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� Българските евродепутати
активно бранят
общоевропейските интереси и
в името на българските каузи
се обединяват независимо от
партийния си цвят.

В коридорите на
Европарламента се събира
целият свят. Можеш да
срещнеш Пол Маккартни,
суперлидери, даже манекенки,
влезли в политиката.

�

Честит празник!
ЙЕЖИ БУЗЕК, председател
на Европейския парламент:

Обединява ни духът
на бащите създатели
Датата9майиДеклара-

цията на Шуман* днес са
точно толкова значими,
колкото преди 61 години,
защото предлагат нова
форма на управление, от-
ворена за всички, които
искат да се присъединят.
Форма на управление,

основана на преговори,
партньорство и солидар-
ност, а не на силата и на
потисничеството.
За хората от Централ-

на и Източна Европа, на
коитозарадиисторическа
трагедия беше отнето
правото да участват от
началото в създаването
на нашата обща Европа, 9
майиДекларациятанаШу-
ман имат също специално
значение. Хората от Цен-
трална и Източна Европа
бяха винаги готови да се
присъединят към този
проект. Днес ние сме до
голяма степен обединен и
реинтегриран континент,
обединен отново и заради
“духа на Шуман” и инсти-
туциите, които той и ба-
щите основатели създа-
доха.
Геният наШуман иМоне

е в освобождаването от
всички предишнивъзгледи.
Те използваха пазара като
средство да поощряват
икономическата и полити-
ческата взаимозависи-
мост.
Общностите, които по-

следваха, бяха предназна-
чени да осигурят помире-
ние и да направятвойната
невъзможна. Но нашата
работаощенеесвършена.
Европа още се нуждае

от интеграция и разширя-
ване. Нашият единен па-
зар още не е завършен и
кактовиждаме,втазиико-
номическа криза, пред коя-
то сме изправени всички,
имаме нужда от солидар-
ност и способността да
работим заедно, да правим
компромиси и да намираме
конкретни решения. Праз-
нувайки 9 май, ние също
празнуваметози“дух”, кой-
то прави нашата обща,
обединена Европа успех, с
който всички можем да се
гордеем.
* На 9 май 1950 г. в Париж

френският външен минис-
тър Робер Шуман прочита
декларация с предложение за
създаване на обединена
Европа. Датата е определе-
на за рожден ден на днешния
Европейски съюз.

736
депутати

работят за вас

Защо е уникален
Европарламентът

ментробуванаедноможебипоизтър-
кано клише, което обаче има голяма
стойност в Европа - той защитава
гражданите. Това е първата му и ос-
новназадача.Е,итойнеесъвършен-в
него работят обикновени хора, под-
властни на човешките слабости. И
там се преплитат интереси на 27
държави, които трудно съвпадат.
Ако обаче не сме доволни от Евро-

парламента, трябва да знаем, че той
е и наш. И вместо по балкански да
търсим кусури, нека по европейски да
потърсим отговорност. От евроде-
путатите си, ако имаме забележки.
Ние сме ги изпратили там. От нас
самите, ако не сме участвали в
евроизборите. Европарламентът е
такъв, какъвто сме го заслужили.

През 2007 г. България стана част
отнай-големияобщпазарвсвета,от
огромна територия, населявана от
500 милиона души. Това е Европейски-
ят съюз. Страната ни влезе в него
доброволно, с огромна обществена
подкрепа за решението си.
Давамелисиднес,4годинипо-късно,

сметка за реалните ни ползи? За нас,
гражданите, те минават през едно
място, много по-често критикувано,
отколкото хвалено.
Европейският парламент. Той е

уникален, защото отговаря за зако-
ните в една организация, също без
аналог в света - ЕС. Европарламен-
тъте втори по големина на планета-
та след индийския, но пък е единстве-
ният, в който работятдепутати от

различни държави. Те обаче приемат
общи решения, задължителни за об-
щияживотвотделнитестраничлен-
ки.
Звучи объркано? Не е чак толкова,

акосезамислимзавсекидневието.От
пазаруването, станало по-лесно и си-
гурно с подробните етикети върху
храните, през разговорите по мобил-
ния, все по-евтини в роуминг, през
пътуванетосъс самолетсвъзрастни
хора, улеснено от персонала по лети-
щата, до играчките за децата ни с
гаранция за безопасност. Всички те-
зи малки подробности са минали през
ръката на евродепутатите. Която е
гласувала “за”. Европейският парла-

Михайлина ДИМИТРОВА
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Парламентът
500 000 000ие сте земеделски стопа-

нин. Интересувате се доко-
гащеможедаползватесуб-

сидии от Европейския съюз за
селскостопанския си бизнес.
Вашблизъкестаналжертвана

престъпление в друга държава
от ЕС. Умувате може ли да заве-
детеисквБългария, а полицията
да дири престъпника из цяла
Европа. Доволни сте, че из почти
целия ни континент цените на
роуминга вече са еднакви. Дали
пък няма още да спаднат?
Към кого да се обърнете за

повече информация? Към вашия
евродепутат. Не ви е хрумвало?
Време е да се заинтересувате.
Европейският парламент днес

е мястото, където се одо-
бряват над 90% от об-
щитезакони,покои-
то живеем ние,
500-те милиона
граждани на ЕС.
Засега мно-

зинството
от евро-

В
харчене в ЕС няма.
Европарламентът одобрява

състава на Еврокомисията - пра-
вителството на съюза. Ратифи-
цира международните договори,
по които Европа е страна.
Днесдуматамутежинаравнос

тази на Съвета на министрите
на ЕС, където са представени
държавите членки. Така “Европа
на гражданите” получи равна те-
жестс “Европанаправителства-
та”. Не винаги обаче е билотака.

Европарламент има от 1958 г.
(виждолу), ноедваот80-тегоди-
ни наХХвек депутатитеполуча-
ват право да решават, а не само
да съветват.
Само допреди няколко години

приемане на общностен закон в
едно четене бе немислимо. Но
следвлизанетовсилапрез2009г.
на Лисабонския договор - консти-
туцията на ЕС, в много области
решенията вече се вземат по
една опростена процедура. При
неяимавъзможностпредложени-
ят от Еврокомисията проекто-
закон (директива) да бъде одо-

брен само с едно четене в
Европарламента. За
дастанефакт,зако-
нът минава и през
Съвета на минис-
трите на ЕС, но
без депута-
тите той
неможеда
влезе в
сила.

пейците са отегчени данъко-
платци, виждащи в Европарла-
мента само един голям разход
(виж долу). Затова и процентът
на гласувалите в изборите върви
всенадолу-от63%през1979г.до
43% през 2009 г.
Рядко някой си дава сметка, че

освен много пари, които харчат,
евродепутатитеприематимно-
го закони. Без последната им ду-
ма европейският бюджет не мо-
же да влезе в сила,тоестпари за

Българската диря

Българските евродепута-
ти, излъчени от листата
на ДПС, работят в група-

та на Алианса на либералите и
демократите за Европа.
Като заместник-председател

на ДПС аз съмтехен ръководител.
ЗаедносколегитемиМетинКазак
и проф. Владко Панайотов сме
втори мандат в Европарламента.
Те имат опит в административ-
ните и законодателните дебри на
европейската бюрокрация и са из-
градили име на надеждни партньо-
ри сред либералите. Ние работим
общо в шест комисии на ЕП, като
ни е гласувано доверие съответно
за заместник-председатели в Ко-
мисиятапорегионалноразвитиеи

Филиз
ХЮСМЕНОВА,
ДПС

в подкомисията по правата на чо-
века, както и за вицепрезидент на
интерпарламентарна група за
снабдяване на ЕС със стратегиче-
ски суровини. Приоритетно през
настоящиямандатсефокусираме
върху правата на гражданите и
отстояване на демократичните
принципи на функционирането на
ЕС и България, подобряване на ав-
торитетана страната ни вЕвро-
па и света и усвояване на повече
средства от Брюксел от българ-
ски бенефициенти.
Отначалотонанастоящияман-

дат тримата евродепутати от
ДПСимаме32изказваниявпленар-
ната зала по работатана комисии
и по въпроси, засягащи български-
те граждани - икономическата
криза, енергийната ефективност,
Дунавската стратегия, накърня-
ванетонаправатаисвободитена
съсловни и религиозни групи, сво-
бодата на медиите, работата на
европейския омбудсман и др.
Впечатляващ брой въпроси сме

задали до Еврокомисията - 55 пи-
тания - от глобалните предизви-
кателства, до опазването и чи-
стотата на природата, въглерод-
ните емисии и търговията с тях,
ядрената енергетика и ГМО, как-
тоидодостъпаиефектаотевро-
пейските програми. Разбира се, и
за проблеми на български гражда-
ни, за които сме получили сигнали.
Били сме докладчици и съдокладчи-
ци по 17 доклада, имаме 53 приети
предложения.
Направили сме 7 информационни

кампаниивБългария,средкоитоса
безопасен интернет за деца, Ду-
навската стратегия на ЕС, меха-
низъм за микрофинансиране “Про-
грес”, европейските хоризонтални
програми. Благодарение на нас над
500български граждани сапосети-
ли ЕП.

