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Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

ФРАНС ТИМЕРМАНС

Кандидат за изпълнителен заместник-председател
Европейски зелен пакт

Кандидатът за изпълнителен заместник-председател Франс Тимерманс се яви пред Европейския парламент на
8 октомври 2019 г., за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по околна среда,
обществено здраве и безопасност на храните (ENVI). По време на изслушването той пое редица ангажименти,
които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят до неговия ресор, описан в писмото за
определяне на ресора, изпратено му от новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер
Лайен, включително:
 Европейски зелен пакт; и
 Действия в областта на климата.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за изпълнителен заместник-председател бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен
отговор, на които той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Автори: Георгиос Аманатидис, Сузана Лаки
Генерална дирекция за вътрешни политики
PE 638.437 – ноември 2019 г.
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IPOL EXPO | Тематични отдели, Отдел за подкрепа на икономическото управление

Европейски зелен пакт
„[...] Европейският зелен пакт трябва да даде на Европа
правилната посока към едно устойчиво бъдеще и да
гарантира, че всеки европеец ще бъде на борда и никой
няма да бъде изоставен. Амбицията ни е да превърнем
Европа в първия в света неутрален по отношение на
климата континент. Можем да постигнем това до 2050 г.,
ако планираме добре и започнем веднага.“
„Задачата ни е да покажем ясно и конкретно на нашите
граждани, че Европейският зелен пакт може да помогне за
разрешаването на проблемите и за подобряването на
живота им днес, а не след едва 20 или 30 години“.
„Национални инициативи и работни места на местно
равнище, подкрепени от публично и частно финансиране
и европейски програми за подкрепа, за споделяне на
знания и капацитет. Това според мен е начинът, по който
Европейският зелен пакт може да работи пряко за хората“ .
„[...] Мисля, че една от най-сложните задачи, пред които ще
се изправя, е да гарантирам, че ще има обединено
мислене, че ще има съгласуваност там [в нашите политики]
[...]. Не си правя илюзии, че ще мога да използвам 100-те
дни и да оправя всичко. Но установяването къде липсва
съгласуваност и след това предлагането на стъпки и
законодателство за премахването на тези разминавания –
това според мен би била сложна, но въпреки това една от
най-важните задачи, с които се сблъсквам в моя ресор“.
„[...] намаляването на парниковите газове, намаляването
на повишаването на температурата, глобалното
затопляне,
нападките
към
продължаването
с
биологичното разнообразие са неща, които вървят заедно
и които сега са спешни“.
„Със сигурност ще работим по водородна стратегия,
защото вярвам също така, че Европа може действително
да има водеща роля в това. Все пак бихме имали
предимство пред други части на света, ако ускорим
действията си. Вярвам в това и защото няма загуба на
енергия, когато се съхранява енергия във водород“.
Цел за намаляване на емисиите до 2030 г.
„Ще започна да работя незабавно и за постигането на повисока степен на амбиция за 2030 г. Възможно най-скоро
ще направя законодателни предложения, които ще ни
помогнат да намалим емисиите с поне 50%, а още подобре и с 55%“.
„Но мисля, че позицията ми ще бъде по-силна, ако мога да
я подкрепя с анализа, който изготвяме в момента. [...] И
отново обаче позволете ми да се изразя ясно: бих бил
изключително изненадан, ако резултатът от това е нещо,
различно от намаление с поне 55% до 2030 г.“
Водене на международни преговори
„Трябва да работим, за да убедим другите също да
увеличат своята амбиция. Изцяло съм посветен на
засилването на нашата дипломация в областта на
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международния климат и на изпълнението на целите за
устойчиво развитие“.
Фонд за справедлив преход
„Нуждаем се от специален фонд за справедлив преход в
подкрепа на най-засегнатите хора и общности,
включително онези в промишлените, въгледобивните и
енергоемките региони“.
„[...] всички ние трябва да имаме последователни,
съгласувани планове [...] необходимо е да финансираме
нещата и там, където [...] липсват пазарни сили, които да
направят това, и е необходимо ние да се намесим“.
„Така че това е, което искаме да включим във фонда за
справедлив преход: комбинация от свежи пари в
съчетание с национално съфинансиране, като се
осъществи връзка и с различните фондове, с които вече
разполагаме – независимо дали става въпрос за
земеделския фонд, структурния фонд, кохезионния фонд –
и като се гарантира, че чрез помощта на ЕИБ, която беше
изключително успешна в InvestEU, ще има огромен достъп
до средства за извършването на този преход към
екологосъобразна икономика“.
„Съвършено ясно е, че за този преход, особено в онези
държави, които все още са силно зависими от въглища, ще
се нуждаем от много, много по-големи средства,
отколкото дори това, което един фонд за справедлив
преход би могъл да набере. Но на мен също така ми е
съвършено ясно, че няма бъдеще във въглищата“.
Опазване на биологичното разнообразие
„[...] ще представим стабилна и амбициозна стратегия за
биологичното разнообразие за 2030 г. и [...] ЕС трябва да
подкрепи възможно най-амбициозните ангажименти по
време на следващата конференция на страните относно
биологичното разнообразие през октомври 2020 г. в
Китай“.
„Това, което искам да направя, е да ангажирам научната
общност, за да се гарантира, че ще можем да установим
някои референтни показатели, спрямо които ще можем да
изготвим нашите политики, и трябва да направим това
преди да отидем в Пекин“.
„По този начин искам Европейският съюз да бъде
изключително добре подготвен посредством интензивен
диалог с този Парламент за следващата конференция
относно биологичното разнообразие [...], така че да
разполагаме с конкретни предложения, за да се опитаме
да убедим останалия свят, че вече се нуждаем от спешни
действия за опазване на
нашето биологично
разнообразие“.
„Нуждаем се от стратегия за повторно залесяване, и то по
начин, който да не противоречи на другите цели. [...]
Затова трябва разумно да разгледаме това и според мен
единственият начин, по който можем да направим това, е
да имаме стратегия в цяла Европа за подпомагане на
повторното залесяване“.

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
„[...]
потребителите трябва да бъдат по-добре
информирани. [...] Аз искам да съм в състояние да им кажа
в даден момент, че този [продукт] е произведен така, че не
води до обезлесяване. Не можем да кажем това днес.
Затова трябва да работим с нашите международни
партньори, за да осъществим това в бъдеще, защото в
момента 80% от обезлесяването са резултат от търсенето
на нова обработваема земя за създаването на нови храни,
а понякога именно храната внасяме директно. Понякога
даже храната, която даваме на нашите животни, се
произвежда в Европа. Така че трябва да направим много,
за да информираме нашите потребители, и ще трябва да
регулираме също и в тази сфера“.
Стремеж към нулево замърсяване
„[...] Европа трябва да премине към среда с нулево
замърсяване, за да се справи с влошаването на
състоянието на околната среда и със замърсяването, да
обърне внимание на качеството на въздуха и водата,
опасните химикали, промишлените емисии, пестицидите,
нарушителите на функцията на ендокринната система и
пластмасовите микрочастици“.
„Чист въздух в нашите градове и чисти води в нашите реки
и океани – от това се нуждаем, за да можем да водим поздравословен живот на планета, която може да издържа
цялото човечество и където икономиката расте в полза на
мнозинството, а не на малцинството, с работни места за
всички“.
Транспорт
„[...] транспортът е един от най-замърсяващите сектори на
нашата икономика. Трябва да се справим с това
фронтално. В цяла Европа хората са зависими от
автомобилите си по отношение на качеството на
ежедневието си, а нерядко дори и на препитанието си.
Знам това и не искам Европа без автомобили. Искам
автомобили без емисии в Европа и искам хората да
използват чист обществен транспорт“.
„Трябва да намалим емисиите по-специално в сектора на
въздухоплаването и морския сектор, ако искаме да
постигнем нашите цели в областта на климата. Това
изисква внимателна комбинация от инструменти. Трябв а
да инвестираме например в железниците си“.
„Искам Европа да разполага с най-добрите транспортни
системи в света“.
“[...] СТЕ [схемата за търговия с емисии] следва да бъде
разширена, така че да обхване корабоплаването. Но се
нуждаем и от по-голямо съчетание на политики. Искам да
имаме „зелени“ пристанища. Искам да можем да накараме
корабоплаването да използва електроенергията, която му
се предлага в пристанищата, а не да изгаря най-ужаснит е
неща, когато е в градовете“.
„Нуждаем се от трето поколение биогорива. Те могат да
бъдат конструктивна част от нашия енергиен микс, защото
в някои области – да вземем например въздухоплаването
– вероятно ще имаме нужда от повече биогорива. Може да
ми липсва въображение, но не виждам в скоро време да се
осъществи електрическо летене в голям мащаб“.
Кръгова икономика
„Трябва да изведем работата си във връзка с кръговат а
икономика на ново равнище, като се съсредоточим върху
устойчивите продукти
и
предотвратяването на

