и ще включва специален бюджетен ред за 
отбрана, възлизащ на 2,1% от общия предложен бюджет, който ще обхваща също така 
Европейския фонд за отбрана и проекти за военна мобилност. Освен това през юни 2018 г. 
Комисията представи предложение за Европейски механизъм за подкрепа на мира – 
извънбюджетен инструмент, наред със следващата (МФР), чиято цел е да се повиши 
способността на ЕС за предотвратяване на конфликти, изграждане на мир и укрепване на 
сигурността по света. Ако бъде постигнато съгласие по Европейския механизъм за подкрепа 
на мира, той ще финансира част от разходите за дейности на ЕС в областта на отбраната, като 
например мисиите на Африканския съюз по опазване на мира, общите разходи за собствени 
военни операции по линия на ОПСО (понастоящем финансирани от механизма Athena), както 
и изграждането на военен капацитет за партньорите.  

Европейският парламент е силен поддръжник на развитието на сигурността и отбраната, 
както и на привърженик на пълното прилагане на 
съответните разпоредби на Договора от Лисабон за 
създаване на Европейски съюз за отбрана. Някои от 
дългогодишните позиции на Парламента, включени в 
годишната му резолюция от 2018 г. за изпълнението на 
ОПСО, са свързани с призива за бяла книга за сигурност 

и отбрана на ЕС, която да определи „общ стратегически подход към европейската отбрана“; 
призив към държавите членки да увеличат разходите си за отбрана, особено в областта на 
оборудването и научните изследвания; подобряване на финансовия контрол на мисиите; 
съгласуваност на политиката за сигурност и отбрана с другите външни политики на ЕС; и 
допълняемост на стратегическата автономност на ЕС с НАТО. Тези позиции бяха подчертани 
неотдавна в резолюции относно отношенията между ЕС и НАТО, военната мобилност, относно 
Европейския механизъм за подкрепа на мира, наред с другото, както и в годишните доклади 
относно изпълнението на ОВППС и ОПСО. 

Равносметка на разискването в Парламента 
 

 

 

Повечето държавни или правителствени ръководители, които участват в дебата за бъдещето 
на Европа, посочиха влошаващата се глобална обстановка по отношение на сигурността и 
подчертаха значението на това да се демонстрира единен фронт при справянето с общите 
заплахи и предизвикателства, пред които са изправени ЕС и неговите държави членки. Някои 
от тях подчертаха значението на връзката между вътрешната и външната сигурност за борбата 
със заплахите и за гарантирането на сигурността на гражданите на ЕС – цел, отразена в 
Глобалната стратегия на ЕС и в последващия план за изпълнение относно сигурността и 
отбраната. Повечето държавни или правителствени 
ръководители споделяха мнението, че ПСС е 
навременно развитие, но нито един от тях не посочи 
конкретни проекти по линия на ПСС. Разходите за 
отбрана бяха важен елемент за няколко оратори, някои 
от които приветстваха инициативата на ЕФР и призоваха 

„Няма пречка за това да бъдем 
колективно представени в НАТО с 
европейска армия. Тук не виждам 
абсолютно никакво противоречие.“ 
Ангела Меркел 

„Искаме да засилим нашето сътрудничество в областта на сигурността и 
отбраната, да увеличим способността си за осъществяване на съвместни операции 
за управление на граждански и военни кризи и да имаме Европейски съюз, който да си 
сътрудничи със стратегически партньори и да изгражда сигурност – заедно.“ 
Стефан Льовен 

„Моята страна [Латвия] разходва 2% 
от своя БВП за войската. Считам, че 
всички ние трябва да правим това. 
Агресивните държави винаги ще 
зачитат силата. Трябва да 
инвестираме, за да останем силни.“ 
Кришанис Каринш 

https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/43885/eu-budget-2021-2027-invests-more-and-better-external-action-security-and-defence_fr
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/IDAN/2018/625148/EPRS_IDA(2018)625148_EN.pdf
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/46285/european-peace-facility-eu-budget-fund-build-peace-and-strengthen-international-security_en
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/athena/
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2019/630353/EPRS_STU(2019)630353_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2016-0435_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0514_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0257_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0498_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0330_BG.html
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всички държави – членки на ЕС, да изпълнят възможно най-бързо целта за разходване на 2% 
от своя БВП за отбрана. Редица оратори призоваха европейското сътрудничество в областта 
на отбраната да надхвърли ПСС и да бъде създаден истински Европейски съюз за отбрана в 
съответствие с Договора от Лисабон. Няколко оратори говориха за европейска армия, която 
да допълва НАТО, като възможно дългосрочно развитие, към което ЕС трябва да се стреми, 
без да очертават подробности за такъв проект.  