Депутатите в Европарламента не са разделени на групи по националност, а по политическа ориентация. Има и независими. В момента политическите групи,
нареченифракции, са 7, плюс независимите. Минимумът заформиране на политическа група е 25 души. Мандатите в Европейския парламент вмомента са 736,
разпределени между държавите членки по квоти, пропорционални на населението им. Евродепутатите участват в 22 парламентарни комисии и в една
специална, както и в подкомисии и в делегации за сътрудничество с държави извън ЕС. Парламентът има председател и 14 заместник-председатели.
Парламентарните комисии също имат председател и зам.-председатели.

Институцията в цифри и факти
На 10 септември 1952

г. в рамките на Европей-
ската общност за въгли-
ща и стомана (първообра-
за на ЕС), 78 депутати,
изпратени от тогаваш-
ните 6 държави членки -
Франция, Германия, Ита-
лия, Белгия, Люксембург,
Холандия, се събират на
консултативна Общ-

ностна асамблея. Рожде-
ният ден на Европарла-
мента обаче е на 19 март
1958 г., когато е първото
“истинско” заседание на
Европейската парламен-
тарна асамблея. Тя обаче
остава само със съвеща-
телен глас чак до 80-те
години на ХХ век.
Асамблеятаепреимену-

вана на Европейски парла-
мент през 1962 г. Първи-
тепрекиизборизаевроде-
путати са през 1979 г.
Оттогава правомощия-
та им непрекъснато нара-
стват.
В момента в Европей-

ския парламент работят
736 пряко избрани пред-
ставителина27държави

членки. Мандатът им е
петгодишен, настоящи-
ят е от 2009 до 2014 г.
35,3% от настоящите
евродепутати са жени -
най-високият процент в
историята.
Половината от евроде-

путатите - 367, са избра-
ни за първи път.
Бюджетът на ЕП за

2011 г. е 1,69 млрд. евро.
7665 евро е брутнатаме-
сечна заплата на евроде-
путата.Тойползвапо304
евро на ден командиро-
въчни за пребиваване в
Брюксел или Страсбург,
паризапътни,21209евро
месечно за сътрудници,
щедро пенсионно и здрав-
но осигуряване.
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решениенавсекиетикетнахрана
вече можем да прочетем съдържа
ли тя ГМО.

МИШЕНИ

ЗажалостичленоветенаЕПне
сачуждинаизкушението.Случаи-
те на корупция през годините на-
караха еврократите да се замисл-
ят и да затегнат правилата за
работа в парламента. Последни-
ятскандалуличитримаевродепу-
тати и бивши министри - авс-
триеца Ернст Щрасер, румънеца
АдрианСеверинисловенецаЗоран
Талер, че са готови да получат
пари подмасата, за да лобират за
законипопоръчка.Развръзкатапо
този случай предстои.

пази правата на
европейци

Така Европарламентът стана
последна инстанция за решения-
тавобласттанабюджета, земе-
делието, рибарството, визите,
работата на Европол, структур-
нитефондове, еврото, трансгра-
ничната престъпност, енрегети-
ката,граничнитепроверки,защи-
татаналичнитеданни,борбатас
трафика на хора, здравето, спор-
та, туризма.
ИНАТ В ПОЛЗА НА ХОРАТА
Още не сте убедени, че евроде-

путатите си заработват голе-
мите заплати? Ето няколко при-
мера. През 2004 г. те отказаха да
гласуват състава на Еврокоми-
сията, предложен от Жозе Баро-
зу. Едва след катоИталия замени
кандидата си Роко Бутильоне, за-
явил, че хомосексуалността е
грях, сФранкоФратини, Комисия-
та бе одобрена. През януари 2010
г. Барозу бе заплашен с подобен
провал, защотоевродепутатите
не одобриха на предварителното
изслушване българската канди-

даткаРумянаЖелева.Тяобачебе
сменена с Кристалина Георгиева
предиобщотогласуваневпленар-
ната зала и Комисията мина.
През 2009 г. ЕП прие важна ди-

ректива,нослед4годинипрерабо-
тване, за да отговаря на интере-
са на европейските работници.
Директивата “Болкенстейн” раз-
решавафирма,регистриранавед-
на страна членка, да предлага ус-
луги и в друга. Но ако спазва та-
мошните закони, а не само тези в
държавата по регистрация. Су-
перважна последица за по-
требителите бе,
когато през 2008 г.
евродепутатите
дадоха зелена

светлина на задължителното
намаляване на цените на мобил-
ния роуминг в ЕС. А новите
намаления на минута
входящ и изходящ раз-
говор, гласувани от
тях,щесафактот
юли 2011 г.
Благодаре-

ние на тяхно

Българската диря
Мария
НЕДЕЛЧЕВА,
ГЕРБ
Приеманенадекла-

рация за изравнява-
не на земеделските
плащания от ЕС
между старите и новите страни
членки на съюза е една от моите
инициативи като евродепутат,
избрана с листата на ГЕРБ и член
на фракцията на ЕНП. Предложе-
ниетомибепоставенопредКоми-
сиятапо земеделиеиразвитиена
селските райони в Европейския
парламент.
Работя активно и в Комисията

по граждански свободи, правосъ-
диеивътрешниработивевропей-
ския законодателен орган. Тема-
тамиеприсъединяванетонаБъл-
гария към Шенген възможно най-
скоро и без “дискриминиращи” до-
пълнителни изисквания към стра-
ната ни. Членството в Шенген е
приоритет на всички евродепу-
тати от ГЕРБ.
Важен приоритет в работата

на представителите на ГЕРБ в
Европейския парламент е итема-
та за премахването на ограниче-
нията за български работници в
10 държави от ЕС. Друга тема е
Стратегията за развитието на
Дунавския регион.
В сферата на външната поли-

тика на ЕС представителите на
ГЕРБ работят за развитие на
партньорството със страните
от Африка, Карибите и Тихоо-
кеанския басейн, както и за попу-
ляризирането на Европейската
гражданска инициатива.

На три стана
Слави
БИНЕВ,
“Атака”
Най-важното за

всеки евродепутат
е да представлява и
защитава интере-
ситена собствената си страна,
отчитайки, че механизмите в
Европа са доста по-различни.
Като независим представи-

тел в ЕП за мен е по-лесно да
имамсилатаивъзможносттада
наричам нещата с истинските
им имена. А това в Европа се
цени!
И през двата си мандата в

Европарламента съм полагал
усилия да защитавам честта на
България, да представям добре
българския бизнес и да помагам
за правилното делегиране на по-
литиката на ЕС в страната ни.
Един от докладите, в които

участвах, бе този за борбата с
измамитесевромонети.Напръв
поглед проблемът не изглежда
голям, но в действителност се
оказва, че чрез монетите се
правят измами за милиарди
евро. Именно благодарение на
координацията и диалога ми с
останалите институции в ЕС
докладът бе приет с абсолютно
мнозинство.
От друга страна, като човек

тясно свързан със спорта пола-
гам усилия и за популяризиране
на спорта средмладите, като се
надявам все повече институции
да се поинтересуват от програ-
мата за развитие на физическо-
то възпитание в училищата.

И сторическата централа
на Европейския парламент
се намира в Страсбург.