отпадъците. Трябва да намалим, да използваме повторно
и да рециклираме, за да отключим нейния потенциал за
икономика с ниска въглеродна интензивност. Ще
предложим нов план за действие за кръгова икономика,
който ще акцентира върху употребата на устойчиви
продукти и ресурси, особено в сектори с висок разход на
ресурси, като например текстилната промишленост и
строителството“.
Стратегия „от фермата до трапезата“ за устойчива
храна
„[...] Искам да подчертая това – без нашите земеделски
стопани няма да постигнем нашите цели за устойчивост и
трябва да намерим обща селскостопанска политика, която
да подкрепя това и която да води и до лоялна конкуренция
за нашите земеделски производители и в международе н
план.
Мисля,
че реформите,
формулирани
в
предложението на Фил Хоган, ни поведоха в много голяма
степен в тази посока и нека да проверим дали можем да
подобрим това, като използваме принципа „от фермата до
трапезата“.
„[...] това, което трябва да направим, е да разгледаме
общата селскостопанска политика на този фон [на
финансиране на интензивното земеделие], как можем да
гарантираме бъдеще за европейските земеделски стопани
и да произвеждаме храна, която повече да не замърсяв а.
[...] която вече беше включена в реформите по време на
периода на комисията „Юнкер“, но това също ще бъде в
челото и в центъра и на политиката „от фермата до
трапезата“.
„Трябва да гарантираме, че слагаме устойчива храна на
трапезата. Трябва да гарантираме, че поставяме
земеделските стопани в положение, при което те могат да
поддържат нашите селски райони и могат да имат
конструктивни отношения между селските и понаселените райони в Европейския съюз. Не можем да
направим това без земеделските стопани“.
„Намерението ми е да се гарантира формулирането на
политиката, [...] че животновъдството може да се
осъществява и се осъществява по по-екологосъобраз е н
начин. Подготвен съм да работя упорито, за да
гарантирам, че на хуманното отношение към животните се
обръща по-голямо внимание и че има подобряване на
хуманното отношение на животните, независимо дали
става въпрос за животновъдството, за транспортирането,
или за клането на животни. Това са мерки, които [...]
европейските
органи
действително трябва
да
предприемат“.
Данъчни политики за постигане на целите в областта
на климата
„Идеята ми би била да кажем на нашите международни
партньори, че извършваме този преход към неутрален по
отношение на климата континент до 2050 г. За да
направим това, ще предприемем тези мерки. Те очевидно
ще окажат влияние върху нашата икономика. Ако
предприемете същите или подобни мерки, но
продължавате в същата посока, ще осъществим заедно
това пътуване. Ако не направите това, то тогава естествено
няма да имаме избор, освен да защитим своите общество
и икономика, и тогава ще трябва да имаме данък за
корекция на въглеродните емисии“.
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„Мисля, че е неизбежно, че трябва да намалим и поетапно
да спрем субсидиите, които все още се насочват за
изкопаеми горива. Признавам, че се нуждаем от много
практичен график с междинни цели стъпка по стъпка,
който може да бъде обсъден с държавите членки. Но това
е едно от най-очевидните, едно от най-явните
противоречия, които трябва да избегнем в бъдеще“.
„Нашата Енергийна директива изобщо не е това, което
трябва да бъде. Трябва да я преразгледаме. И искам да
имам възможността поне да имам възможност да
предвидя данъчно облагане на керосина, защото не
виждам логика защо този енергиен източник следва да
бъде освободен от данък“.
Изпълнение и прилагане
„И така, правилата [на Директивата относно качеството на
атмосферния въздух и сходното законодателство] са
много ясни и мисля, че следва да правим повече, за да
приведем в действие правилата в нашите държави членки.
[...] Това е законодателство, което спешно е необходимо,
но не се прилага в много държави членки. Мисля, че
Комисията ще трябва да се засили по отношение на
стартирането на производствата за установяване на
нарушения, и считам, че е моя лична отговорност да
гарантирам, че това ще се случи“.
„[...] ще приложим законодателството в областта на
емисиите с всеки инструмент, с който разполагаме. Мисля,
че автомобилната промишленост е надживяла това да
бъде в удобна позиция. Тя ще трябва да покаже резултати.
Тя не е дала резултати в миналото, но ще трябва да ги
покаже и Комисията ще приведе в действие това, което тя
ще трябва да покаже“.
„[...] [Относно] това, което ще приложа по отношение на
премахването на противоречията в политиките, с които
разполагаме. Вярвам, че вече сме направили стъпка в
правилната посока по отношение на палмовото масло с
решението, взето от настоящата Комисия, но ще трябва да
разгледаме повече от тези стоки, за да сме сигурни, че ще
преустановим
действията, които допринасят
за
обезлесяването. Трябва да създадем повече прозрачност,
за да знаем къде точно води това, но за да го направим, ще
се нуждаем и от диалог с държавите на произход. Те,
разбира се, имат своите собствени искания по отношения
на
лоялната
търговия
и
по
отношение на
взаимоотношенията с Европейския съюз“.

Действия в областта на климата
Европейско право в областта на климата
„Аз ще предложа закон за климата в рамките на 100 дни от
встъпването
в
длъжност,
за
да
залегне
в
законодателството целта на ЕС за неутралност по

отношение на климата до 2050 г. В този закон ще бъде
определена дългосрочната посока на всички наши
политики“.
„[...] Искам да изляза пред Парламента с проектозакон за
климата, който да обхване възможно най-много по
отношение на определянето не само къде точно трябва да
бъдем през 2050 г., но и какво трябва да направим
междувременно, за да постигнем целта до 2050 г.“
„Истински вярвам, че този закон за климата ще ни даде
рамката, от която спешно се нуждаем, за да
дисциплинираме държавите членки да предложат
планове, които да са достатъчно конкретни, така че да
можем да разгледаме етапите, през които ще трябва да
преминем, за да стигнем там, където трябва да бъдем през
2050 г. Някои държави членки вече са свършили част от
тази работа, но много от тях все още трябва да го направят .
Така че в този смисъл мисля, че това е най-добрата рамка,
която можем да имаме за нашето общо бъдеще“.
Изпълнение на законодателните инструменти
„Ще прегледаме и актуализираме своето действащо
законодателство в областта на климата и енергетиката.
Ясно е също така, че трябва да разгледаме допълнителни
мерки за постигането на нашите цели за по-чист
транспорт, по-малко енергоемки сгради, по-устойчива
продоволствена система. Не можем да си позволим лукса
на самодоволството“.
„Мисля, че трябва да разширим обхвата на схемата за
търговия с емисии (СТЕ) и към други сектори, като
например въздухоплаването и морския сектор, но също
така вярвам, че в действащото законодателство имаме
възможност да търсим по-строги норми, ако това е
необходимо, норми за емисиите или норми в други
области. Ще трябва да прегледаме и нашите енергийни и
други директиви“.
„Така че да, вярвам, че има възможност за по-добро
регулиране. Да, вярвам, че има възможност за посъобразено с конкретните условия регулиране. Също така
вярвам, че чрез извършването на достойни оценки на
въздействието, чрез наличието на Комитет за регулаторен
контрол, който да разглежда внимателно това, вече имаме
по-добро регулиране. Вярвам и че трябва да прегледаме
голяма част от действащото регулиране в много области,
за да видим дали е пригодно за целта“.
Европейски пакт за климата
„Пактът за климата ще обедини инициативите и
обещанията от страна на общностите, дружествата и
съседите, като се споделят знания и данни, като си
помагаме и се вдъхновяваме взаимно с най-добрите
практики и конкретните резултати“.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

МАРГРЕТЕ ВЕСТЕГЕР

Кандидат за изпълнителен заместник-председател
Европа, подготвена за цифровата ера

Кандидатът за изпълнителен заместник-председател Маргрете Вестегер се яви пред Европейския парламент
на 8 октомври 2019 г., за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по промишленост,
изследвания и енергетика (ITRE), комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO) и комисията
по икономически и парични въпроси (ECON). По време на изслушването тя пое редица ангажименти, които се
изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят за нейния ресор, описан в писмото за
определяне на ресора,
Лайен, включително:
 Европа, подготвена за цифровата ера; и
 Конкуренция.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за изпълнителен заместник-председател бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен
отговор, на които тя даде писмени отговори.

изпратено

ѝотновоизбранияпредседателнаЕ
вропей

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Автори: Фредерик Гуардере, Мариуш Мачейевски, Дражен Ракич
Генерална дирекция за вътрешни политики
PE 642.342 – ноември 2019 г.
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Европа, подготвена за цифровата ера
Дългосрочна стратегия за промишленото бъдеще на
Европа
„Нуждаем се от стратегия за промишленото бъдеще на
Европа, която да се основава на това, които прави Европа
силна: нашата откритост и нашето многообразие .
Следователно промишлената стратегия трябва да бъде за
всички: тя трябва да бъде екологосъобразна и трябва да се
основава на лоялна конкуренция“.
„Не можем да имаме промишлена стратегия, която не се
интересува от екологизирането на нашата икономика и от
прехода към неутрален по отношение на въглерода
континент. Те трябва да бъдат двете страни на една и съща
монета“.
„Цифровизацията има огромен потенциал да подобри
живота ни, но за да отключим този потенциал, се нуждаем
от правилните правила, за да вдъхнем доверие на хората в
цифровата трансформация. Тя следва да служи на
гражданите. Тя следва да зачита нашите основни
ценности“.
„Ако стимулираме иновациите, включително в начина, по
който организираме себе си, бихме могли да използваме в
много по-голяма степен технологиите, които вече имаме,
и това ще ни помогне да ускорим начина, по който да се
борим с изменението на климата. Част от това може да
стане с цифрови средства, защото можете да следите
ресурсите в различна степен, отколкото сте могли преди“.
„Ще обединим цели вериги за създаване на стойност –
университети, доставчици, производители – по целия път
към онези, които рециклират суровините, използвани в
производството“.
„Тази стратегия [...] трябва да излезе извън пределите на
единния пазар“.
„Една добра промишлена стратегия също така подготвя
Европа за цифровата ера“.
Нова стратегия за МСП
„Тази работа [по промишлената стратегия] ще включи
предлагането на нова стратегия за подпомагане на
сърцевината на икономиката на Европа – малките и
средните предприятия“.
„Първото нещо, разбира се, е да се уверим, че една такава
стратегия не е само за големите предприятия, защото
Европа не е само големите предприятия, а е и много малки
и средни предприятия, когато става въпрос и за
промишленост.
Много
предприятия
имат
подизпълнители, те имат повече от един подизпълнител и
това е значението на европейската същност на
промишлеността, така че тя следва да бъде за цялата
промишленост“.
„Следва да се уверим и, че разполагаме с инструменти,
които могат да осигурят финансиране. Планът за

PE 629.837

инвестиции „Юнкер“ осигури финансиране за 900 000
малки и средни предприятия и мисля, че е добре да го
следваме, за да сме сигурни, че действително можем да
осигурим финансиране и да позволим на хората да се
развиват“.
Изкуствен интелект
„[...] нуждаем се от правила, за да гарантираме, че
изкуственият интелект се използва етично в подкрепа на
вземането на решения от хората, а не да го подронва. През
първите 100 дни от моя мандат ще направя предложения
за развиване на европейския подход по отношение на
изкуствения интелект“.
„Така че действително имаме нещо, което да използваме
за основа – не непременно само да догонваме, но и да
развиваме – в изкуствения интелект, в квантовата
изчислителна техника. Там, където имаме европейски
програми, те очевидно ще трябва да бъдат финансирани.
И отново ви призовавам да ни помогнете да приемем
бюджет, за да не губим време за тези решаващи
инвестиции“.
„[...] единственият начин, по който можем да постигнем
успех, е да създадем изкуствен интелект, на който можем
да имаме доверие. Да създадем изкуствен интелект, който
да се основава на основни ценности“.
„[...] този въпрос как да избегнем пристрастията е един от
основните въпроси, когато трябва да обсъдим как да
въведем рамка, която ще ни позволи да се доверим на
технологията“.
„А до декември ще разполагаме с резултатите [от оценката
на етичните насоки за надежден изкуствен интелект]. Това,
разбира се, ще допринесе за работата, която вършим [...]“.
„Защото очевидно са необходими повече инвестиции.
Европа изостава три или четири пъти, според мен, когато
става въпрос за инвестиране в изкуствен интелект [...]“.
Законодателен акт за цифровите услуги
„[...] трябва да се ангажираме с притесненията на хората
относно технологиите и в този процес да изградим
доверие. Ще работя по законодателен акт за цифровите
услуги, който да включва повишаване на правилата за
нашата отговорност и безопасност в цифровите
платформи, услуги и продукти. Може да е необходимо
също така да регламентираме начина, по който
дружествата събират, използват и споделят данни, така че
да е от полза за всички в обществото“.
„[...] важно е да извлечем максимална полза от това, с
което разполагаме, тъй като бързаме. Важно е да
направим преглед на това, което бих нарекла цифрови
права на гражданите – Общия регламент относно
защитата на данните (ОРЗД) – за да можем да накараме
националните органи да го прилагат изцяло, както и
евентуално да получим реакция от пазара, за да имаме
защита на личния живот още при проектирането [...]“.