Изказванията на държавните или правителствените ръководители за дебата относно 
бъдещето на Европа показаха висока степен на сближаване на гледните точки по въпросите 
на сигурността и отбраната. Например повечето от тях говориха за общите заплахи, пред 

които са изправени ЕС и държавите членки, като се 
позоваха преди всичко на „дъгата на нестабилността“ в 
съседните на ЕС държави, тероризма, кибератаките и 
дезинформацията. Редица оратори подчертаха, че ЕС и 
държавите членки трябва да подготвят обща реакция на 

заплахите, която да балансира и пази интересите на ЕС в международен план. Повечето 
лидери на ЕС подчертаха колко е важно да се запази трансатлантическата връзка. Те посочиха, 
че настоящите усилия за постигане на напредък по отношение на европейското 
сътрудничество в областта на отбраната, по-специално ПСС и ЕФР, са допълващи към НАТО, 
която остава гарантът на „колективната сигурност“ в Европа. Някои от държавните или 
правителствените ръководители се изказаха относно ангажимента на ЕС към многостранното 
сътрудничество – един от стълбовете на Глобалната стратегия на ЕС. Те подчертаха колко е 
важно да се възприеме цялостен подход към външната политика и политиката на сигурност, 
като се използва пълната гама от дипломатически, военни и търговски инструменти и 
инструменти за развитие, до които ЕС и неговите държави членки имат достъп. Що се отнася 
до институционалните аспекти, няколко оратори призоваха за въвеждането на гласуване с 
квалифицирано мнозинство в тези области на външната политика и политиката на сигурност, 
в които Договорът от Лисабон позволява това, а един оратор – Никос Анастасиадис – се изказа 
срещу промените в правилата за вземане на решения, приложими по отношение на ОПСО. 
Ангела Меркел, която призова за създаването на Европейски съвет за сигурност, направи 
единственото друго институционално предложение в целия дебат относно отбраната. Един 
оратор – Еманюел Макрон – приветства работата, извършена от Европейския парламент във 
връзка с Европейския фонд за отбрана. 

3.7.  Изменение на климата 

Актуализиране на политиката 
Повече от три години след приемането на Парижкото споразумение относно изменението на 
климата акцентът е вече изцяло върху неговото прилагане. На международно равнище през 
декември 2018 г. в Катовице, Полша, конференцията на ООН по изменението на климата 
(COP24) прие „наръчник“ за Парижкото споразумение. На национално равнище и на 
равнището на ЕС прилагането означава приемане на 
политики за постигане на целите, определени в 
национално определените приноси (НОП), което в 
случая на ЕС и неговите държави членки е намаляване 
с 40% на емисиите на парникови газове до 2030 г. в 
сравнение с нивата от 1990 г. 

„Ще дадем ясен и категоричен отговор 
на нашите съграждани: да, можем да ги 
защитим и да реагираме на този 
световен безпорядък.“ 
Еманюел Макрон 

„Ние заедно трябва да прилагаме 
Парижкото споразумение без никакви 
„ако“ или „но“ или „може би“, за да се 
ограничи повишаването на 
световната температура под 1,5 
градуса.“ 
Стефан Льовен 