Френският град на границата с
Германия е избран след дълги
разисквания заради символика-
та за нова, следвоенна, обеди-
нена Европа. Когато обаче през
1958 г. основният тогава орган
на Европейската общност -
Европейската комисия, се уста-
новява вБрюксел, ролята ната-
зи столица бързо започва да ра-
сте.
Евродепутатите постепен-

но започват да се събират там
на работни съвещания, защото
им е по-удобно и по-близо до
останалите евроинституции.
Официалните събирания в пле-
нарната зала на депутатите
обаче остават в Страсбург, а
секретариата на парламента е
в Брюксел и в Люксембург.
Именно това разкрачване

между три държави превръща
Европарламента в мишена за
евроскептиците. Излиза много
скъпо. Трите сгради на инсти-
туцията в Страсбург и двете в
Брюксел има обща площ от 592
хил. кв. м. Поддръжката на тези
огромни билдинги заедно с пред-
ставителствата на ЕП по све-
та излиза 11% от бюджета му,
или 185 млн. евро за 2011 г.
А сноването на 736 депута-

ти, сътрудниците им и другите
служители между Страсбург и
Брюксел струва 200 млн. евро
годишно. Отделно голямото
преселение създава над 20 тона
въглеродни емисии от допълни-

Прагматизъм
срещу политика
телните полети. Затова по-
следната екологична инициати-
ва е те да пътуват преимуще-
ствено с бързоскоростен влак.
Излиза и по-евтино - 120 евро

в едната посока за билет срещу
поне 400 евро за еднопосочен
самолетен билет. Пътните
разходи се покриват от бюдже-
та на ЕП. През 2011 г. те заедно
с поддръжката на офисите и
асистентите струва 24% от
бюджета, или 404,6 млн. евро.
И ако всичкотова ви изглежда

разточително, то знайте, че
от този мандат на ЕП депута-
тите получават пари за пътни

срещу представен билет.
Преди определени за пътуване
суми се даваха безотчетно.
Още от 70-те години на ХХ

векмного граждани, но и евроде-
путати настояват централа-
та да бъде една - в Брюксел.
Засега обаче политическите
мотиви вземат връх над праг-
матичните -Франциянее гото-
ва да се откаже от домакин-
ството.
Париж е успял през годините

да си извоюва и законово основа-
ние, след католипсва компромис,
през 1992 г. в договора за ЕС е
записано, че Европейският пар-

ламент работи на три места.
А всеки път, когато възникне

поредната идея за отпадане на
втората централа, Париж за-
плашвадазаведеделовЕвропей-
ския съд.
Така един път месечно има

официална пленарна сесия в
Страсбург от 4 дни. През оста-
налото време евродепутатите
итехните сътрудници работят
в Брюксел, където се събират на
кратки “минисесии” пет пъти в
годината. 15пътигодишнозасе-
дават различните парламен-
тарни комисии, а 12 пъти - поли-
тическите групи.
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в “полукръга”
ние. Защото обикновено са обект
на критики заради големите си
харчове, а не на похвали за добре
свършена работа. Националните
медии в отделните държави неха-
ят затях подобно на колегите им
от националните партии - отиш-
ли в Страсбург, те някак стават

елегантна по мостчето минава
Рашида Дати. Бившата правосъд-
на министърка на Никола Саркози
залаганалюбимитесичернитайо-
ри и в ролята си на евродепутат.
Дати е сред онези членове на ЕП с
политическо минало у дома, които
я насила, я пожелание накрая полу-
чават място в Евро-
парламента.Аакосипа-
датепобившиманекен-
ки, няма да останете
разочаровани. Просто
изчакайте да дотича
дъщерятанарумънския
президент Траян Бъсе-
ску - Елена. Бивш модел
ивечесполитическака-
риера. Не е изключение
и бивши премиери и ми-
нистри да станат
евродепутати - напри-
мер белгиецът Ги Вер-
хофстат.
От люпилнята на евродепута-

тите пък излизат бъдещи “минис-
три”-еврокомисари.Напримербив-
шаташведскаевродепутаткаСе-
силия Малмстрьом вече е евроко-
мисар по вътрешните работи. До-
като членуваше в ЕП,
тя бе събрала 1 милион
подписаподпетицияза
една негова централа -
без особен практиче-
ски ефект.
Ноизвестниилине,с

опит или начинаещи в
политиката, всички
736 настоящи членове
на ЕП стават сутрин
рано, бързат към ку-
тийките си - офиси в
Брюксел или в Страс-
бург (според месечния
им график), пият едно
и също евтино кафе в барчето с
достъп само за депутати, обяд-
ват също на прилични цени в сто-
ла. И мечтаят за медийно внима-

Той предлага в следващите
европейски избори 25 от члено-
вете на ЕП да бъдат избрани по
общоевропейски, а не по нацио-
нални листи, с кандидати, под-
брани от различни държави
членки. “Сега европейските из-
бори са на практика национални

и са доминирани не от
европейски, а от нацио-
нални въпроси”, казва
Дъф. Комисията по кон-
ституционни въпроси
на ЕП прие предложе-
нието му и то ще се
гласува в пленарната
зала през юни.
Според Ники Тзавела,

гръцка колежка на Дъф
от фракцията “Европа
на свободата и демо-
крацията”, кризата на-
кара европейците да

почувстватвзаимната си зави-
симост и ще увеличи интереса
им към работата на Европарла-
мента.
Междувременно ежемесечното

преселение между Брюксел и
Страсбург продължава
и няма изгледи да спре
въпреки вечнозелената
кампания срещу него.
Промяна може да има са-
мо със съгласие на всич-
ки държави членки на
ЕС, а Франция, разбира
се, е против. Което на-
помня, че Европейски-
ят парламент е като
демокрацията - не е съ-
вършен, но е най-добро-
то, на което Европа е
способна в момента.

“втора ръка” у дома. А ако се съди
потруда им, еточно обратното -
гласуваните от евродепутати-
тезаконисазадължителнизадър-
жавниците у дома. Затова от ка-
бинета си на десетия етажв “Ал-

По дървените мостчета между коридорите евродепутатите “тичат” към
пленарната зала. Буйната растителност между корпусите успокоява стра-
стите от лобирането в кулоарите. Снимка ЕП

чат, пленарните зали се различа-
ват само по големината си. Зали-
те и заличките в билдингите са
безчет,новинагизаетиотнякоя
група, подгрупа, комитет, подко-
мисия и прочие безкрайни форма-
ти, в които евродепутатите об-
съждат, карат се, лобират, про-
карват поправки, оттеглят ги...
За поредния европейски закон.
Ако си фен и искаш да видиш

някоя “звезда”, мястото е тук -
пред страсбургския “полукръг”.
Зареждаш се до входа и чакаш.
Ето, забързана, но по френски

Дзъннн...
Проглу-
шително
звъни

парламентарният звънец, призо-
ваващ 763 евродепутати за по-
редното заседание. По дървени-
темостчета, които съединяват
футуристичните крила на сгра-
дата, изградена от стомана и
стъкло, започва да се чува силен
тропот - избраниците бързат
към “полукръга”, както наричат
пленарнатазалавСтрасбург.Ив
Брюксел да сте, все тая - инте-
риорите на сградите си прили-

тиеро Спинели билдинг” Дъф
гледа покривите на стария
Брюксел и си мечтае за надна-
ционални европейски партии.

Ендрю Дъф, евродепутат от Великобритания,
Алианс на либералите и демократите:

Въпросът е да се реши проблемът с
непопулярността на Европарламен-
та. Той има голяма власт, но тя не е
по достойнство призната. Полити-
ческите партии го третират като
вторичен парламент. И пресата в

отделните държави го пренебрегва. Така че не е
изненада, че участието в европейските избори
намалява всяка година. Въпросът е можем ли да
създадем европейски партии, които да водят
истински кампании с умение и убеждение, с други
думи-дасеконкуриратсидеииполитикизагласове
и места в Европейския парламент.