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
Данъчно облагане на цифровата икономика,
ОКООКД, отчитане по държави
„Нямахме успех при първото усилие за въвеждане на
данък върху цифровите услуги. Тогава отделни държав и
сами решиха да се захванат с това. Възхищавам се на това,
защото очевидно те правят нещо забележително. Надявам
се, че това ще даде така необходимия натиск, на първо
място, и евентуално да бъде намерено глобално решение,
глобално споразумение относно начина, по който да стане
това. Ако това не стане, мисля, че сами трябва да го
направим. Очевидно се ангажираме да изготвим
предложение, ако няма глобално споразумение до края на
2020 г.“
„[...] имаме няколко много важни законодателни акта,
които не са приети. Един от тях е общата консолидирана
основа за облагане с корпоративен данък и това е важно,
защото дори да започнем да говорим за минимална ставка
на корпоративния данък, ако може да се играе с данъчнат а
основа, то тогава минималната ставка на данъка може да
не означава нищо, затова има нужда и от двете, ако искаме
напредък в тази област. Второто нещо, което все още ни
липсва, е публичното отчитане по държави. То
функционира във финансовия сектор. Последно когато
проверих, все още имахме финансов сектор, така че това
не изглежда твърде вредно. Според мен всеки главен
изпълнителен директор би се гордял да сподели броя на
служителите, дейностите, оборота, печалбите и платените
данъци. А това ще ни позволи да имаме и съвършено
различна гледна точка по отношение на данъчното
облагане и като физически лица“.
„Да, считам, че възможностите за използване на член 116
наистина съществуват. Сега имаме процес, при който
всяка държава членка очевидно е поканена да участва, но
в член 116 ще се казва: „добре, ако една или няколко
държави членки имат разпоредби, които вредят на
конкуренцията, можете да започнете преговори с тази
държава членка, за да промени тези разпоредби“. Ако това
няма успех, можете да направите предложения, които
могат да бъдат обсъдени при нормален или обикновен
процес на вземане на законодателни решения, и аз
определено мисля, че следва да започнем да проучваме с
какво може да е свързано това. Не мисля, че това
непременно ще има успех, но мисля, че е важно да вземем
различните инструменти, които ни дава Договорът, и да ги
използваме, ако е необходимо“.

Конкуренция
Укрепване на прилагането на конкуренцията
„Пазарите се развиват бързо, а законът се развива по
начина, по който се развива законът. Очевидно тук до
известна степен има присъща асиметрия. Съществува
ограничение колко бързо може да функционира
правоприлагането, защото никога няма да направим
компромис със съответния процес. От друга страна,
следва да можем да работим възможно най-бърз о.
Всъщност в момента имаме случай, в който се опитваме да
използваме това, което наричаме „временни мерки“, при
които казваме на дадено предприятие: „трябва да

преустановите това, което правите, защото според нас
вредите на конкуренцията, а когато спрете, ние, разбира
се, ще проучим изцяло случая, за да докажем вредата,
която е нанесена“. Това, разбира се, е първият случай за
20 години, но мисля, че той добре отразява факта, че за нас
ускоряването на това, което правим, е първостепенен
приоритет“.
„По въпроса за ликвидацията на дружества, това е
инструмент, който имаме на разположение: това може да
бъде направено. Въпросът е, че имам задължение да
използвам инструмент за най-малка намеса за
възстановяването на лоялната конкуренция и тъй като
ликвидацията на едно дружество е доста сериозно нещо,
очевидно имам задължение да опитам какво друго би
било добър инструмент за разрешаване на положението,
в което се намираме“.
Преглед на правилата за конкуренцията в Европа
„Това са трудни времена и те са трудни и по отношение на
прилагането на конкуренцията, защото пазарите се
променят бързо, а пред нас предстоят дори още по-големи
промени. Човешката природа обаче – с основни мотиви
като алчността и страха – не се променя. Следователно
принципите, които ръководят нашите правила за
конкуренцията, са също толкова уместни днес, колкото са
били и при подписването на Римския договор. Но трябва
да сме сигурни, че начинът, по който прилагаме тези
принципи, е подходящ за един свят, който се развива
бързо. Затова ще продължа напред с прегледа на нашите
правила в областта на антитръстовото законодателство,
сливанията и държавните помощи, който започнахме. В
този процес ще бъдем ръководени и подпомагани от
опита, който придобихме от проучването на начина, по
който цифровизацията
влияе на конкуренцият а,
включително независимия доклад от трима специални
консултанти, който те представиха по-рано през
годината“.
„[...] започнахме първа пълна проверка за пригодност, а
след това и преглед на огромен брой от нашите насоки.
Едно нещо изпреварва тази програма и това са насоките
за схемата за търговия с емисии (СТЕ). Това се дължи на
факта, че искаме да бъдем готови, когато започне новият
период на търговия. Така че това е нещо, което трябва да
имаме предвид, по което ще започнем обществена
консултация в сравнително кратък срок“.
„[...] ще продължим. Все още имаме неприключени случаи
и току-що помолихме всяка една държава членка да ни
информира как ще използва данъчни становища, за да
актуализира целия материал, с който разполагаме от
последния път, когато правихме това преди няколко
години“.
Промишлена стратегия
„[...] тук имаме двойно предизвикателство: от една страна,
да гарантираме лоялна конкуренция на нашия единен
пазар, така че клиентите и потребителите да се обслужват
добре; и същевременно да защитим нашите европейски
предприятия, когато те се сблъскат с нелоялна
конкуренция извън Европа“.
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„Пазарът на обществени поръчки в Европа е 14 – 15% от
европейския БВП. Това прави 2 трилиона евро. Това е 2 с
12 нули евро. Това са много пари. Каним хората да дойдат
и правят бизнес, а нас не ни канят. А там, откъдето идвам,
ако не те поканят, и ти спираш да каниш хората“.
Чужда държавна собственост и субсидии
„Очевидно приветстваме инвеститорите, но те следва да
идват тук по търговски причини. Един от нерешените
въпроси е, разбира се, да гарантираме, че ако едно
чуждестранно държавно дружество купи европейско
предприятие, в Европа няма да влезе чуждестранна
държавна помощ, която да подронва еднаквите условия
на конкуренция тук. И тук работим с колеги в областта на
търговията и на единния пазар, за да получим
функционален инструмент, защото за съжаление, все още
нямаме такъв, но той е от първостепенна важност“.

Управление на двоен ресор
„[...] независимостта на правоприлагането не подлежи на
преговори, защото се опира на доказателствата по случая,
фактите, съдебната практика, а не на това от коя държав а
сте и от какъв калибър е тя – нищо друго“.
„[...] разполагаме с независимия съвет на нашия главен
икономист и имаме съвета на Правната служба“.

„Все още отговарям пред колегите си. Когато имаме важно
решение, очевидно е на колегиума. Досега не сме имали
задълбочена дискусия в колегиума относно решенията в
областта на конкуренцията, но очевидно следваме всяка
процедура. Минаваме през различните стъпки от
седмичното заседание на началниците на кабинети, преди
да стигнем там, така че това са истински колективни
решения, тъй като това е начинът, по който се предполага,
че се случват нещата“.
„[...] мисля, че ще имам много впечатляващ ресор. Но
законодателните предложения ще бъдат съвместно с
моите колеги. Те ще бъдат с моите колеги, отговарящи за
единния пазар, за вътрешните работи. Не моята химикалка
ще ги изготвя. Ще работя с тях, да, но когато става въпрос
за отделните предложения, именно моите колеги ще ги
пишат“.
„Надявам се също така, че ще ме търпите, когато ще идвам
и ще ви питам какво мислите. Защото на някои от тези
въпроси няма да имаме отговор предварително. Ще се
консултираме с вас, както ще се консултираме и с НПО,
гражданското общество, промишлеността“.
„[...] ще продължа този открит и кооперативен начин на
работа с [Европейския парламент] на всеки етап от
законодателния процес“.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

ВАЛДИС ДОМБРОВСКИС

Кандидат за изпълнителен заместник-председател
Икономика в интерес на хората

Кандидатът за изпълнителен заместник-председател Валдис Домбровскис се яви пред Европейския парламент
на 8 октомври 2019 г., за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по по икономически
и парични въпроси (ECON) и от комисията по заетост и социални въпроси (EMPL). По време на изслушването той
пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят до неговия
ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от новоизбрания председател на Европейската
комисия Урсула фон дер Лайен, включително:

Икономика в интерес на хората;

Икономическо управление; и

Финансови услуги, финансова стабилност и съюз на капиталовите пазари.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за изпълнителен заместник-председател бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен
отговор, на които той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Отдел за подкрепа на икономическото управление
Автори: Радостина Паренти, Жером Деланде, Айофи Кенеди
Генерална дирекция за вътрешни политики
PE 638.440 – ноември 2019 г.
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сме готови да работим за подобряване на практическат а
ситуация на място“.

Икономика в интерес на хората
Цели
„[...] искаме да поставим силен акцент върху
приобщаващия и устойчивия растеж. Искаме да видим
силна връзка
между икономическото
развитие,
социалните притеснения и устойчивостта. Вярно е, че се
нуждаем от икономическия
растеж не заради
икономическия растеж, а заради благосъстоянието на
хората“.
Европейски стълб на социалните права – план за
действие
„Ще представим план за действие за ефективно прилагане
на европейския стълб на социалните права в целия ЕС“.
„Затова ми позволете да споделя някои конкретни
предложения, които предстоят. [...] законодателна
инициатива за справедливи минимални работни заплати и
това е през първите 100 дни от мандата; Европейска
гаранция за детето; Укрепена гаранция за младежта;
Европейска [пре]застрахователна схема за обезщетения
при безработица [...]; Актуализирана програма за
придобиване на умения; Подобрени условия на труд за
работниците през платформи [...] и също и нова
европейска стратегия за равенство между половете,
включително задължителни мерки за прозрачност по
отношение на заплащането“.
Роля на социалния диалог
„[...] възнамеряваме
социалния диалог“.