http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)573910
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2019)633139
https://unfccc.int/process/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions/ndc-registry
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Политика на ЕС в областта на климата и енергетиката 
ЕС разполага с всеобхватен пакет от политики в областта на енергетиката и климата, 
включително неговата система за търговия с емисии. Като цяло той е на път да постигне своите 
цели в областта на климата и енергетиката за 2020 г. Тези политики бяха засилени в 
стратегията за енергийния съюз от 2015 г. и в законодателството, прието по време на осмия 
законодателен мандат на Европейския парламент. За да се придвижи към общество с ниски 
въглеродни емисии и да постигне своите международни ангажименти (НОП) съгласно 
Парижкото споразумение, ЕС преразгледа законодателството си относно търговията с 
емисии, споделянето на усилията, енергийната ефективност, енергията от възобновяеми 
източници и енергийните характеристики на сградите и въведе нов регламент относно 
земеползването и горите. През 2019 г. Парламентът и Съветът приеха законодателство 
относно емисиите на CO2 от нови леки и лекотоварни автомобили, емисиите на СО2 за 
тежкотоварни превозни средства и относно пазара на електроенергия (регламент и 
директива). Комисията предложи да се увеличат разходите, свързани с климата, в следващата 
многогодишна финансова рамка (2021 – 2027 г.) и да станат една четвърт от бюджета на ЕС. За 
да очертае пътищата към бъдеща нисковъглеродна икономика, през ноември 2018 г. 

Европейската комисия прие „стратегия за чиста планета“ за 
неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. 
Съзаконодателите приеха също така целево 
преразглеждане на Директивата за природния газ от 2009 г., 
което ще гарантира, че законодателството на ЕС в областта 
на енергетиката се прилага по отношение на 

газопроводите, които влизат на вътрешния пазар на ЕС, включително противоречивия проект 
за газопровод „Северен поток II“.  

Международни споразумения и дипломация по въпросите на климата 
Глобалната околна среда се превръща във все по-голямо предизвикателство: В допълнение 
към оттеглянето на САЩ от Парижкото споразумение редица други държави приложиха само 
слаби политики в областта на изменението на климата. Публичните и частните инвестиции в 

технологии, благоприятни за климата, като например 
възобновяемите енергийни източници, намаляха в 
световен мащаб, а проучвания, като например докладът 
относно емисиите, изготвен в рамките на Програмата на 
ООН за околната среда (UNEP), и специалният доклад на 
Междуправителствената експертна група за 
изменението на климата (МКИК) относно глобалното 
затопляне с 1,5°C показват, че усилията следва да бъдат 

увеличени и да надхвърлят настоящите НОП, за да бъдат постигнати целите на Парижкото 
споразумение относно температурата. Що се отнася до развиващите се държави, много от 
техните ангажименти зависят от наличието на финансиране за борба с изменението на 
климата, но постигането на посочената в Парижкото споразумение сума – 100 милиарда 
щатски долара годишно до 2020 г. – ще се окаже трудно, още повече след като САЩ спряха 
плащанията си към Зеления фонд на ООН за климата. ЕС остава ангажиран с предоставянето 
на помощ на развиващите се държави под формата на финанси и експертен опит и играе 
активна роля в международната дипломация по въпросите на климата. 

„Енергията от възобновяеми 
източници постепенно става все 
по-конкурентоспособна в 
сравнение с изкопаемите горива.“ 
Кришанис Каринш 

„Суверенитетът обхваща също така 
суверенитета върху климата и 
енергетиката. Това е от ключово 
значение. Трябва бързо да започнем 
дебат за увеличаване на приноса на 
Европейския съюз в рамките на 
Парижкото споразумение.“ 
Еманюел Макрон 

https://ec.europa.eu/clima/
https://ec.europa.eu/clima/policies/ets_en
https://www.eea.europa.eu/publications/trends-and-projections-in-europe-2018-climate-and-energy
https://ec.europa.eu/clima/policies/strategies/2020_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/energy-union-and-climate_bg
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/PublishedDocuments/Bulgaria%20First/LV-03-06-EU%20INDC.pdf
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)621902
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589799
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595923
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599278
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599299
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2016)589798
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614689
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)628268
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595925
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)595924
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-18-6545_en.htm
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2018)614673
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_ATA(2017)603976
https://climateactiontracker.org/countries/
https://www.iea.org/newsroom/news/2018/july/commentary-despite-falling-costs-the-decline-in-renewables-investment-is-a-warn.html
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
https://www.unenvironment.org/resources/emissions-gap-report-2018
http://www.ipcc.ch/report/sr15/
https://ec.europa.eu/clima/policies/international/finance_en
https://eeas.europa.eu/category/tags/eu-climate-diplomacy_en
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Роля на Европейския парламент 
В своята резолюция от декември 2015 г. Парламентът изложи становището си относно 