Ники Тзавела, евродепутат от Гърция,
група “Европа на свободата и демокрацията”:

Европа не успява да вдъхне на евро-
пейците чувство за обща идентич-
ност. Затова няма сближаване в
представите, които европейците
имат за Европа.Товаще се промени с
икономическата криза. На следващи-

те избори трябва да имаме увеличение на учас-
тието, независимо дали “за” или “против” Европа.
Кризата научи европейците, че са съюз от 27
членки и че зависят от това, което правят заед-
но. Идеята на г-н Дъф ще даде видимост на евро-
пейските личности. Време е да ги създадем.

Материалите подготвиха:
Михайлина ДИМИТРОВА и

Веселин ЖЕЛЕВ, кореспондент
на “Труд” в Брюксел

А В един асансьорко не сте били в
Европарламента,
представете си па-

наир, или дори цирк. Това е
гигантски политически
атракцион,шаренпазарот
партийни сергии, постоя-
ненспектакълнаполитиче-
ски еквилибристики, зако-
нодателен лабиринт, дис-
ниленд за лобисти и други
илюзионисти и много още.
Двете бетонни шатри на
парламента, едната в
Страсбург и другата в
Брюксел, както и постоян-
нопътуващиятнапред-на-
зад пъстър керван засил-
ват това впечатление. А
най-много на циркови кон-
ферансиета ми приличат
квесторите в Европарла-
мента, с костюмите си,
сякашвзетиотреквизита

Георги ГОТЕВ,
зам. главен редактор
на Euractiv.com, Брюксел

неш в един асансьор с Боно
или с Пол Маккартни. За
журналиститетова е рай,
информацията е океан. С

парламентът -това са 736
евродепутати, които
всички ние избираме, гла-
сувайки едновременно в 27

чрез бюрократичен пъл-
зеж. В Европарламента
влизат хора сякаш от дру-
га порода, които са спече-
лили избори и директно са
кацналинависокияклон.Не
са задължително експер-
ти, по-скоро са колоритни
личности, търсещи публи-
ка.
Критикуват парламен-

та, че прилича на малко
дете, което си играе със
зареден пистолет. Пи-
столетът -това са увели-
чените му правомощия
след влизането в сила на
Лисабонския договор в
края на миналата година.
А поведението на малко-

то дете - това е свобода-
та на парламента, която
според критиците му гра-
ничи с безотговорност.
На няколко пъти Европар-
ламентът наруши това,
което изглеждаше целе-
съобразно от гледна точ-
ка на държавните и прави-
телствените ръководи-
тели. Един пример е, че
парламентът спря обмя-
ната на информация със
САЩ по системата
СУИФТ за борба с теро-
ризма само защото мно-
зинство от евродепута-
ти искаше допълнителни
гаранции, че с данните не
се злоупотребява.

на някоя оперета.
Има брюкселски деяте-

ли, които са на обратното
мнение, но аз обожавам
Европарламента. Следя
Евросъюза от 20 години, а
парламентътми е любима-
та институция. Ако имах
повече време, бих го пре-
карвалтам. Няма нужда да
ходиш на друго място, све-
тът ти идва на крака. В
коридорите на парламен-
та можеш да се сблъскаш и
с Далай Лама, и с Михаил
Горбачов, можеш да попад-

природно чувство на пре-
ценка и с малко късмет, че-
сто попадаш първи на то-
ва, което се оказва най-но-
вото, най-важното или
най-скандалното за твоя-
та страна и дори за целия
Европейски съюз.
Но на първо място Евро-

страни. Вмного отслучаи-
те това са съвсем разли-
чен тип хора в сравнение с
тези, населяващи Коми-
сията или Съвета. В по-
следните две институции
работят чиновници, кои-
то са влезли там с конкурс
и са изкачили стълбицата

Няма нужда да ходиш на друго
място, светът ти идва на крака
в Европарламента
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Емилия КАРААБОВА

Май 1998 г. Мъж на около 30 г.
взема стъпалата по две наведнъж,
катери стълбище, което води към
еднаотдесеткитезализасеминари
на Европарламента. За асансьор ня-
ма време. Докато тича, много вни-
мава да не разлее чашата кафе,
която носи за шефката си - немска
евродепутатка от групата на “Зе-
лените”. Младият мъж е Андрей Ко-
вачев. Някогашният стажант днес
е шеф на петимата евродепутати
отГЕРБ, коитосачастотгрупата
на ЕНП.
“Току-що бях защитил докторан-

турата си по биология в Германия и
изникна възможността да стана
практикант в Европарламента. Из-
общо не се поколебах, макар тогава
и приятелите ми, и близките ми да
не разбираха какво общо има поли-
тиката със специалносттами. От-
говорът, разбира се, е абсолютно
нищо. Но аз не съм някакво изключе-
ние, ето и германската канцлерка
АнгелаМеркелеколежка,тяезавър-
шила физика”, шегува се Ковачев.
През 6-те месеца, в коитомъкнел

папки из джунглата от коридори в
ЕП,отмяталточкитеотпрограма-
та, водел кореспонденцията и, раз-
бира се, правел кафе на немската
евродепутатка, Ковачев все си ми-
слел как да направи по-смислен пре-
стоя си в Брюксел. “През 1998 г.
имаше изключително малко българи
вЕП, почтине се говореше за стра-
ната ни. Ако изобщо имаше новини,
то те бяха свързани главно със
стремежа ни да излезем от нега-
тивния списък на Шенген и да пад-
нат визите. “Бях много въодушевен
оттази идея. Спомням си, че тога-
ва написах един въпрос къмЕвропей-
ската комисия и към Европейския
съвет - дали на страна, която е
започналапреговоризапълноправно
членствовЕвросъюза, нетрябвада
є бъдат махнати визите. Попитах
моята евродепутатка дали има не-
що против да напише такъв парла-
ментарен въпрос, тя се съгласи, по-
слеминахпрезофиситенаощедесе-
тина евродепутати, които се под-
писахаподнего.Изпратихкопиеидо
Външното ни министерство, тога-
ва министър бе Надежда Нейнски”,
спомнясисусмивкаАндрейКовачев.
Естествено не получил никакъв от-
говор.Презсептемвристажътмув
Брюксел свършил.
Единайсет години по-късно, през

2009,тойотнововлизавЕвропарла-
мента,новечепрезпарадниявход.А
зад него търчат двама стажанти.

председател на Съюза на европей-
ските федералисти, който е една
от най-проевропейските организа-
ции в Европа. И тези сили, които
насаждат евроскептицизъм, освен
постигането на тясно партийни
цели не предлагат нищо друго. Убе-
ден съм, че политическата и иконо-
мическата интеграция на нашия
континентняматалтернатива.Го-
воренето за национална държава,
такава, каквато е била в XIX век,
води до задънена улица. Европа мо-
жедасеналожикатоглобалениграч
идазащитисвоятаконкурентоспо-
собност и да гарантира проспери-
тетана гражданите си само обеди-
нена както институционално, така
и с общи политики”, допълва Андрей
Ковачев. И за доказателство сочи,
че само 1% от общия БВП на стра-
ните членки на ЕС представлява
бюджетът на ЕС. “Оттози 1% бю-
джет ние обаче очакваме огромни
резултати, особено за България -
това е политиката за сближаване,
така че нашите региони да станат
по стандарт на живот сравними с
тези на другите части на конти-
нента. Подпомагането на българ-
ското селско стопанство, наука,
иновации, екология, климатични
промени,общавъншнаполитика,об-
ща енергийна политика, това са хи-
ляди неща, които се очакват отЕС
с този 1%. Това е отговорът на
евроскептиците, които казват, че
членството в ЕС е скъпо удовол-
ствие, допълва Ковачев. Като при-
чина за разрастващия се евроскеп-
тицизъмКовачевсочииширокораз-
пространената практика на нацио-
налните политици да оправдават
тежките, но абсолютно наложи-
телни реформи в страните си с
думите“Брюкселтаканареди”.Това
е дълбоко погрешно, защото същи-
те тези политици идват в Съвета
на министрите, имат възможност
да си кажат аргументите, но си
мълчат. Така в съзнанието на хора-
та Брюксел изглежда като зъл, без-
душен чиновник, чиято единствена
радост е да вгорчиживота на евро-
пейския данъкоплатец.