да

продължим

да

развиваме

„Разбира се, отворени сме за обсъждане на евентуални
законодателни изменения, но [...] социалните партньори
вече са ангажирани в европейския семестър [...]“.
„[...] участие на социалните партньори в европейския
семестър на европейско и национално равнище,
консултации по основни политически предложения [...],
подкрепа за изграждането на капацитет, и ще продължим
по тези направления“.
„[...] винаги много силно сме подчертавали, че искаме да
зачитаме моделите на колективно договаряне в различни
държави членки, особено там, където тези модели
функционират много добре, като в северните държави. [...]
това е нашият ръководен принцип и ще бъде така и в
бъдеще“.
„Трябва също така да засилим ефективността
функционирането на диалога между секторите
секторния социален диалог [...]“.

и
и

„[...] възнамеряваме да работим тясно с комисията за
европейски социален диалог за изграждането“.
Системи за социално осигуряване
„[...] това, което трябва да гарантираме, е, че [...] хората и в
цифровата икономика и платформите [...] допринасят за
социалните системи и са обхванати от социалните
системи“.
„[По отношение на] [...] преносимостта на пенсиите в
трансгранични ситуации [...], това е право, което следва да
бъде на разположение на мобилните работници. Така че
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Борба с дискриминацията и равни възможности
„[...] ще продължим да насърчаваме адекватните доходи и
подпомагането на доходите [...] за нуждаещите се. [...]
принципът на равните възможности съществува и
Комисията ще работи за неговото стриктно прилагане“.
„По отношение на половете ще има специална стратегия, в
която, наред с другото, ще се разгледа например достъпът
на жените до пазарите на труда, както и разликата в
заплащането“.
„[...] допълнителното подпомагане на хората с увреждания
също е нещо, което ще бъде включено в дневния ред на
Комисията“.
Данъчна справедливост
„[...] няма социална
справедливост“.

справедливост

без

данъчна

„Ще запазя борбата с избягването на данъци на
приоритетно
място
в
моята
програма
[...].
Многонационалните дружества трябва да се облагат
ефективно, така че нашите граждани и МСП да не трябва
да понасят несправедлива данъчна тежест“.
Подкрепа за екологичната и цифровата
трансформация
„Целта ми [...] ще бъде да се използват фискални,
икономически и финансови политики в подкрепа на
екологичната и цифровата трансформация“.
„Екологичната и цифровата трансформация могат да
успеят само ако се разглеждат като социално
справедливи. [...] Следователно целта ми [...] е да се
гарантира, че нашите социални политики се развиват в
крак с тези трансформации“.
„Това [цифрово разделение] е важна част от нашат а
програма за придобиване на умения, защото за да
подготвите хората за цифровата ера, очевидно се
нуждаете от цифрови умения, а там определено има
недостиг“.
„[...] ще помогнем за подпомагането на най-засегнатите от
екологичната трансформация хора и региони чрез нов
фонд за справедлив преход“.
„[...] ще работим тясно с Европейския парламент [...], за да
видим какви допълнителни елементи са необходими и как
те могат да бъдат включени в рамката на МФР – наприме р
фонда за справедлив преход“.
План за инвестиции за устойчива Европа
„[...] ще има няколко направления, по които ще се работи.
И така, първо е направлението, свързано с финансоват а
работа: подпомагане от бюджета на ЕС и ЕИБ за
привличане на инвестиции, както и консултантска
подкрепа за създаване на пакет от отговарящи на
условията проекти. Защото се нуждаем не само от
мобилизиране на средства, но и от проекти с добро
качество, които действително да дадат възможност за
устойчивия преход“.

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
„[...] целта е да се мобилизира 1 трилион евро в устойчиви
инвестиции посредством привличането на частни
средства чрез програмата InvestEU, чрез ЕИБ, където,
както знаете, възнамеряваме да увеличим тази цел за
финансиране на борбата с изменението на климата от 25%
на 50%. Това ще бъдат свежи пари, както и чрез други
вноски в бюджета на ЕС“.
„[...] когато споменах целите за кредитиране от ЕИБ, това са
свежи пари за сравнение със сегашната ситуация, които
възлизат на десетки милиарди евро“.
„Ще насърчим също така държавите членки да заделят до
5% от своите средства в рамките на споделеното
управление за програмата InvestEU, което отново ще ни
позволи да привлечем значителни суми свежи пари“.
ЕИБ като климатична банка
„[...] основната част от превръщането на ЕИБ в климатична
банка е да се увеличи делът на нейното финансиране ,
който е посветен на климата, от сегашните 25% на 50%
[до 2025 г.]. Така че това е първата важна стъпка, като
поетапното спиране на финансирането на енергия от
изкопаеми горива е част от тази стратегия“.
„По отношение на приблизителните оценки споменахте 50
млрд. евро годишно. С допълнително финансиране от ЕИБ
обикновено можете да наберете почти две трети и от
партньори по проекти, което прави почти 45 млрд. евро
годишно. Така че ако говорим за 10-годишен период, това
вече прави 450 [млрд.] евро“.

Икономическо управление
Пренасочване на европейския семестър
„Трябва да продължим да разчитаме на европейския
семестър. Социалните съображения вече представляват
почти половината от нашите специфични за всяка
държава препоръки. Възнамерявам да запазя този акцент
в нашето бъдещо икономическо управление. Ще включим
и целите на ООН за устойчиво развитие в целите на
семестъра, за да насърчим както приобщаващия, така и
устойчивия растеж“.
„Следва да има редовен мониторинг на напредъка към
постигането на целите за устойчиво развитие – целевите
стойности в рамките на семестъра. Ще предложим и
системни съображения в политиките, имащи значение за
екологичния преход, като зелена инвестиция, кръгов а
икономика, ефективно използване на ресурсите и
справедлив преход във всички сектори на политиката“.

за обяснение на широката общественост, защото
понастоящем те, както знаем, всъщност са доста сложни“.
„[...] по отношение на фискалните правила на ЕС
действително можем да вземем работата на Европейския
фискален съвет относно референтния показател за
разходите с таван за дълга и, както аз го наричам,
„ограниченото златно правило“ за основа на нашите
обсъждания. Разбира се, ще бъде важно да изградим
широк консенсус, така че да постигнем съгласие по
начина, по който да коригираме и опростим нашите
фискални правила“.
„[Що се отнася до червените линии във връзка с
гъвкавостта в Пакта за стабилност и растеж] мисля, че като
общ принцип в Европа следва да избягваме поставянето
на твърде много червени линии, а по-скоро да работим в
дух на компромис. Това е начинът, по който работи ЕС“.
Европейска функция за стабилизиране
„[...] направили сме две предложения. Едното е програмат а
за подкрепа на реформите, въз основа на която в момента
обсъждаме бюджетен инструмент за сближаване и
конкурентоспособност. [...] А другото предложение е
относно функцията за стабилизиране: направихме
конкретно предложение относно Европейската функция
за стабилизиране на инвестициите [...]. Сега обмисляме до
каква степен можем да установим синергия с [...]
предложението относно функцията за стабилизиране и
една европейска [пре]застрахователна
схема за
обезщетения при безработица“.

Финансови услуги, финансова стабилност и
съюз на капиталовите пазари
Завършване на банковия съюз
„[...] финализирането на банковия съюз ще заеме челно
място в дневния ред на Европейската комисия“.
„От страна на Комисията [...] ще продължим да проучваме
как да преодолеем сегашното безизходно положение или
сегашния много бавен напредък относно ЕСЗД
[европейската схема за застраховане на депозитите] в
Съвета, а трябва да се признае, и в Европейския парламент
. [...] Ще имаме готовност да способстваме за това, като при
необходимост предложим нови елементи за улесняване
на дискусиите“.
„[...] трябва да намерим решение на този въпрос за
ликвидността при преструктуриране, така че ще работим
заедно и с държавите членки и ЕЦБ по това“.

„[...] ще преценим как да включим устойчивостта в
процедурата при макроикономически дисбаланси, но
имаме и обвързващи целеви стойности за устойчивостта,
например целеви стойности за намаляване на емисиите в
други политики като в енергийния съюз, и блокираме
нашите ангажименти за прилагане на Парижкот о
споразумение“.

„Като сигурен актив, както знаете, Комисията е излязла със
законодателно предложение за ценните книжа,
обезпечени с държавни облигации. За съжаление, това не
беше подето от Съвета, така че ще трябва да видим как
можем да дадем нов тласък на тази дискусия“.

Опростяване на Пакта за стабилност и растеж

„Ще предложа нова стратегия за Европа, за да получим
най-доброто от финансовите технологии и да бъдем
конкурентни в световен мащаб“.

„[...] ще работим въз основа на доклада на Европейския
фискален съвет, в който се формулират някои идеи за
опростяване на правилата на Пакта за стабилност и
растеж, така че да са по-прости за прилагане и по-прости

Финансови технологии и криптоактиви

„[...] трябва да вземем предвид рискове, като наприме р
нелоялната конкуренция, киберсигурността и заплахите
за финансовата стабилност. Европа например се нуждае от
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общ подход към криптоактивите, като например „Либра“.
Възнамерявам да предложа ново законодателство във
връзка с това“.
„[...] ще трябва да регулираме „Либра“, за да я надзираваме
на равнището на ЕС от гледна точка както на финансоват а
стабилност, така и на защитата на инвеститорите [...]“.
Достъп на МСП до финансиране
„Новата Комисия ще предложи нов фонд за подпомагане
на МСП да предлагат акциите си на борсата. Заедно с
колегите ми ще предложим стратегия за подпомагане на
МСП да се справят с предизвикателствата, свързани с
екологичния преход, цифровизацията и променящите се
модели на търговия“.
„Следователно една конкретна нова инициатива, която
възнамеряваме да предложим [...], е специален публичночастен фонд в подкрепа на първоначалните публични
предлагания на МСП [...] и, разбира се, все още трябва да
разгледаме условията и цената на достъпа на МСП до
редовните капиталови пазари“.
Нова стратегия за „зелено“ финансиране
„[...] ще продължим да бъдем амбициозни в областта на
устойчивите финанси и ще ги разгледаме като част – като
регулаторно направление – на нашия екологичен преход“.
„Таксономията ще осигури основа за много други
действия, включително разгръщане на стандарти за
„зелени“ облигации, екоетикети и много други елементи.
[...] ще разширим таксономията и в други области“.
„[По отношение на] създаването на стандарт на ЕС за
„зелени“ облигации, който следва да бъде на
разположение на всеки вид котиран и некотиран
европейски и международен емитент [,] ще подкрепя тази
дейност и ще я изведа на преден план при следващата
Комисия“.
„По отношение на прозрачността емитентите ще трябва да
предоставят подробности за всички предлагани употреби