енергийния съюз, като повтори призивите си за по-
амбициозни цели по отношение на енергийната 
ефективност и енергията от възобновяеми източници. 
През целия осми законодателен мандат Парламентът 
успешно настояваше за укрепване на законодателството 
в областта на климата и енергетиката. В резултат на това 
много от приетите текстове надхвърлят далеч 

предложенията на Комисията. Например приетата цел за подобряване на енергийната 
ефективност е 32,5% (вместо 30%, както предложи Комисията); целта за дела на енергията от 
възобновяеми източници е 32% (вместо 27%), а емисиите на CO2 
на нови леки пътнически автомобили през 2030 г. трябва да са с 
37,5% по-ниски, отколкото през 2020 г. (вместо 30%). През 
октомври 2018 г. Парламентът прие резолюция относно 24-тата 
конференция на страните по РКООНИК (COP24), с която се 
застъпи за постигането на целта за глобално затопляне с 1,5°C и призова за намаляване на 
емисиите с 55% в ЕС до 2030 г. Парламентарна делегация участва в годишните конференции 
на ООН по въпросите на климата в Лима, Париж, Бон и Катовице. В отговор на „стратегията за 
чиста планета“ на Комисията Парламентът прие през март 2019 г. резолюция относно 
изменението на климата, с която приветства стратегията и призова за всеобхватен подход към 
постигането на нетни нулеви емисии до 2050 г. 

Перспектива 
Очаква се дебатът за дългосрочното намаляване на емисиите, основаващ се на стратегията на 
Комисията за чиста планета, да бъде включен в дневния ред на Европейския съвет през юни 
2019 г. Очаква се дебатът да продължи през следващия законодателен мандат и да се включи 

в дългосрочната стратегия на ЕС за ниски емисии на 
парникови газове, която се изисква за 2020 г. по силата на 
Парижкото споразумение. Въпросът как да се постигне 
„справедлив преход“ към икономика с ниски въглеродни 
емисии вероятно ще играе важна роля в дебата. 
Съзаконодателите ще трябва също така да се 

споразумеят за многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2026 г., за която 
Комисията предложи да задели 25% от бюджета на ЕС за действия в областта на климата. За да 
подготвят изпълнението на политиките в областта на енергетиката и климата, държавите 
членки изготвиха проекти на национални планове в областта на енергетиката и климата, както 
се изисква от Регламента относно управлението на енергийния съюз. Европейската комисия 
извършва оценка на тези планове и може да отправи препоръки към държавите членки през 
юни 2019 г. Комисията започна подготвителна работа относно бъдещето на инфраструктурата 
за газ и пазарите на газ с оглед на по-тясна интеграция на газопреносните и 
електропреносните системи с цел да се улесни производството на водород и други газове от 
електроенергия от възобновяеми източници и да се насърчи използването им в секторите на 
транспорта и строителството, както и за дългосрочно съхранение на енергия.  

„Силното ми послание е, че трябва да 
правим повече и по-бързо. Трябва да 
намалим емисиите, да увеличим 
поглътителите на въглерод и да 
приемем нови технологии.“ 
Юха Сипиля 

„Ние сме свидетели на 
последиците от 
изменението на климата.“ 
Ангела Меркел 

„Трябва да продължим да изграждаме 
европейския енергиен съюз и да 
гарантираме достъпа на нашите 
граждани до устойчива, сигурна и 
достъпна енергия.“ 
Андрей Пленкович 

http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2015-0444_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2018-0430_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0217_BG.html
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-1-2019-INIT/bg/pdf
https://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-strategy-and-energy-union/governance-energy-union/national-energy-climate-plans
http://www.europarl.europa.eu/thinktank/en/document.html?reference=EPRS_BRI(2017)599279
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Равносметка на разискването в Парламента 
 

 

 

Повечето оратори посочиха изменението на климата като общо предизвикателство. Някои от 
тях отново потвърдиха подкрепата си за пълното прилагане на Парижкото споразумение и 
изразиха съжаление, че САЩ се оттеглиха едностранно от него. Няколко оратори призоваха 
за укрепване на ангажиментите от Париж и приветстваха целта на Комисията за постигане на 
неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. Един от ораторите – Марк Рюте – 