“Петимата депутати на ГЕРБ
сме изключително добре сработен
екип. Когато отстояваме нацио-
нални каузи обаче, няма друг начин,
освен да действаме координирано с
останалите колеги от България,
надмогвайки партийните и идеоло-
гическите различия, казва Ковачев.
Следкатостиковамепозициитепо-
между си, следващата стъпка е да
проагитираме колегите си от гру-
пите, към които принадлежим в ЕП,
за да получим широка подкрепа и в
пленарната зала, обяснява той. Та-
ка стана с 300-та млн. евро компен-
сации, коитополучихмезаАЕЦ“Коз-
лодуй”.Сегатакаватемае Шенген,
допълвашефътнаГЕРБ-еритевЕП.
“Проектодокладът на докладчика

за България и Румъния по Шенген
Карлуш Коельо е много положите-
лен и дава справедлива оценка за
постигнатото от двете страни.
Най-важното в него е, че дава ате-
стата,чесмепокриливсичкикрите-
рии, които се изискват за членство
в шенгенското пространство. Аз
съм убеден, че той ще бъде приет
от ЕП на сесията в началото на
юни. В момента на политическо ни-
во се водят разговори със страни-
те, коитоиматрезервипоотноше-
ние на готовността. Умерен опти-
мист съм, че ако не до края на унгар-
ското председателство, то в нача-
лотонаполското,коетозапочвана1
юли,щесеуточниграфикътзаприе-
мането ни, казва Андрей Ковачев.

Признава, чеивЕвропарламента,
както много често се случва в бъл-
гарскотоНародносъбрание,далиед-
но решениещеминеили не в пленар-
ната зала зависи от неофициални-
те разговори в кулоарите. Нефор-
малното общуване между членове-
те на парламентарните групи е из-
ключителноважнозапрокарването
на един или друг закон, резолюция,
декларация... Вече влезли в пленар-
ната зала, нещата са на 85% реше-
ни, но, разбира се, изненади винаги
може да има, разкрива Ковачев.
Категоричене, чеединотнай-се-

риозните проблеми, с които Брюк-
селщетрябвадасепребори,езасил-
ващият се евроскептицизъм у
гражданитенаЕвропа. “Аз съм зам.-

Андрей Ковачев
Д-р Андрей Ковачев е евродепутат от ГЕРБ, председател на българската
делегация в ЕНП. Член е на Комисията по външни работи, подкомисията
по сигурност и отбрана и на Делегацията за връзки със САЩ в ЕП.
Завършил е университета в Саарланд, Германия, и е доктор на природни-
те науки.
Бил е търговски директор за България на шведската фирма “Алфа Лавал
Агри/Тетра Пак”, директор за ОНД на американската компания “Джон Дир
Интернешанъл”. Шест години работи във фирмата “Eлсевир
B.V./Амстердам” като регионален директор за Централна и Източна
Европа и страните от ОНД.
Владее английски, немски, френски, руски и испански език.

Снимка Веско Боришев

Брюксел не е зъл
чичко бюрократ

с Пол Маккартни
вече внимание на Евро-
парламента. Защото по-
каза, че има мускули.
Всъщност неправилно е

да се говори за европей-
ските медии изобщо. От
една страна, са британ-
ските медии и всички
останали, от друга. Бри-
танските медии са шам-
пиони по евроскептици-
зъм, те непрекъснато по-
твърждават представа-
та, че Евросъюзъте скъпо
бюрократично чудовище,
прахосващо оскъдните
средства на британския
данъкоплатец.
Продължава на стр. 6

Ван Ромпьой, където пе-
риодично заседават на-
ционалните министри и
държавни и правител-
ствени ръководители.
Вниманието към парла-
мента традиционно е по-
малко. Досега няколко-
стотин журналисти фи-
зически присъстваха на
срещите на върха, орга-
низирани в Съвета, дока-
то само няколко дузини
колеги отразяваха се-
сиите на Европарламен-
та в Страсбург. Но след
Лисабонския договор има
тенденция европейски-
те медии да обръщат по-

Друг пример е, че парла-
ментът забави с месеци
създаването на новата
Европейска служба за
външни отношения, дока-
то Комисията и Съветът
не се съобразиха с негови-
те искания. Трети пример
еодобряванетонановите.
Не беше ли изслушването
на Румяна Желева, отвъд
всякакви пристрастия,
един невероятен спекта-
къл? И също демонстрация
на новата сила на парла-
мента?
Прието е да се казва, че

силите в парламента са
организиранипополитиче-

ски семейства, не по дър-
жави или по друг принцип.
Това е на теория. Но да
вземем един прост пример
- бъдещето на ядрената
енергетика. Веднага ста-
ва ясно, че тук партийни-
те пристрастия не игра-
ят никаква роля, защото
самощноотсвирениотна-
ционални интереси или ло-
бистки ангажименти.
В Брюксел сме акреди-

тирани около хиляда жур-
налисти. Повечето време
шетаме между Комисия-
та, царството на Барозу
и на еврокомисарите и
Съвета, ръководен от

Некъдедае,аточновЕвропарламентаГеоргиГотевсрещнарокидола
ПолМаккартнииуспяда вземе автограф. СнимкаЛичен архив
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КаквоНадежда Нейнски
Надежда Нейнски е родена в София на 9 август 1962 г.
Министър на външните работи на България в кабинета на ОДС (1997-
2001 г.)
Бивш зам.-председател на Европейската народна партия
Бивш председател на СДС
Зам.-председател на 40-ото народно събрание на България
Евродепутат от 2009 г., избрана с листата на “Синята коалиция”,
член на фракцията на Европейската народна партия

предстои

През оставащите месе-
ци до края на 2011 г. Евро-
пейският парламент ще
разгледа и ще гласува по
много въпроси, важни за
всекидневието на оби-
кновените хора.

Ето някои примери:

� Влизането на България и
Румъния в Шенген

� Структурата на новото
икономическо управление
на ЕС

� Евровинетката за
тежкотоварни камиони

� При какви условия
държавите от ЕС могат
да забраняват отглеждане-
то на генномодифицирани
култури

� Дългосрочният бюджет на
ЕС за периода 2013-2020 г.

� Схемата за гарантиране на
банковите депозити на
граждани

� Мерките за борба срещу
детската порнография в ин-
тернет

� Реформата на общата
селскостопанска политика

� Каква информация да има на
етикетите на хранителни-
те продукти

� Мобилността на
работниците вътре в ЕС

� Европейският бюджет за
2012 г.

� Управлението на ядрените
отпадъци

Имамоментина об-
надеждаване, но
сме далеч зад тем-
пото на другите
държави членки.
Министър Томис-
лав Дончев е като
бяла врана в този
пейзаж.
- Приоритет№1

наГЕРБбеприема-
нето ни вШенген.
Правителството
твърди, че ЕП ще
потвърди, че из-
пълняваме техни-
ческите крите-
рии. Има ли това
значение - реше-
нието се взима не
от ЕП, а от Съве-

бре измазаните сгради и най-до-
брите хеликоптерни площадки,
но ако правиш компромиси в сфе-
рата на сигурността, всичко
това няма значение. Особено ко-
гато става дума за сигурност-
та на целия ЕС. Защото Бълга-
рия е външна граница.
Шенген е преди всичко дове-

рие, гаранция затова, че спазва-
ме едни и същи правила. Някои
казват, чечленствотовШенген
е само кауза на политиците, а не
е дневният ред на хората.
- Отговаряте за външната

политика в ЕП и политиката
на бюджета. Кое трябва да е
приоритет на Европа?
- Първото голямо предизвика-

телство за Европа, съдбовно
важно за България, е изгражда-
нето на обща енергийна полити-
ка.Самотоващенидадешансда
си гарантираме енергийна неза-
висимост и диверсифициране на
енергийните източници.
Друго не по-малко предизвика-

телство за Европа е да бъде
силен и убедителен играч на
международната сцена. Све-
тът около нас се променя дина-
мично и ЕСтрябва да бъде много
адекватен и чувствителен към
процесите. Същевременно
трябва да бъдем принципни, за-
щото днес хората в Европа, а и
не само, имат нужда от коорди-
натна ос. Аз смятам, че много
по-сериозна и по-опасна от фи-
нансовата криза е кризата на
ценностите. Само принципна
Европаможедавърнедоверието
на хората в каузата си.