на постъпленията и на стратегията и процесите на
емитентите във връзка със „зелените облигации“.
„Скоро ще публикуваме проверка за пригодност на
корпоративното отчитане, включително преглед на
Директивата относно оповестяването на нефинансова
информация, и [...] възнамерявам да разширя нейното
приложно поле, така че да включва други финансови
институции и да се рационализира и оповестяването на
информация от финансови институции“.
„Работим също и по мерки, които са насочени към поустойчиви и интегрирани финансови участници и цифри,
така че да можем да имаме нов поглед и върху рисковете,
свързани с опазването на околната среда, с обществото и
с управлението в задълженията на управителите на активи
и институционалните инвеститори [...]“.
Борба с изпирането на пари
„[...] прилагането на правилата на ЕС относно борбата с
изпирането на пари не е еднакво в целия ЕС. И поради това
е необходимо да се преосмисли начинът, по който
функционира нашата рамка. И в този контекст съзираме
много смисъл в натоварването на орган на Съюза с някои
задачи, свързани с борбата с изпирането на пари, и
тяхната координация.“
„Виждаме, че определено има възможност за повече
координация на равнището на ЕС: обмен на информация,
използване на най-добрите практики, но в случай на
подход на неоказване на съдействие органите [на ЕС]
трябва да имат възможност да действат и пряко“.
Пруденциално банково регулиране
„[...] при завършването на уредбата „Базел III“ ще трябва да
вземем предвид европейските специфики. [...] ще
продължим да оказваме подкрепа на коефициента за
подпомагане на МСП“.
„Както заяви Базелският комитет, сключването на
Споразумението от Базел не следва да води до значително
общо увеличение на капиталовите изисквания“.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

ЖОЗЕП БОРЕЛ ФОНТЕЛЕС

Кандидат за върховен представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на
сигурност/заместник-председател на
Европейската комисия

Кандидатът за върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на
сигурност/заместник-председател на Европейската комисия Жозеп Борел се яви пред Европейския парламент
на 7 октомври 2019 г., за да отговаря на въпроси от членовете на ЕП. По време на изслушването той пое редица
ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят за неговия ресор, описан
в писмото за определяне на ресора, изпратено му от новоизбрания председател на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен.
Моля, обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно
поетите ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по външни политики
Автор: Йеспер Твевад, заедно с Марика Лерх и Жером Льогран
Генерална дирекция за външни политики
PE 639.311 – октомври 2019 г.
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По-стратегическа, по-настоятелна и пообединена Европа на световната сцена
„Следва да обединим националния си суверенитет, за да
умножим мощта на отделните държави членки [...]. [...]
нуждаем се от наистина интегрирана външна политика,
която да обединява мощта на държавите членки,
действащи заедно в Съвета, с всички политики,
ръководени от Комисията, и демократичната легитимност
на този парламент“.
„Ако бъда одобрен, същността на моята работа като
заместник-председател и върховен представител ще бъде
да съчетая външната политика на държавите членки с
външната дейност на Комисията“.
„[...] за да бъдем значими от геополитическа гледна точка,
се нуждаем от много повече единство, отколкото имаме.
Ще работя с всички държави членки – големи и малки – за
да постигна това единство“.
„[...] системата на ЕС трябва да бъде по-пригодна за целта,
да избягва дублиране и бюрократична рутина, като
изготвя по-силен и по-задълбочен стратегически анализ.
Мисля, че не правим това достатъчно. Трябва да си
възвърнем чувството за инициативност и действие.
Можете да питате, можете да чакате, можете да се
надявате да получите нещо от мен, но е просто това – да си
възвърнем чувството за инициативност и действие“.
Вземане на решения по-бързо и по-ефикасно
„Следва да помним, че Съветът по външни работи е орган
за вземане на решения, който трябва да провокира
насочваща дискусия. Да, но би било много по-добре да се
стигне до конкретни резултати и до общи действия. Член
съм на Европейския съвет. Мое задължение е да участвам
в Европейския съвет и да поставям там най-важнит е
въпроси
на
външната
политика.
Изключителна
привилегия е да мога да правя това и имам желание да го
правя“.
„[...] ролята на върховния представител е да действа не
само като посредник, [...] но и да има проактивно
отношение към изглаждането на различията, които
неизбежно съществуват между нас. [...] Ето защо ще изляза
извън пределите на най-малкия общ знаменател. [...]“.
„Ще поема риска Съветът да не приеме предложенията ми.
Ще поема риска да бъда малцинство пред колегите си. Ще
се опитам например в някои случаи да използваме
разпоредбите на самия Договор, за да не трябва винаги да
се съгласяваме 100%. По отношение на санкциите, правата
на човека и мисиите по линия на ОПСО може да не ни е
нужно единодушие, защото Договорът [...] ни позволява
това [...]“.
„[...] Да започнем, като използваме квалифицирано
мнозинство по отношение на санкциите в случая с Русия,
за да избегнем необходимостта от единодушие по
отношение на правата на човека и мироопазващит е
мисии. След това можем да продължим, ако сме в
състояние да изградим тази обща стратегическа култура,
да постигаме съгласие по такива въпроси, свързани със
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суверенитета. [...] Следователно трябва да вървим стъпка
по стъпка, но крайната цел е да имаме решения, взети с
квалифицирано мнозинство, когато настъпи моментът“.
Гарантиране на по-добра връзка между вътрешните и
външните аспекти на нашите политики
„[...] нуждаем се от съгласуваност между вътрешните и
външните политики и разполагаме с инструментите да
провеждаме силова политика. Предизвикателството пред
нас е да ги обединим в служба на една стратегия“.

въ
нш
на

политикаеразделяне

„Вярвам, че един от основните проблеми на европейската

произтича от нейната собствена институционална
структура: Комисията има определени функции, Съветът –
други... В света, в който живеем обаче, [...] е необходимо да
обединим целия свой капацитет“.

„Член 18 от Договора изрично ми възлага задачата да
координирам външната дейност на Комисията. Външните
политики (изцяло външните) са едно нещо, а вътрешните
политики, които имат външно измерение, са друго нещо. И
по тях естествено ще трябва да работя съвместно с
председателя“.
Относно ЕСВД
„[...] Равенството между половете е един от крайъгълнит е
камъни на европейските политики. [...] Равенството между
половете във външната политика не означава само
равенство между мъжете и жените на високи позиции.
Трябва да постигнем това. [...] За да бъда честен, мисля, че
ще бъде невъзможно да постигнем 50% [до 2024 г.]. [...]
Една добра цел – тази, за която трябва да се борим – е
около 40%. Спомнете си, че една трета от длъжностите в
Службата за външна дейност са осигурени от националния
дипломатически корпус и те също трябва да отговарят на
изискванията за броя на жените, така че съществува, така
да се каже, конфликт за недостатъчния ресурс, който
представляват
висококвалифицираните
жени
в
дипломатическия корпус“.
„Трябва
да
въведем пола
като
дипломатическите и военните дейности“.

ценност

в

„Институционалната система на Службата за външна
дейност и на Комисията е според моето разбиране – и това
не е критика към никого – лека откъм политики и тежка
откъм процеси. Мисля, че трябва да развием
предоставянето на реална добавена стойност на това, от
което се нуждаят и което желаят държавите членки“.
Относно отношенията с държавите членки
„Външните министри биха могли да помагат на върховния
представител много. Нямам възможността да съм
навсякъде, но има 28 – скоро, може би, 27 – министри на
външните работи, които биха могли да помагат, да им бъде
възлагано да изискват, да работят, да разговарят и да
пътуват като ръководители на делегации по определени
въпроси, с които техните държави са запознати по-добре
от другите. Тази новост би могла да насърч и
ангажираността на държавите членки към европейската
външна политика.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията

Относно сътрудничеството с Европейския
парламент
„Парламентът трябва да играе много важна роля [...] Вие
формирате политиките. Вие формирате външната
политика на Съюза – колкото повече се чувате, толкова подобре ви разбират. [...] Самият аз трябва да поема
ангажимент тук да продължа положителната динамика
след декларацията относно политическата отчетност от
2010 г., а това предполага консултации с Парламента, в
пленарната зала, в комисията и в специалната комисия, за
да ви разясним най-чувствителните елементи на външната
политика, политиката за сигурност и отбрана“.
„Също така се ангажирам да обясня на членовете на ЕП
всички равнища на преговорите на международнит е
споразумения, защото това е изискване на Договора на
Съюза най-малко пет пъти годишно да се провежда
съвместна консултативна среща относно изпълнението на
бюджета за ОВППС, за подновяване на преговорите, които
са били в застой, за обмена на информация относно
международни споразумения, в съответствие с член 40 от
Междуинституционалното споразумение за по-добро
законотворчество от 2016 г.“
„Ще бъда щастлив да работя в тясно сътрудничество с
Европейския парламент, защото съм убеден в потенциала
на парламентарната
дипломация,
защото добре
осъзнавам, че вашите резолюции, посредничество, мисии
за наблюдение на избори имат основна роля при
определянето на една надеждна европейска външна
политика“.

Сигурност и отбрана
„Нашата сила е в способността ни да свържем
дипломацията, посредничеството, управлението на кризи
и вътрешните и външните аспекти на сигурността [...]“.
Отбраната е част от нашата сигурност, а понякога
заплахите започват далеч от нашите граници. Наскоро
въведохме инструменти за развиване на по-използваеми
отбранителни способности. Трябва да продължим“.
„[...] липсва ни обща стратегическа култура. Постигнахме
напредък в това направление на политическо равнище с
постоянното структурирано сътрудничество (ПСС), на
промишлено равнище с Европейския фонд за отбрана и на
оперативно равнище с мисиите. Постигнахме напредък в
тези три области. Това не е достатъчно“.