отбеляза, че настоящата цел за намаляване на емисиите на 
парникови газове с 40% до 2030 г. не е достатъчна, за да се 
задържи глобалното затопляне под тавана от 2°C, определен 
в Париж, и предложи да се „вдигне летвата“ на 55%. Няколко 
държавни или правителствени ръководители подчертаха, че 
преобразуването на енергия е от ключово значение за ЕС в 
настоящия геополитически контекст. Някои от тях 
подчертаха значението на намаляването на енергийната 
зависимост чрез инвестиране в иновации, включително в 
енергия с чисти технологии, чрез използване на различни 

видове енергия, съвместими с целта на ЕС за нисковъглеродна икономика, и чрез 
разнообразяване на източниците на доставки. Някои от тях говориха за значението на цените 
на енергията и обясниха, че трябва да се постигне точно равновесие между достъпните цени 
на енергията и политиките, насочени към намаляване на зависимостта от енергийни доставки.  

Налице е широко сближаване на гледните точки на 
държавните или правителствените ръководители относно 
спешната необходимост от действия в областта на климата и 
енергетиката. Почти половината от изказалите се считат, че ЕС 
би могъл да играе водеща роля в международен план при 
прилагането на Парижкото споразумение. Редица оратори 
изразиха съгласие, че емисиите на парникови газове трябва 

да бъдат намалени, а няколко 
от тях призоваваха, в съответствие с предложението на 
Европейската комисия, за постигане на въглеродно неутрална 
икономика до 2050 г. Сред темите, които няколко лидери 
засегнаха в своите изказвания, бяха насърчаването на 
енергията от възобновяеми източници, повишаването на 

енергийната ефективност, разработването на стратегически енергийни проекти, 
поддържането на ниски цени на енергията и осигуряването на диверсификация на доставките. 
Всички те са част от проекта за европейски енергиен съюз, за който само един оратор – 
Андрей Пленкович – изрично заяви, че трябва да продължи да се изгражда. Дебатът показа 
също така, че продължават да съществуват различни мнения сред лидерите на ЕС по редица 
въпроси, включително стратегическите енергийни проекти, които държавите членки следва 
да провеждат. Например един оратор — Матеуш Моравецки – постави под въпрос проекта 
„Северен поток 2“, като подчерта голямата му зависимост от Русия. 

„Предлагам намаляване на емисиите на парникови газове с 55% до 2030 г. Не само за да 
изпълним задълженията си, но и защото една конкурентоспособна и ориентирана към 
бъдещето Европа по дефиниция е устойчива Европа.“ 
Марк Рюте 

„ЕС със сигурност ще трябва да 
премине през голяма 
трансформация в посока към 
неутрална по отношение на 
климата икономика; нуждаем се 
от преход, който е социално 
справедлив към нашите 
граждани и справедлив към 
нашите предприятия.“ 
Петер Пелегрини 

„Друга стратегическа цел е 
европейската енергийна 
трансформация, което 
означава обвързване на 
конкурентоспособността и 
цената с геополитическия 
реализъм.“ 
Матеуш Моравецки 

„Енергийният преход 
представлява възможност за 
иновации и за промяна на 
нашия икономически модел.“ 
Шарл Мишел 
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3.8.  Институционални аспекти 

Актуализиране на политиката 
Излизането на Обединеното кралство от ЕС и предстоящите избори за Европейски парламент 
предложиха възможност за обсъждане още веднъж на пътя, който Съюзът следва да поеме в 
бъдеще. Беше започнат сериозен размисъл не само за това как да се разработят отделни 
области на политиката, но и за бъдещата насока на ЕС като цяло, за това как да се 
реорганизират институциите, да се засили демократичното измерение на ЕС и да се насърчи 
участието на гражданите на ЕС в динамиката на ЕС. 

Въпреки че дебатът за бъдещето на Европа вече беше в 
ход, може да се каже, че решението на Обединеното 
кралство да се оттегли от ЕС го ускори. Вследствие на 
британския референдум, с Декларацията от Братислава от 
септември 2016 г., държавните и правителствените 
ръководители на ЕС-27 решиха да дадат ясен сигнал, 
съчетаващ единството с конкретни действия, 

изкристализирани в „пътна карта“, например в областта на миграцията или сигурността. В 
същото време бяха положени усилия да не се пренебрегват разискванията относно 
причините, поради които популярността на европейския проект изглеждаше намаляла. След 
срещата на високо равнище в Братислава, на срещата на високо равнище в Рим през март 
2017 г. по време на честванията по случай 60-ата годишнина от подписването на Римските 
договори, в тържествена обстановка държавните и правителствените ръководители се 
ангажираха с идеята за „единство и солидарност“. В тази рамка се възобнови идеята за 
интеграция на ЕС с различни скорости и при различна интензивност.  