Лилия ЦАЧЕВА

- Г-жо Нейнски, ролята на
Европейскияпарламентсякаш
ощеубягва на повечето бълга-
ри, макар да сме пълноправен
член на ЕС от 2007 г. Защо?
- Очевидно е, че политиците в

България все още не са в състоя-
ние да използват ефективно
възможностите на европейски-
те институции за промяна на
живота на хората. И като ка-
звам “да използват”, нямам пред-
вид обичайното алиби “Брюксел
иска това, Брюксел нареди оно-
ва”, а промяна на стандарта и
начина на живот през законода-
телството и покриване на кри-
териите. В ЕС са примерите за
успешнипрактикивизграждане-
то на работещи здравни, со-

циални и икономически системи.
Достатъчно е да се поучим от
опита им, вместо да откриваме
отново топлата вода.
- Член сте на Комисията по

бюджетвЕП.Неотдавнапред-
упредихте, чеимарискпарите
за България в следваща бю-
джетна рамка да бъдат оряза-
ни заради лошото усвояване
на еврофондове. Още ли има
риск?
- Тревогата от лошото усвоя-

ване на еврофондовете в Бълга-
рияеотдавнатеманаЕС.Ириск
има. Да, има и промяна в сравне-
ние с тройната коалиция, но та-
зи промяна е все още неустойчи-
ваинеубедителна.НадБългария
все още тегнат съмнения за ко-
рупционни практики, конфликт
наинтереси... продаденимачове.

та на министрите?
- Неотдавна вицепремиерът

Цветан Цветанов обяви, че
приемането ни в ЕС е било плод
на политическо решение и едва
ли не е незаслужен подарък за
България. Ето че в “казуса Шен-
ген” той стана жертва на соб-
ствените си думи.
Решенията винаги са полити-

чески, защото се взимат от по-
литици.Анеотексперти.Бълга-
рия може да отговаря на техни-
ческите критерии за Шенген, но
политическото решение да не
бъде в нейна полза, защото то е
базирано на преценката за спо-
собносттанадържаватадапри-
лагатезитехнически критерии.
ТочнотамепроблемътнаБълга-
рия. В доверието. Може да имаш
най-модерните граници, най-до-

Снимка Виктор Гилтяй

Шенген значи
доверие

В един асансьор с Пол Маккартни
добен трик с телефоните
“Верту”. Но закачката не
сме я измислили ние - още
през 2004 г. Би Би Си напра-
ви филм как Иван Славков
продаваше олимпийските
игри.
Толкова за британските

медии.Останалитесиизби-
рат теми, които периодич-
но грабват първите стра-
ници. Харесва ми, че по пра-
вило те ги разработват в
дълбочина.Впоследновреме
товабяхакризатаиусилие-
то за спасяване на икономи-
ките на Гърция, Ирландия и
Португалия, унгарският
медиен закон, имигрантски-
ят поток от Средиземно-

Продължение от стр. 5

ИпонежевИзточнаЕвро-
па английският език е най-
разбираем за журналисти-
те, британските “европей-
скиновини”честосепрепод-
насят на източноевропей-
ската публика. Жалко, за-
щотовповечетослучаиин-
формацията е силно изкри-
вена.
Но за едно нещо свалям

шапка на британските та-
блоиди. Може да се спори,
дали е работа на медиите
дапоставяткапанинаполи-
тиците.Нотова, чежурна-
листи от “Сънди таймс”
подхлъзнаха известен брой

евродепутати заради тях-
натаалчност, ми се струва
голям медиен успех. Поне 4
евродепутати са се хвана-
ли на уловката, при която
журналисти, представящи
се като лобисти, са предла-
гали на евродепутати да
прокарват законодателни
промени срещу заплащане.
Двама даже подадоха
оставки. Най-много от
всички се орезили румъне-
цът Адриан Северин, защо-
то изпрати на фалшивите
лобисти фактура за 12 000
евро за свършени услуги. Но
поради балкански тепегьоз-
лък той не е сред подалите
оставка. И у нас имаше по-

морието и свързаното с не-
го напрежение между Фран-
цияиИспания.Презавгусти
септемвриосновнатемабе-
ше твърдата политика на
Саркозида гониотФранция
румънските и българските
роми - отразяването бе по-
голямо, отколкото у нас.
Случва се и обратното.

Темата за членството на
Румъния и България в Шен-
ген, която у нас не слиза
месеци наред отмедийното
внимание, не успя да заин-
тригува европейските ме-
дии. Често се получава раз-
минаване - на българската
публика се предлагат евро-
пейски новини, различни от

тези, които се поднасят в
повечето други страни.
Винаги ми се е искало

българската преса да бъ-
де по-малко провинциал-
на. Ако българските ме-
дии по-често търсят
евродепутатите ни, със
сигурност това ще по-
могне, защото те са на-
пред с материала. Също
ми се иска западните ме-
дии да избягват шаблони-

те, когато пишат за Бъл-
гария. Работя в елек-
тронната медия “Еурак-
тив”, която информира
една предимно англоезич-
на публика, голяма част
от която е свързана с
евроинституциите. Мо-
же ли да се напише нещо
за България и Румъния без
ключовите думи “коруп-
ционен скандал”? Не е лес-
но, но понякога успяваме.
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адали има европейски данъкопла-
тец, безразличен към правилно-
то използване на европейските

средства.Товасеотнасяизабългарите,
въпреки че страната ни осигурява едва
около 0,3% от европейския бюджет.
На всеки български гражданин се па-

дат около 53 евро годишно национална
вноска в бюджета на ЕС. Срещу тях получаваме
правото да ползваме субсидия от 222 евро на
човек, ако, разбира се, сме в състояние да усвоим
всичко, което се полага. Бюджетът на ЕС не е
счетоводен, а политически въпрос. Той е важен
инструмент за постигането на национални и
европейски цели. Може ли страната ни да го
използва?

Н Нямаме интерес от
Ивайло КАЛФИН,
заместник-председател на
Бюджетната комисия в
Европейския парламент

Бюджетът на ЕС за настояща-
тагодинавъзлизана126,5милиар-
да евро. Това е над 4 пъти повече
от цялата българска икономика.
Ангажиментите за плащане - су-
ми, коитоЕС се задължава да пла-
ти през следващите години, са
още повече - 142,14 млрд. евро.
Тези суми изглеждат огромни.

Само че както още Айнщайн е
открил - всичко е относително.
Някоище кажат, че 17 500 евро

на български гражданин са си мно-
го пари, докато други ще напомн-
ят, че средствата, които се пре-
разпределят през националните
бюджети, са 40 пъти повече, от-
колкото през европейския бю-
джет.
Политическото внимание в

Брюксел днес е приковано към но-
вата финансова перспектива на
ЕС, която ще обхване периода
след 2013 г. Там всичко ще бъде
сложено на масата - размер, обх-
ват, цели на евробюджета.
Процедуратавече започна с ня-

колкомесечната работа на спе-
циална комисия, която ще пред-
стави своя доклад през юни.
Малко след това Еврокомисия-

та ще внесе предложение, по кое-
тощезапочнатреалнипреговори
между Европейския парламент и
Европейския съвет - те съвме-
стно приематбюджетите наЕС.
Следя отблизо този процес,

тъй като съм докладчик на Група-
та на европейските социалистии
демократипотазиизключително
важна и чувствителна тема. Не-
посредствената работа по този
въпрос, както и участието в пре-
говорите със странитечленкими
дававъзможностда следяи защи-
тавам българския интерес. В то-
зи смисъл очаквам да видя ясно и

принесат за постигането на на-
ционални цели. На четвърто, не и
най-маловажномястостоивъпро-
сът с ефективното изразходване
на европейския бюджет.
Тук няма значение дали българ-

ският данъкоплатец дава 1 или
100 евро. Прозрачното използва-
не на тези средства, строгите
правила и контролът са абсолют-
но необходими.