разбира се, както казах и преди, вие [ЕП] сте тези, които
формират външната политика [...] Следва да имаме ясни
насоки“.
„Държавите членки са разгърнали 35 000 жени и мъже по
света в различни видове международни мисии. Това е
внушително, но трябва да направим повече“.
„Нашите военни разходи представляват грубо половината
от БВП на Белгия. Повече от Китай. Много повече от Русия.
На второ място само след САЩ. [...] но нашият капацитет е
много по-малък заради фрагментацията и дублирането.
Трябва да изразходваме средства заедно“.
„Трябва да бъдем по-оперативни на място. Трябва да
разгърнем сили, като започнем от своите съседи“.
„[...] договорихме се за план за развитие на способностите,
в който се определят 11 приоритета в областта на
отбраната. Сред тях са [...] операции, свързани с реагиране
на киберпрестъпления, зареждане във въздуха и
балистична ракетна отбрана. [...] „... нуждаем се от тези
способности за нашия оперативен ангажимент и трябва да
вземем предвид и тяхната съвместимост и допълняемост с
приоритетите на НАТО“.
„Липсата на сътрудничество между държавите членки в
областта на сигурността и отбраната ни струва
приблизително 30 000 милиона евро годишно. Трябва да
развием постоянното структурирано сътрудничество и
Европейския фонд за отбрана“.
„Трябва да обърнем внимание и на гражданскот о
управление, което за мен е също толкова важно, колкото
военните мисии, и затова се нуждаем от друг, различен
вид капацитет: полицаи, съдии, прокурори и други
експерти“.
„[...] [...] бойните групи [...] остават основен инструмент за
нашия бърз военен отговор и те са единствените военни
сили като резерв в Европейския съюз за разгръщане в
кратък срок. Мисля, че трябва да увеличим общото
финансиране, което понастоящем се обсъжда в контекста
на европейския механизъм за подкрепа на мира [...] за
осигуряването на стимул за бъдещи разгръщания [...]“.
Неразпространение и контрол върху износа на
оръжие

„[...] НАТО е и ще продължи да бъде крайъгълният камък на
нашия колективен алианс, на нашата колективна отбрана.
Чрез развиването на европейската отбрана ще укрепим
Атлантическия алианс, а чрез пренасянето на повече
тежест в НАТО ще допринесем за по-балансирани
трансатлантически отношения“.

„[...] навлизаме в ера на ядрена нестабилност, защото
всички споразумения, които бяха изградили предпазна
мрежа срещу разпространението и евентуалната
употреба на тези оръжия, отпаднаха едно след друго. В
това отношение ние в ЕС трябва да продължим да играем
нашата роля за удължаването на Договора за
неразпространение на ядреното оръжие. Подкрепяме го
посредством неговите три стълба: неразпространение ,
разоръжаване и мирно използване на ядрена енергия“.

„[...] Член [42, параграф 7 от Договора от Лисабон] трябва
да бъде приложен [...] Този член, както и другият – мисля,
че е член 212 – в който се разглежда общият отговор на
терористични атаки, терористични или природни
бедствия [...] следва да бъдат включени в протокол.
Необходимо е да се посочи как те следва да се прилагат и,

„Във връзка с износа на оръжие не само вярвам, че трябва
да запазим [общата позиция] от 2008 г., но вярвам, че
трябва да я актуализираме основно. Защото 2008 г. вече
беше доста отдавна. И тази обща норма на европейските
държави за контрола върху износа на оръжие трябва да
бъде преразгледана“.
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Това, което трябва да направим, е да предоговорим
споразумението от 2008 г., за да обменяме първо
информация. Трябва да знаем какво прави всяка държава,
какъв износ извършва всяка държава, за кого, как, и да
проследяваме използването на тези оръжия, както правят
някои държави“.

действие [относно правата на човека] за периода 2020 –
2024 г. [...] Сега трябва да видим как конкретно можем да
изпълним тези планове. И призовавам Парламента да
работи с мен, за да гарантираме това, както и че ЕС ще
продължи да бъде пример за защита на правата на човека
по света“.

Заплахи

Приоритети и предизвикателства

„Имаме хибридни заплахи, включително кампании за
дезинформация и кибератаки, които застрашават нашат а
демокрация. Осъзнавам сериозността на тези заплахи и
ще продължа напред“.

Съседство и разширяване

Какво

м
ож
еданаправиЕ
С
[.],задаѝпротиводейства?

„Очевидно тероризмът е основна, огромна заплаха. [...]

Разполагаме с цял набор от инструменти, включващи
дипломацията, отношенията с онези държави, които в
миналото са били източник на тази огромна заплаха срещу
нас, но с които няма да можем да се справим сами“.

„[...] съществува процес на дезинформация, който оказва
сериозно влияние върху демократичното здраве на
нашите държави. И дезинформацията ще бъде [...] един от
най-големите проблеми, с които ще се сблъскаме с
изкуствения интелект. [...] Разполагаме с три направления,
едното от които посветено на Източна Европа.
Разполагаме със звеното за бърза реакция срещу
дезинформация. Разполагаме с намален капацитет за
намеса. Следва да разполагаме с много повече, защото
проблемът ще се задълбочава...“.

Права на човека
„[...] Европейският съюз е пътеводна светлина по
отношение на защитата на правата на човека, много
повече от всеки друг по света. И те трябва да бъдат
неразделна част от нашите политики. Насърчаването на
правата на човека не следва да бъде само въпрос на
външната политика, който да бъде пратен в ъгъла, той
трябва да бъде в центъра“.
„[...] държавите, които се възползват от търговски
преференции, трябва да спазват конвенциите по правата
на човека и трудовите права“.
„[...] Уверявам ви: за мен правата на човека не са просто
„черешката“ на едно търговско споразумение. Те са
неразделна част от него не само по време на изготвянето
на споразумението, но и когато става въпрос за
наблюдение на неговото прилагане. [...] Ще се постарая
във всички двустранни търговски споразумения да бъде
включена клауза за правата на човека [...]“. „Имаме план за

„Позволете ми от самото начало да подчертая
намерението си да се ангажирам с реформите и процесите
на интеграция на Западните Балкани, да подкрепя
демокрацията и териториалната цялост на Украйна, да
обърна внимание на предизвикателствата в нашето южно
съседство [...], да разработя нова всеобхватна стратегия за
Африка, да изготвя една политически завършена
стратегия във и със Азия, да засиля сътрудничеството ни с
Латинска Америка
и да дам нов старт на
трансатлантическите отношения“.
„Наистина вярвам, че Балканите и източната граница на
Европа са основните приоритети на нашата външна
политика. Не можем да кажем, че сме геополитически
настроени, ако не можем да решим проблемите в своите
непосредствени съседи. [...] Може би не осъзнаваме
огромната
заплаха,
която
представлява
една
дестабилизирана Северна Африка“.
„[...] първото нещо, което следва да направим на
Балканите, е да отворим границите [...]“.
„Едно е ясно: Косово и Сърбия трябва да постигнат
споразумение. [...] Ще направя всичко по силите си, за да
осъществя този приоритет. Всъщност моето първо
посещение ще бъде в Прищина“.
Миграция и изменение на климата
„Европейските граждани твърдят, че двете най-големи
предизвикателства, пред които са изправени, са
изменението на климата и миграцията. И двете са
геополитически предизвикателства, защото не можем да
се справим с тях сами. [...] Изменението на климата [...] е
двигател на нестабилност и миграционен натиск, с които
се сблъскваме както у дома, така и навън. Ето защо това са
геополитически въпроси“.
Миграцията и убежището имат дълбоки геополитически
последици [...] Миграцията трябва изцяло да бъде
включена във външната политика“.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

МАРОШ ШЕФЧОВИЧ

Кандидат за заместник-председател
Междуинституционални отношения и
перспективи

Кандидатът за заместник-председател Марош Шефчович се яви пред Европейския парламент на 30 септември
2019 г., за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по правни въпроси, комисията по
конституционни въпроси, комисията по промишленост, изследвания и енергетика и комисията по петиции. По
време на изслушването той пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези
ангажименти се отнасят до неговия ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от
новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 Междуинституционални отношения и по-добро регулиране; и
 Поставяне на перспективите в основата на по-доброто изготвяне на политики.
Моля, обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно
поетите ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайтовете за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването
на кандидата за заместник-председател бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор,
на които той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси
Автори: Роберта Паница; Джорджо Муса
Генерална дирГенерална дирекция за вътрешни политикия
PE 621.918 – ноември 2019 г.
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Междуинституционални отношения
Засилване на специалното партньорство с
Европейския парламент
„Ще бъде мой приоритет да доразвия нашето
сътрудничество в специално партньорство, основано на
доверие между нас, както и с нашите граждани. Поконкретно ще предложа партньорството ни да излезе
извън пределите на законодателната сфера. То следва да
се прилага по-цялостно по време на целия политически
цикъл“.
Повишаване на сътрудничеството на етапа на
определяне на дневния ред
„[...] Предвиждам тясно сътрудничество между нашите
институции на етапа на определяне на дневния ред. Както
знаете, аз следва да подкрепям избраната за председател
чрез разработване на работната програма на Комисията.
Това ще бъде приоритет [...]. Ето защо от първия ден ще
работя с колегите си в Комисията, както и ще достигна до
вас, до политическите групи и до Съвета на
председателите на комисии в Парламента. На тази основа
следва да приемем и съвместна декларация относно
законодателните приоритети между нашите три
институции“.
Ангажимент за действие относно резолюциите на
Парламента съгласно член 225 от ДФЕС относно
законодателни инициативи
„[...] право на инициатива за Европейския парламент, което
ще маркира започването на нова институционална ера.
Както е обявено от избраната за председател, когато
Парламентът, действайки с мнозинство от членовете си,
изисква законодателно предложение, Комисията ще
реагира със законодателен акт при пълно спазване на
принципите на пропорционалността, субсидиарността и
по-доброто законотворчество.“
„За бързото изготвяне на документите ще предложа
нашите две институции да се ангажират на най-ранен етап
от планирането на резолюциите на Парламента и да
работят заедно на всеки етап от тяхното изготвяне. Искам
да въведа механизъм за ранно предупреждение, за да се
гарантира постоянен диалог между Комисията и
Парламента“.
„След като дадена резолюция на Парламента бъде приета,
ще гарантирам, че колегиумът на членовете на Комисията
ще проведе политическо разискване по темата [...]“.
Ангажимент за подновяване на
междуинституционалните преговори относно
правото на Парламента на разследване
„[...] Ще насърча съживяването на разискванията относно
предстоящите институционални досиета, по-специално
правото на разследване. Разбирам напълно опитите на
Парламента за преглед на Регламента. Тъй като
разискването беше спряно поради институционални и
правни съображения, изразявам готовност да участвам в
тристранни обсъждания“.

PE 629.837

Насърчаване на Съвета да участва в рамковото
споразумение от 2010 г.
„[...] това, което ще направя, ще бъде отново да започна
преговори със Съвета. Тук имаме рамково споразумение ,
нека да го разгледаме, за да видим [...] какво трябва да се
актуализира и как можем да накараме Съвета да си
сътрудничи по-тясно с нас също въз основа на това
споразумение“.
Ролята на Парламента в Конференцията за бъдещето
на Европа
„[...] що се отнася до Конференцията за бъдещето на
Европа, очевидно трябва да работим по нея заедно.
Новоизбраният председател съвсем ясно заяви, че е
напълно готова да работи в тясно сътрудничество с
Европейския парламент и е готова да приеме, че
Европейският парламент и неговите членове ще водят
тази конференция“.