На този първоначален етап с две резолюции, приети на 16 
февруари 2017 г., Европейският парламент даде значителен 
принос по отношение на идеи, вариращи от по-малко 
инвазивни предложения до по-широкообхватни 
предложения за реформи. С първата резолюция 
Парламентът възнамеряваше да използва „неизползвания 
потенциал“ на Договора от Лисабон, например чрез ограничаване на междуправителствения 
подход; предлагане на преминаване от гласуване с единодушие към гласуване с 
квалифицирано мнозинство чрез използване на клаузи за преход от Европейския съвет; по-
често използване на собственото му право на законодателна инициатива; засилване на 
функцията му на политически контрол над Комисията; намаляване на броя на съставите на 
Съвета и преобразуване на Съвета в истинска законодателна камара. С втората резолюция 
Парламентът представи по-широкообхватни предложения за съществуващата 
институционална структура, по-голямата част от които обаче ще изисква промени в Договора, 
например преобразуването на фискалната и икономическата политика чрез предвиждане за 
нея на споделена компетентност; засилване на участието му в икономическия и паричен съюз; 
създаване на „външен министър на ЕС“, като се преобразува кабинетът на върховния 
представител/заместник-председател на Комисията; оправомощаване на Комисията да 
образува производства за установяване на нарушение за нарушаване на ценностите на Съюза; 
по-често използване на гласуването с квалифицирано мнозинство в Съвета; предоставяне на 
правомощия за представяне на законодателни предложения на участници, различни от 
Комисията, като Съвета, Парламента и националните парламенти.  

„След изборите за Европейски 
парламент Европейският съвет 
трябва да постигне съгласие по 
амбициозна и всеобхватна 
стратегическа програма.“ 
Юха Сипиля 

„Има един елемент, който ни 
обединява: нашата европейска 
идентичност, основана на 
принципи, ценности и общи 
интереси.“ 
Клаус Йоханис 

https://www.consilium.europa.eu/media/21250/160916-bratislava-declaration-and-roadmapen16.pdf
https://www.consilium.europa.eu/bg/press/press-releases/2017/03/25/rome-declaration/
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0049_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2017-0048_BG.html
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Развитието на европейската интеграция е свързано исторически, макар да не се ограничава 
до него, с развитието на френско-германските отношения, които отбелязаха с Декларацията 
от Мезеберг от юни 2018 г. сближаване на гледните точки между президента Макрон и 
канцлера Меркел по няколко въпроса, като например програмата за миграцията, укрепването 
на системата за предоставяне на убежище, създаването на истинска гранична полиция и 
създаването на бюджет на еврозоната. Декларацията от Мезеберг беше последвана от 
Договора от Аахен, подписан на 22 януари 2019 г., с който се отбеляза това сближаване в 
различни области. 

Комисията даде конструктивен принос към дебата чрез 
своята Бяла книга от март 2017 г., представяща пет 
„работни метода“ за бъдещето. Комисията предложи пет 
различни сценария, при които може да се развие 
интеграцията в ЕС, с намерението да се стимулира 
дебатът, без да се предлага окончателно решение. Тези 

сценарии бяха: i) „продължаваме, както досега“; ii) „единният пазар и нищо друго“; iii) „тези, 
които искат повече, правят повече“; iv) „правим по-малко, но по-ефективно“; и v) „правим 
много повече заедно“. Към тези пет сценария беше добавен шести в речта за състоянието на 
Съюза от 2017 г., който се основава на укрепването на Европа на ценностите, които 
представляват свободата, равенството и зачитането на принципите на правовата държава.  