Вечесеоформятежкабитка.
Няколко държави членки, ос-
новно нетни донори, обяви-
ха, че ще настояват за
намаляване на вноски-
те си и съответно на
бюджета на ЕС.
Страната ни ня-
ма интерес от
подобно реше-
ние. То би на-
малило значи-
телно амби-
циите на ЕС, а
и средствата,
коитоевропей-
ските данъко-
платци соли-
дарно предос-

тавят на България. За да може
страната ни да навакса икономи-
ческото изоставане.
Какво можем да направим? Ня-

колко неща: преди всичко да дока-
жем способност за усвояване на
европейски средства и убедител-
ни данни за ефекта, който те
имат в България. В противен слу-
чайще чуваме оправдания, че та-
ка или иначе не можем да усвоява-
меилиусвояваме, без да се пости-
гат резултати.
ОсвентоваБългариятрябвада

подкрепи усилията за увеличава-
не на собствените ресурси на
европейския бюджет - чрез данък
върхуфинансовите операции, от-
деляне на процент от ДДС или по
друг начин.
Това няма да утежни натовар-

ванетовърхувсекибългаринданъ-
коплатец, а ще прелее приходи

директно в европейския бюджет,
засметкананамаляваненанацио-
налните вноски.
Вторатабиткащебъдесвърза-

на с приоритетите, които си по-
ставя ЕС. Чуват се все повече
мнения, че европейският бюджет
трябва да подпомага проекти,
които създават добавена стой-
ност за целия съюз.
Ако това становище вземе

връх,томожеда се очаква нама-
ляване на средствата за земе-
делие и регионална политика.
При всички случаи ще намалеят
средствата за пътна инфра-
структура и вниманието ще се
пренасочи към екология и разви-
тие на иновациите и новите
технологии. Енергетиката и
енергийната инфраструктура
ще бъдат ясен приоритет.
Втази ситуация странатани

трябва да настоява за запазва-
не на принципа на солидарност-
та - водещ от самото създава-
не на ЕС. Ние трябва да разра-
ботим и предложим проекти в
енергийната и транспортната
инфраструктура, които да бъ-
дат готови за финансиране и да
създават стойност за общое-
вропейските приоритети.
Трябва да отстоим тезата,

че регионалното развитие в
страни като България неизбеж-
но включва изграждането на но-
ва инфраструктура. Трябва да
потърсим всички възможности
да се включим най-активно в
проектите, свързани с инова-
ции, научни разработки и еколо-
гия.
Не на последно място страна-

та ни трябва да заложи нацио-
нални цели и политики, които да
съответстват на европейски-
теприоритети.Зада сеосигури
финансиране за тях. За съжале-
ниенеотдавнаприетатаНацио-
нална програма за реформи навя-
ва повече скука и формалност,
отколкото реални амбиции.

детайлно формулирана национал-
на позиция от страна на прави-
телството ни - нещо, което до
този момент не се е случило.
Нека формулираме няколко въ-

проса, свързани с европейския бю-
джет, важни за българските
граждани. Разбира се, на първо
място е резонното притеснение
да не би една бедна страна като
България да плаща повече, откол-

кото получава от ЕС.
На второ място, за нас е важна

европейската политика, която се
провежда с този бюджет - какви
са секторите, за които могат да
се използват евросредства и до-
колко те отговарят на национал-
ните ни приоритети.
Натретомясто,биследвалода

ни интересува по какъв начин
европейските пари могат да до-

Ивайло Калфин
Роден на 30 май 1964 г. в София.
Възпитаник на Френската гимназия.
Магистър по международни икономически отношения от УНСС.
Магистър по международно банкиране, почетен доктор от Университе-
та в Лофбъро, Великобритания.
Три пъти избиран за народен представител в България. Секретар по
икономическите въпроси на президента Георги Първанов - 2002-2005 г.
Вицепремиер и външен министър - 2005-2009 г.
Избран за евродепутат през 2009 г. Лидер на българската делегация на
социалистите в Европейския парламент.

Българската диряБългарската диря
резолюции и декларации,
свързани с правата на чо-
века; религиознитесимво-
ли; трафика на хора; евро-
пейския ден за правата на
пациента и освобождава-
нето отвизов режим сКа-
нада и САЩ.
В Европейския парла-

ментСтанимирИлчевево-
дещ евродепутат по въ-
просите за интеграция на
страните от Западните
Балкани, а аз - в областта
наздравеопазванетоипра-
ватанажените.Бяхизбра-
на за евродепутат на 2010
г. по здравеопазване.

Д-р Антония ПЪРВАНОВА, НДСВ

Като
български
евродепу-

тати от НДСВ заедно със
Станимир Илчев сме учас-
твали в подготовката на
61 регламента и директи-
вивнастоящиямандатна
ЕП. Основните ни сфери
на дейност включват за-
щита на правата на чове-
ка и основните свободи;
право на законодателна
инициатива на европей-
ските граждани; правата
на пациентите, безопас-

ността на лекарствата и
борбата с фалшивите ле-
карства; борба с насилие-
то над жени; финансира-
нето на европейските
партии; финансова помощ
за 1-4 блок на АЕЦ “Козло-
дуй”. Участвали сме в за-
даването на 40 парламен-
тарни въпроса в различни
сфери на икономическия и
обществения живот, за-
сягащи интересите на
българските и европей-
ските граждани.
Инициирали сме общо 18

Илияна ЙОТОВА, БСП 20 месеца от настоящия
ми втори мандат в Евро-
парламента.
Колегата ми от Алианса

на социалистите и демо-
кратите в ЕПЕвгени Кири-
ловнастоявазаопростява-
нето на процедурите при
финансирането с евросред-
ства. Огромното мнозин-
ство в ЕП прие неговите
неоспорими аргументи, че
сегашната ситуация с
европроектите до голяма
степен отказва бизнеса и
общините да кандидат-
стват и да усвояват сред-
ствата по фондовете.

Приори-
тетни за
български-
те социа-

листи в ЕП са приемането
на страната в Шенген, Ду-
навската стратегия, пре-
махването на ограничения-
та за български работници,
борбата срещу незаконно-
то подслушване и спазване-
то на човешките права. По
моя инициатива бе внесен
доклад за бъдещето на ри-
барството в Черно море -
екологичното опазване и
повече възможности за фи-

нансиране с евросредства
дабъдатчастотреформа-
та в общата морска поли-
тика на ЕС.
За първи път се търси

съгласието за общи прави-
лавриболовнатадейностс
шестте държави около
черноморския басейн, че-
тири от които не са члено-
венаЕС.18парламентарни
въпроса към ЕК, участие в
четири комисии наЕП, мно-
жество изказвания в пле-
нарната зала и авторство
на 6 доклада отбелязва
статистикатазапървите



СЪБОТА, 7 МАЙ 2011 г.9 май - Ден на Европа8 страница

отговори - няма проблем с парите
на дявола да вършим работата на
Господ. И си седна. Толкова. Ако
случкатабешевбългарскияпарла-
мент, това щеше да е репликата
наденя, надругиящяхада савест-
никарските заглавия, на третия
щеше да е сезиран Светият синод
и комисиите по вероизповедания и
парламентарна етика и т. н., по-
сочваразликитевпарламентарни-
те практики Илчев.
Има и формални неща, които за

нас, българите, все още със свежи
сетива, меко казано, ни озадача-
ват.Напримеррезолюциятазапо-
хуманното отношение към кокош-
китеносачкииувеличаванеразме-
ра на техните клетки, подсказва
Светла. “Аз предпазливо попитах
мой колега от либералите, не по-
смяхдаеотдругагрупа,заданего
възприемат като политическа

Емилия КАРААБОВА

“Погълнат съм от идеята да
извоюваме в българските църкви
на сръбска територия да служат
наши свещеници, а не техни. И
сме на милиметри да го постиг-
нем, разказва евродепутатът
Станимир Илчев. Тази победа по
думитемуще е крачка към друга-
та по-голяма кауза, която той
консултираспроф. ГригорВелев -
за по-достойно, модерно и спо-
койно отношение на Сърбия към
сънародниците ни от Босиле-
градско и Пиротско. Постигане-
то на тази цел Илчев вижда чрез
натиск, който ЕП даокажевърху
изпълнителната и законодател-
натавластвзападнатанисъсед-
ка. “Сърбите ще трябва да отго-
ворят на въпроса дали групата
на власитеи групатана буновци-