Въпреки че Европейският съвет не показа официална реакция спрямо Бялата книга на 
Комисията, той все пак даде възможност на някои държави 
членки или групи от държави членки да изразят позициите 
си. Държавите от южната част на Европейския съюз 
изложиха своите виждания за конкретни области на 
политиката, а на срещата на върха във Версай други групи 
държави като Италия, Франция, Испания и Германия поеха 
изрични позиции в полза на Европа на различни скорости. 
На своето заседание във Варшава държавите от 
Вишеградската група изразиха скептицизъм по отношение на този подход. Освен речта за 
състоянието на Съюза, произнасяна всяка година от председателя на Комисията, в своето 
съобщение от март 2018 г. Комисията предложи също така подкрепа по отношение на 
конкретни институционални аспекти, като например процеса с водещ кандидат 
(Spitzenkandidat), преразгледания състав на Парламента, евентуалното въвеждане на 
транснационални листи и реформата на институционалното ръководство на Европейския 
съвет и на Комисията на най-високо равнище чрез въвеждане на „двойна“ длъжност, която да 
обхваща и двете функции. 

Неотдавна, на 13 февруари 2019 г., Европейският парламент прие резолюция относно 
състоянието на дебатите относно бъдещето на Европа, като се спря на няколко аспекта – от 
политиката, например от гледна точка на ИПС и икономическото управление, до 
институционални въпроси. В тази резолюция се призна необходимостта от това процесите на 
вземане на решения в ЕС да станат по-демократични и прозрачни; отново се потвърди 
значението на Общността, за разлика от междуправителствения метод, и се насърчи по-
гъвкавото вземане на решения чрез засилено използване на гласуване с квалифицирано 
мнозинство, включително чрез прибягване до клаузи за преход. В тази резолюция 
Парламентът също така изрази необходимостта да се спазва балансът между 
диференцираната интеграция и равенството на държавите членки; призова за по-активна 
роля на националните парламенти, особено за контролиране на действията на техните 

„Големият напредък често е плод на 
авангардни решения: еврозоната, 
общия пазар, Шенген... Европа на 
различни скорости не е Европа на 
множество нива.“ 
Шарл Мишел 

„Европейският суверенитет не 
може да означава изграждане на 
Съюза за сметка на силата на 
държавите членки, тъй като 
силата на суверенната Европа идва 
от силата на държавите членки.“ 
Матеуш Моравецки 

https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.delorsinstitut.de/2015/wp-content/uploads/2018/06/Meseberg-formatiert_final.pdf
https://www.gouvernement.fr/en/treaty-of-aachen-a-new-treaty-to-strengthen-franco-german-cooperation-and-facilitate-convergence
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/bjala_kniga_za_bdeshteto_na_evropa_bg.pdf
https://ec.europa.eu/commission/future-europe_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_bg
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2017_bg
http://www.governo.it/sites/governo.it/files/documenti/documenti/Notizie-allegati/governo/DeclarationIVEUSouthSummit.pdf
https://www.euractiv.com/section/future-eu/news/versailles-a-summit-to-restore-faith-in-europe/
https://www.euractiv.com/section/central-europe/news/visegrad-group-spells-out-its-vision-of-eus-future/
http://www.visegradgroup.eu/
http://www.visegradgroup.eu/
https://ec.europa.eu/commission/priorities/state-union-speeches/state-union-2018_bg
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?qid=1557211389198&uri=CELEX:52018DC0095
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2018/630264/EPRS_BRI(2018)630264_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_BG.html
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-8-2019-0098_BG.html
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правителства в европейските институции; и повтори предложението си за превръщане на 
Съвета в истинска законодателна камара. Той също така подчерта необходимостта от по-силна 
политическа интеграция, обхващаща зачитането на правата на човека, основните свободи и 
демократичните принципи. 

Дебатът за бъдещето на Европа включваше не само институциите на ЕС, лидерите на ЕС и 
държавите членки, но и гражданите. Гражданските диалози, които бяха започнати от 
Комисията през 2012 г., но им беше даден нов тласък с предложението на председателя Юнкер 
за „възвръщане на доверието на гражданите“, създадоха постоянен диалог между гражданите 
на ЕС в държавите – членки на ЕС, и високопоставени представители на институциите на ЕС. 
Целта беше да се обменят мнения, да се обяснят политиките на ЕС, да се съберат идеи, да се 
получат и обсъдят критики. Тази процедура включваше и онлайн консултация на граждани на 
ЕС, които можеха да покажат реакциите си спрямо Бялата книга на Комисията и да изразят 
мнението си.  

В разгара на различните позиции, изразени от институциите на ЕС и групите държави, 
Европейският съвет прие нов метод на работа – Програмата на лидерите, насочена към 
улесняване на обсъжданията и вземането на решения в рамките на Европейския съвет по 
начин, ориентиран в по-голяма степен към постигането на резултати. В рамките на начина на 
действие на Програмата на лидерите планът е срещата на върха в Сибиу на 9 май 2019 г. да се 
посвети на подготовката на стратегическата програма за периода 2019 – 2024 г. и на оценката 
на Програмата на лидерите. 

Равносметка на разискването в Парламента 
 

 

 

Процедурата с водещите кандидати (Spitzenkandidaten) и 
транснационалните листи бяха споменати само от трима 
оратори – Лео Варадкар, Андрей Пленкович и Ксавие 
Бетел – и те бяха сред първите шест оратори, които се 
изказаха в Европейския парламент. Въпреки че Бялата 
книга на Европейската комисия за бъдещето на Европа 
беше посочена пряко само от Лео Варадкар и Антонио 
Кошта, други оратори се изказаха косвено за някои от петте сценария, като очертаваха 
предпочитанията си за разделяне на правомощията между ЕС и държавите членки. Някои от 
тях твърдяха, че определени правомощия трябва да бъдат върнати на държавите членки, а 
други оратори призоваваха за „повече Европа“, но само в конкретни области. Еманюел 
Макрон, президент на Френската република, призова за повече „европейски суверенитет“ и 
за повишаване на равнището на Европа. В много от изказванията се подчерта значението на 
демокрацията и на принципите на правовата държава, особено като се има предвид, че 
Европа е изправена пред нарастващ популизъм и авторитаризъм. В този контекст осем 
оратори също се позоваха пряко на предстоящите избори за Европейски парламент. 

„Необходимо е да се премахне правилото за единодушие; не само по въпросите на 
външните работи, но и по важни въпроси като данъчното облагане, многогодишния 
бюджет и механизмите за проверка на спазването на принципите на правовата 
държава и правата на човека.“ 
Педро Санчес 

„Нека да направим постоянна 
системата с водещия кандидат 
(Spitzenkandidat) и да 
демократизирам избирането на 
кандидати за други водещи позиции 
в ЕС“. 
Лео Варадкар 

https://ec.europa.eu/info/events/citizens-dialogues_bg
https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/eu-progress-report-consultations-111218_bg.pdf
https://ec.europa.eu/consultation/runner/Future-of-Europe?surveylanguage=bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/tallinn-leaders-agenda/
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Много оратори изразиха загриженост във връзка с нарастващото разстояние между 
институциите и гражданите и посочиха, че са необходими корекции на политическото и 

институционалното функциониране на ЕС. Шарл Мишел 
говори за „фундаментална криза на доверието“ в 
публичните институции, включително европейските 
институции, както и в традиционните медии. Повечето 
лидери, участващи в дебата относно бъдещето на Европа, 
по-специално на по-късен етап, решиха да не се спират 
върху институционалните реформи, тъй като според тях 

следва да се обърне повече внимание на изслушването на гражданите и възстановяването на 
доверието им. Всички оратори се позоваха на ролята на „гражданите“ – в контекста на работа 
в тяхна полза и/или по отношение на активното им участие в ЕС, като например чрез 
„консултации с гражданите“. 

 

 

 

„Не крия от Вас, че изпитвам 
известно колебание по отношение 
на институционалните дебати. 
Колкото и да са важни тези 
обсъждания, те не вълнуват 
гражданите ни.“ 
Ксавие Бетел 



 
 

 

Настоящият документ включва поредица от четири 
общи прегледа на разискванията относно бъдещето 
на Европа, които изясняват мненията на различните 
държавни или правителствени ръководители, 
изказали се на пленарните сесии на Европейския 
парламент в периода от януари 2018 г. до април 2019 
г. В първата част на настоящия документ са описани 
общите точки на сближаване и на различия между 
ораторите, тенденциите по отношение на 
разглежданите въпроси и представените 
предложения. Във втората част на документа се 
предлагат откъси от някои от най-важните 
изказвания на ораторите, както и по-подробен 
анализ на различните им позиции в следните 
ключови области на политиката: Икономически и 
паричен съюз, миграция, социално измерение, 
международна търговия, изменение на климата и 
енергетика, сигурност и отбрана, следващата 
многогодишна финансова рамка и институционални 
въпроси. 
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