половина, откактоеевродепутат,
СтанимирИлчевнеепрескочилсед-
мица, през която да не се върне за
уикенда в София. “Не съм брюксел-
ски уседнал, живея на хотел. Не
виждам причина да наемам кварти-
ра да обживяваммясто, коетоми е
чуждо.Тукемоятакварталнакръч-
ма - “Ред рок”, тук е любимото ми

миди в някоя кръчма по брега и ще
пия бира, казва Станимир Илчев,
който за приятелите е просто
Стенли. След като “зареди бате-
риите” в София, най-късно в поне-
делник сутринта хваща самолета
заБрюкселилиСтрасбургвзависи-
мост от това къде са сесиите на
Европарламента. “В него е невъз-

“ела да се разберем като мъже
отвън”, ит. н. Всеки имамикрофон
и се изказва от място в рамките
на една, две до три минути. И
кавгите, доколкотогиимавЕП, са
някак безсолни, емоционално ско-
пени. Например една от консерва-
торките се обърна към независи-
мите депутати и ги попита, след

те - и такава етническа група
има там - ще им помогне повече
за интегриране в ЕС.Или голяма-
та и исторически устойчива гру-
па на българите на тяхна тери-
тория. Категоричен е, че съна-
родниците ни заслужават по-ви-
сок статут и по-сериозна зако-
нова рамка затехните права. Не-
допустимоевXXIвекдатръгнат
група българи за честването на
Васил Левски и на сръбската гра-
ница да бъдат спрени, това е
абсурд, категоричен е Станимир
Илчев. “Само това да успее да
направиСтенли,щесиструва, че
е бил евродепутат, тези наши
сънародници наистина заслужа-
ватдруго, акощетеипо-хуманно
отношение, включва се в разго-
вора съпругата му Светла.

Денятепетък, сутринта.Къс-
но през нощта Илчев кацнал от
Брюксел в София и със Светла
пиятсутрешнотосикафевуют-
ния им апартамент в столичния
квартал “Дианабад”. “Нямаме
много време да се видим, но не се
оплаквам. Във времето, в което
Стенли си е у дома, съм в остра
конкуренция за вниманието му с
внучкатаниСветла, смеесежур-
налистката. Тази почти четири-
годишна госпожица е единстве-
натажена, от която не го ревну-
вала, макар че го обсебва изцяло.
Дализарадискорпионскиянравна

жена си, но е факт - за година и

провокация - кой институтеанке-
тирал кокошките носачки, може
пъкпромянатанаразмеранаклет-
ката да ги стресира, вместо да им
облекчи живота. Колегата, който
бе италианец, ме разбра и се изсмя
гръмогласно, разказва Стенли.
Подобни “важни” резолюции на

ЕП обяснимо вдигат евроскепти-
цизмаухората.Ноедобревсепак
да се знае, че 17-имата пратени-
ци на България в ЕП не са някакви
хрантутници, казва Илчев. И да-
вапример с Шенген -тема, която
обединява усилията на всички
български евродепутати. “Под-
готовката ни е доказано завър-
шена. Знае се, че решението е
политическо и не се знае защо
най-вероятнощееотрицателно.
Но ето, преди седмица цял ден се
занимавах стрима ексцентрични
колеги от моята група - на либе-
ралите. Те се опитват да прока-
ратпоправка,търсейкиподкрепа
за подмяна на датата 2011 г. с
20хх за приемането ни в Шенген.
Колежка от Румъния ми казва:
Чудим се какво да правим. Бълга-
рите имате ли идея за някаква
острареакция.Аазєказах -щеги
заплашим, че ще напуснем група-
та на либералите. По стар бъл-
гарски, вагабонтски обичай ще
обявим, че ще се отлюспим. А тя
вика - ооо, дис ис а гуд айдия!
(това е добра идея).

игрище, на което ритам с прияте-
ли, ей там е горичката, където се
разкарвамесвнучкатами,какщесе
лиша оттези радости?Не мога да
си представя, че ще е петък или
съботаиазщеседжиткамвБрюж,
илидоВатерло,илищеямребраили

можно да се наблюдава театрален
етюд,накойточестосмесвидете-
ли в родния парламент - реплика на
изказващия и дуплика на реплики-
рания”, разказваСтенли. Няма го и
това тупуркане, закачки пътьом
към парламентарната трибуна -

като са толкова убедени, че ЕС е
излишен, орязва суверенитета на
народите, тласка различните об-
щества към загуба на идентич-
ност, защо стоят в парламента и
харчат парите на европейските
данъкоплатци. А един от тях є

София - Брюксел със
совалката “Стенли”

Той е евродепутат
Станимир Илчев е политик от Национално движение за стабилност и
възход (НДСВ). Депутат в 39-ото (2001-2005) и 40-ото (2005-2009) НС.

Депутат и наблюдател в Европейския парламент от 1 януари 2007 до
5 юни 2007.

От лятото на 2009 г. е народен представител от квотата на НДСВ в
Европейския парламент. Член на парламентарната група на Алианса на
либералите и демократите за Европа (АЛДЕ).

Член на комисията по конституционни въпроси в Европарламента.

Тя е журналистка
Светла Петрова е магистър по журналистика в СУ.

Професионалният є старт е в БНР. Напуска радиото през пролетта
на 1995 г. след бунта на журналистите от “Хоризонт” срещу цензу-
рата и уволнението на седмина от тях.

След това работи като завеждащ отдел “Вътрешна политика” на в.
“Демокрация”, водеща на предавания по “Дарик” радио и в “Екип 4” в БНТ.

От април 2001 до 30 април 2011 г. е автор и водещ на предаването по
Би Ти Ви “Сеизмограф”.

34
години брак

С
ни
мк

а
Д
ес
и
В
ес
ел
ин
ов
а

клопедия.
Като по-млада бях убийствено ревни-

ва . Станимир обаче се оказа отмалкото
мъже, които успяха да задържат инте-
ресами. Разгадавайкиме,тойизбратак-
тика спрямо мен. И вече десетилетия
такаинеразбрахтойхаресвал лиедруга
жена освен мен.

Имах навремето две изисквания към
бъдещия ми съпруг - да не говори меко и да
е фен на ЦСКА. Стенли отговори и на
двете. Да съм негова жена наистина е
шанс в живота ми - винаги мога да се
допитам до него, защото е ходеща енци-

В петък сутринта и събота до обед аз
ходя на пръсти у дома и така участвам в
подготовката на “Сеизмограф”.
Дори и малкатаСветла съм ятренирал

да влизаме тихо в стаята и ако баба є е
вътре, да си шепнем. Тя, разбира се, не
шепне, а крещи -трябва да говоримтихо,
дядо, нали?! (б. р. - проблемът с ходенето

напръстиишумавеченееактуален,тъй
като Светла напусна Би Ти Ви ). Едно от
малкото неща, в които я упреквам е, че
така и не успя да възпита дори здравос-
ловна доза цинизъм. Но, от друга страна,
може пък точно и за това да я обичам.

Той за неяТя за него

На 9 май - Денят на Евро-
па, Информационното
бюро на Европейския пар-
ламент в София е приго-
твило за софиянци и го-
стите на столицата
празнична програма.
В градинката пред На-

родния театър хепънин-
гът започва в 11 ч. Деца
ще изрисуват с графити
умален макет на сграда

пред Народния театър ще
има фотоизложба за рабо-
тата на българските евро-
депутати, които развиват
дейност в Страсбург, Брюк-
сел и в избирателните си
райони в България.
От 30 април до 15 май в

Столичнатабиблиотекаще
бъде представена изложба
на карикатури “България и
Европа”.

Заедно на 9 май
на Европарламента от
Страсбург.
В 11,10 ч започва спек-

такъл “Пътешествие в
приказна Европа”, а на-
края малките гости ще
бъдат превърнати също в
приказни герои с помощ-

тринта в 10 ч пред Нацио-
налната художествена га-
лерия с акция “засадицвете”
приятелите на Европа ще
обновят Градината на на-
циите (на мястото на бив-
шия мавзолей) с европейски
цветове. От 5 до 15 май

нът на Европа - Одата на
радостта. През целия ден
предтеатъращеимащандс
интересни материали, а су-

та на боички за лице. В
12,15 ч ще пее Детският
радиохор на БНР.
В 12,45 чщепрозвучи хим-

Градинката пред Народния театър
в София е център на тържеството