Прозрачност
Международни преговори
„По отношение на международните преговори ще работя
със съответните членове на Комисията, за да гарантирам,
че Европейският парламент ще бъде информиран
редовно, особено преди големи събития и на ключови
етапи от международните преговори“.
Повишаване на прозрачността в Съвета
„Важно е да има висока степен на прозрачност [...]. Това,
което искам да направя, е да призова Съвета да обсъди
този въпрос с омбудсмана“.
Регистър за прозрачност
„[...] когато става въпрос за регистъра за прозрачност ,
мисля, че това, от което се нуждаем, е да довършим това
усилие. Това означава да намерим начин как Европейският
парламент и Съветът могат да бъдат част от това усилие и
съм готов да се ангажирам изцяло, да го обсъдим с вас и да
намерим възможно най-доброто решение“.
Процедура на комитет – регистър на експертните
групи
„Опитваме се да обединим регистъра на експертните
групи и регистъра на процедурата на комитет. [...] Надявам
се следващата година да можем заедно да го стартираме и
ще видите дали новият инструмент работи така, както ви
се иска“.

Петиции
Обещание да се подобри разглеждането на петиции
от Комисията
„Що се отнася до приноса на гражданите за установяване
и, когато е целесъобразно, за предприемане на действия
срещу нарушения на правото на ЕС, ще работя в тясно
сътрудничество с комисията по петиции и, разбира се, ще
присъствам на представянето на нейния годишен доклад.

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
Освен това, ако установим значителен брой петиции по
една тема, ще съдействам за присъствието на отговорните
членове на Комисията, за да обсъдим какво може да се
направи, за да се разгледат изразените притеснения“.
Навременен отговор от страна на Комисията
„Ако [...] просто ни изпращате петициите, по отношение на
които Комисията може да направи нещо и за които е
компетентна, ще направя всичко по силите си те да
получават добър отговор след три месеца, а членовете на
Комисията ще бъдат готови да участват във вашата
комисия“.

По-добро регулиране
Ангажимент за приемане на многогодишната
програма
„Ще [...] предложа приемането на първата по рода си
многогодишна програма съгласно предвиденото в
Междуинституционалното споразумение за по-добро
законотворчество от 2016 г.“
Координиране на работата на Комисията относно подоброто регулиране
„[...] Искам да работя с вас относно по-доброто регулиране
и неговото ефективно и прозрачно прилагане. Целта ни
следва да бъде да приемем и въведем ориентирано към
бъдещето законодателство, което може да устои на
изпитанията на времето, което не поражда ненужна
тежест и дава резултати с минимални разходи. За тази цел
искам да придвижа дневния ред във връзка с по-доброто
регулиране“.
Отношения с националните парламенти и зачитане на
принципа на субсидиарност
„През първите две години от мандата планирам да посетя
всички национални парламенти, за да оценя по-добре
тяхната важна работа по отношение на активната
субсидиарност и пропорционалност и ще обсъдя с тях
нашето многогодишно програмиране“.
„Това е идеята на активната субсидиарност. Следва да
търсим начини, по които можем да се консултираме със
или да включим на по-ранен етап в нашите европейски
дебати националните парламенти, регионалните органи
или регионалните парламенти, ако те съществуват“.
„Това, което обяснявам на колегите си – и вече съм готов
да работя по него дори още повече в политически аспект
– е, че след като ние в Комисията разберем, че
предложението, което може да направим, би срещнало
отпор от над 50% от националните парламенти, дори няма
да го предлагаме за обсъждане“.

законодателно предложение с нова тежест
потребителите следва да бъде компенсирано
равностойно намаление някъде другаде.

за
от

Това е особено важно за малките и средните предприятия
и ще гарантирам прилагането на този нов принцип във
всички области. [...] ще кажа обаче твърдо „не“ на един
механичен подход и на излагането на риск на нашите
високи стандарти, особено социалните и екологичните“.
Ангажимент за тясно сътрудничество с държавите
членки за избягване на допълнителната бюрокрация
„Също така имам за цел да се ангажирам по-активно с
държавите членки, за да гарантирам,
че при
транспонирането на законодателството на ЕС те няма да
добавят ненужна административна тежест“.
„Институциите на ЕС следва да бъдат предупреждавани,
когато дадена държава членка въвежда мерки извън
изискванията на законодателството на ЕС, и ще включа в
това и представителствата на Комисията и ще гарантирам,
че членовете на Европейския парламент също ще бъдат
надлежно информирани“.
Облекчаване на свръхрегулирането за МСП
„Готов съм да работя с вас по тази тема, за да гарантирам,
че нашият сектор на МСП е удовлетворен от новите
промени, които ще въведем“.

Платформата REFIT
Преименуване на платформата REFIT в „платформа,
пригодна за бъдещето“
„Ще предложа платформата REFIT да бъде преименувана в
„платформа,
пригодна
за бъдещето“. Изразявам
убеждение, че нашето законодателство следва да бъде
например пригодно за електронно управление и цифрова
употреба. Редовно ще докладвам на Парламента относно
констатациите на платформата“.
Включване на изкуствения интелект в платформата
REFIT
„[...] искаме да въведем също и нови правила за начина, по
който изкуственият интелект ще се развива в Европа. Но
същевременно искам да ви уверя, че ще подходим към
справянето с административната тежест изключително
внимателно, с деликатност и като първостепенен
приоритет и че по никакъв начин няма да понижим своите
стандарти“.
„[...] трябва категорично да гарантираме, че нашите данни
са добре защитени, че нашите основни права се зачитат и
че знаем кой носи отговорност и че хората трябва винаги
да владеят положението“.

Облекчаване на регулаторната тежест за хората
и за предприятията
Прилагане на новия принцип на отмяна на предишни
тежести при въвеждане на нови
„Ще приложа принципа на отмяна на предишни тежести
при въвеждане на нови, [...], което означава, че всяко
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Представителство на Комисията в Съвета по
общи въпроси и в обсъжданията на
междусекторни въпроси в Парламента

Стратегически прогнози

„Бих искал да бъда еднакво близо до Европейския
парламент и до Съвета, защото вярвам, че това понякога
помага да се обясни недоволството на Европейския
парламент към Съвета и отново да се обясни позицията на
Съвета на Европейския парламент [...]“.

„[...] ще предложа да се стремим към изпреварващо
управление от световна класа, като изградим капацитет за
прогнозиране вътре в Комисията, който да обслужва
нашите политически цели, и намерението ми е да
мобилизирам ресурсите на Съвместния изследователски
център като основен фактор“.

Засилване на основаното на доказателства
изготвяне на политики
Общ регистър на доказателствата
„[...] искам да запазя качеството на доказателствата и да
повиша тяхната прозрачност. На практика ще проуча
заедно с другите институции създаването на общ регистър
на доказателствата, общодостъпен за обществеността,
където ще споделяме доказателствата, използвани в
нашите законодателни предложения“.

Обещание за изграждане на капацитет за
прогнозиране

Създаване на мрежата на ЕС за стратегически
прогнози
„Необходимо е да създадем мрежа на ЕС за стратегически
прогнози, като обединим най-доброто от институциите на
ЕС и държавите членки“.
Изготвяне на годишен прогнозен доклад

„Ще трябва да въведем много нови елементи, за да
модернизираме оценките на въздействието, и поради
това бихме искали да го съчетаем във възможно найголяма степен с перспективите [...]“.

„[...] писмото за определяне на моя ресор от избраната за
председател ми дава мандат да изготвям годишен
прогнозен доклад за най-актуалните нововъзникващи
тенденции. Този доклад ще се използва за формулиранет о
на речта относно състоянието на Съюза и за нашите
програмирания. Въз основа на него ще подкрепям
стратегически дебати в Европейския парламент, както и в
Европейския съвет. Искам да постигнем съгласие по
трансформиращи
мегатенденции,
към
които
е
необходимо да подхождаме стратегически, и да
развиваме нашата дългосрочна визия за Европа [...]“.

„Когато става въпрос за оценката на въздействието,
определено е необходимо още да повишим качеството и
прозрачността“.

Координиране на работата на Комисията
относно Европейския алианс за
акумулаторните батерии

Подобряване на обществените консултации

Обвързване на Европейския алианс за
акумулаторните батерии с други стратегически
сектори

„Той би бил [...] под ваш контрол, той би бил
междуинституционален [...].”
Подобряване на оценките на въздействието на
Комисията

„[...] ще трябва да насочим обществените консултации
много повече към нашите държави, към нашите региони,
да говорим с професионалните сдружения, да
гарантираме, че ще имаме по-добра реакция в бъдеще“.
Подкрепа на Комитета за регулаторен контрол
„Тока, което искам да направя, е да ги подкрепя (външните
експерти) [...], да им дам повече ресурси, за да си вършат
работата дори още по-добре, и да използвам и потенциала
на Съвместния изследователски център по някои от
въпросите, по които се нуждаем от повече научни
доказателства [...]“.

„[...] бих искал да използвам тези отговорности, свързани с
прогнозирането, за да дойда при вас и да ви разкажа в кои
други стратегически сектори следва да направим същото
и да създадем такъв промишлен пакт, така че наистина да
можем да бъдем в крак с нашите основни глобални
конкуренти“.

Ограничаване на отговорността и авторско право. Становищата, изразени в настоящия документ, принадлежат единствено на техните
автори и не отразяват непременно официалната позиция на Европейския парламент. Възпроизвеждането и преводът за нетърговски цели са
разрешени, при условие че е посочен източникът и че Европейският парламент е предварително уведомен и е получил екземпляр. Цитатите
на английски език, включени в настоящия документ, се основават на стенографския протокол на изслушванията, предоставен впоследствие.
Цитатите от изказвания, направени на език, различен от английски, се основават на симултанния превод, осигурен на живо по време на
изслушването. Този симултанен превод не представлява автентичен запис на разискванията. На разположение е видео запис на
изслушването. © Европейски съюз.
Завършване на изходния документ: октомври 2019 г. Дата на публикуване: ноември 2019 г.
Отговорни администратори: Роберта ПАНИЦА; Джорджо МУСА; Помощник-редактор: Сандрина МАРКУЦО
Контакт: poldep-citizens@ep.europa.eu
Настоящият документ е достъпен в интернет на следния адрес: www.europarl.europa.eu/supporting-analyses
За печат ISBN 978-92-846-5550-2| doi: 10.2861/186654| QA-02-19-778-EN-C
PDF
ISBN 978-92-846-5549-6 | doi: 10.2861/376032| QA-02-19-778-EN-N

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ВЕРА ЙОУРОВА

Кандидат за заместник-председател
Ценности и прозрачност

Кандидатът за заместник-председател Вера Йоурова се яви пред Европейския парламент на 7 октомври 2019 г.,
за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по конституционни въпроси, комисията по
граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи, както и комисията по правни въпроси. По време на
изслушването тя пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се
отнасят до нейния ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено ѝ от новоизбрания председател
на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 Утвърждаване на демокрацията и прозрачността; и
 Защитаване на европейските ценности и права.
Моля, обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно
поетите ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за заместник-председател бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на
които тя даде писмени отговори.

Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси
Автори: Ева Пави; Отавио Марцоки
Генерална дГенерална дирекция за вътрешни политикия ция за
вътрешни политики PE 621.924 – октомври 2019 г.
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Утвърждаване на демокрацията и
прозрачността
Постигане на напредък във връзка с въпросите по
системата на водещите кандидати и
транснационалните листи
„[...] необходимо е да подобрим системата на водещите
кандидати, включително като обърнем достатъчно
внимание на въпроса за транснационалните листи. Ще
използвам ролята си на председател на групата комисари
по въпросите на „Нов тласък за европейската
демокрация“, за да гарантирам, че Комисията има голям
принос за работата по Конференцията за бъдещето на
Европа относно тези въпроси и да действа като честен
посредник.“
Създаване на работна група относно Конференцията
за бъдещето на Европа
„[...] Това, което ще направя в тази роля, е да създам
групата за Конференцията за бъдещето на Европа, в която
ще си припомним инициативите и ще сравним различни
варианти за системата на водещите кандидати и за
транснационалните листи. Ще търся механизъм, който ще
изпълнява необходимите критерии за аритметиката на
гласуванията, така че никоя държава да не бъде по
някакъв начин в неизгодна позиция или в позиция, която
би нарушила баланса в избирателната система.“
Водещ кандидат
„Водещият кандидат следва да бъде кандидатът за
председател на Комисията. Аз ще направя най-доброто, на
което съм способна. Най-напред ще има експертен дебат,
а по-късно и политически дебат. Съгласно един
реалистичен график бих разчитала да се върнем през
лятото на 2020 г. с първите предложения.“
Транснационални листи
„Също
така ще разгледам осъществимостта и
реализацията на системата на транснационалните листи.“
Избирателен закон
„[...] ще работим по новия тласък за демокрацията, който
ще обхваща изборите и по този начин избирателния закон,
дезинформацията и отново плурализма на медиите в поширок обхват.“
Платена политическа реклама и финансиране на
европейските политически партии
„[...] Ще работим върху решения, за да внесем повече
прозрачност относно платената политическа реклама и
повече яснота относно финансирането на европейските
политически партии.“
Изграждане на устойчивостта на нашите
демократични системи
„После следва създаване на устойчивостта на обществото
и на променливостта на момента, по-специално преди
изборите.
[…]
според
различни
проучвания
политическите партии са много активни производители на
фалшиви новини и дезинформация, […] и затова ние
искаме да разгледаме правилата за политическите
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кампании. В това отношение аз виждам пътя на развитие в
някои много конкретни стъпки.“
Кодекс на поведение във връзка с дезинформацията
„[...] Също така ще направя внимателна оценка на това дали
платформите отговарят на поетите задължения съгласно
Кодекса на поведение във връзка с дезинформацията.“
Цялостен подход за борба с дезинформацията
„И така, за да се преборим ефективно с дезинформацият а
и да изградим устойчивост, ще трябва да имаме цялостен
подход, включително правителства, политически партии,
платформи, журналисти, изследователи, преподаватели и
гражданско общество. А при развиването на тази важна
политика, аз бих искала да остана в тесен диалог с вас и ще
оценя високо вашия принос.“
Дейност, свързана с европейската демокрация
„[...] Ще разработя План за действие за европейската
демокрация [...] като инструмент за нов устрем за
ефективното преодоляване на проблема, така че нашат а
демокрация да бъде по-устойчива. Това изисква
въвеждането на интелигентна регулаторна рамка, както и
последователни и взаимосвързани структури.“
Ангажиране на гражданите
„[...] Виждам своята роля като силен застъпник за хората.
Искам да направя така, че техните индивидуални и
колективни гласове да бъдат чути, а не игнорирани. Искам
да видя техните права да бъдат зачитани, а не погазвани.“
Европейско гражданство
„Планирам да разгледам отблизо това как ще разработим
Програмата за ценности и гражданство [...] Искам тези
средства да бъдат използвани за нещата, от които имаме
нужда.“
Европейска гражданска инициатива
„Ще използвам най-доброто или ще извлека максимума от
новата
законодателна
версия
на
гражданскат а
инициатива, която ще влезе в сила на 1 януари. [...] ние
трябва да ускорим електронната система за комуникация
с организаторите и да обмислим някои линии за оказване
на помощ и някаква активна подкрепа, така че лицата,
които искат да внесат инициатива, да знаят какво
изискваме от тях да направят, за да изпълнят правните
задължения. Аз обещавам, че ще направя най-доброто, на
което съм способна, за да променя това.“
Медиен плурализъм
„[…] Трябва да продължим да използваме своите
финансови средства за независими проекти за
мониторинг на медийния плурализъм, да проследяваме
нарушения на свободата на медиите и да подкрепяме
журналисти, чиято безопасност е под заплаха. Аз ще
използвам всички политически и правни инструменти, с
които разполагам, за да проследя идеите, като доклада на
групата на високо равнище за свободата на медиите и
плурализма.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията

Свобода на словото
„Това е недосегаемо, освен ако няма някакво съдържание ,
което е забранено от закона. Това е принципът, който
спазваме, например при действията си срещу слово на
омразата онлайн. Няма да насърчавам никакви решения
или предложения, които включват това някой да бъде
арбитър относно това какво следва да се пише или какво
следва да се обявява в медиите. Няма да има
Министерство на истината, няма да има комисар,
отговарящ за истината – нищо подобно.“
Съдебно преследване на журналисти за клевета
„[…] Ще набележа всички възможни случаи на
злоупотреба с производства срещу журналисти. […] ще
обсъдим някаква правна помощ или някакъв вид
финансиране за журналистите, които страдат от такива
злоупотреби със закона.“
Законодателство относно стратегически съдебни
производства, насочени срещу участието на
обществеността, на равнището на целия ЕС
„През първата година от мандата си ще работя интензивно
върху правилното разработване на програмата за
финансиране, която е част от програмата „Творческа
Европа“ и се планира тя да подкрепи независимата
журналистика. […] трябва да изготвим системни мерки,
които да обхващат всички държави членки, за да
защитават по-добре – не само в ситуации, когато
системите в държавите членки поставят журналисти в
опасност, а също и индивидуални заплахи към
индивидуални журналисти. Така че ще разгледаме
възможно най-доброто използване на това финансиране .“
Подобряване на прозрачността
„[…] относно прозрачността бих искала да изготвя
първоначални предложения към Парламента и Съвета
още тази година. Следователно това следва да започне във
възможно най-кратки срокове.“
Прозрачност на законодателната процедура

Съвета напълно да споделя информацията и документите.
[...], ако от правна гледна точка не съществува пречка, аз не
виждам никаква причина, поради която Съветът следва да
не споделя информация.“
Повече прозрачност за законодателния процес
„[...] следва да разгледаме всички етапи и следва също да
разгледаме процедурата на комитет.“
Прозрачност на тристранните срещи
„[...] по-специално относно тристранната среща като
финален етап на приемане на законодателството ние
следва да бъдем възможно най-прозрачни. [...] ще се
върнем към дебата за това как да направим тристранните
срещи по-прозрачни с предишните предложения на
Комисията. И да подчертая отново, трябва да инвестираме
някаква енергия в това или да постигнем един по-добър
модел.“
Общ регистър за прозрачност
„[...] трябва да работим за един общ регистър за
прозрачност [...].“
Право на законодателна инициатива
„[...] Виждам, че Парламентът иска това да бъде
определено в официална процедура, и това е нещо, което
искам да подкрепя в съответствие с това, което обеща
новоизбраният председател.“
Доклад за изпълнението относно по-добро
законотворчество
„Ще трябва да направим повече относно това и да
публикуваме доклада за изпълнението, аз виждам това
като едно много възможно решение.“
Определяне на високи стандарти за прозрачност и
етични правила за всички институции
„[...] Искам да се боря за доверието на хората в Европа чрез
подобряване на начина, по който подбираме лидерите на
ЕС, и чрез определяне на високи стандарти за

„[…] това е една от моите основни задачи, така че следва
да започна да работя по нея незабавно – и може би да
имаме някакви частични резултати през следващата
половин година. […] Трябва да подобрим това още сега.
Така че ще действам бързо.“

прозрачност и
институции.“

Достъп до документи

„[…] Ще направя анализ или ще разгледам системите и
Правилника за длъжностните лица, както и кодексите за
поведение на европейските институции, и ще се опитам да
подбера въпроси, които биха могли да попаднат в обсега
на дейност на органа по етичните въпроси. По мое мнение
той може да бъде консултативен орган – такъв, който ще
препоръчва възможните стъпки при конкретни случаи
или възможни санкции според различните ситуации. Но
това е само като начало, аз просто потвърждавам своята
много силна решителност да започна да работя по това
много скоро.“

„[...] следва да разгледаме възможността, по-специално за
подобряване на достъпа до документи, на базата на
предложението на омбудсмана. [...] това са много важни
неща за обсъждане в обновения диалог. Трябва да
започнем да разглеждаме отначало тези неща.“
Прозрачност на процедурата по освобождаване от
отговорност
„[...] Ще [...] търся съвет от своите експерти относно това
дали това е правното условие, което дава възможност на

етични правила

за

всички

Общ за всички институции на ЕС независим орган по
етичните въпроси
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Обединяване на всички имащи отношение политики
под един покрив
„Също така ще работя много тясно с колегите, поконкретно с комисаря по правосъдието, и ще използвам
своята хоризонтална роля, за да се преодолее
изолираността и да обединя всички имащи отношение
политики под един покрив.“
Сътрудничество с Парламента
„[...] Винаги ще бъда готова за комуникация с Парламента,
и по-конкретно с вашите комисии, на всеки етап от нашия
процес на създаване на политики и политически диалог в
духа на лоялност, доверие и пълна прозрачност.“

Защитаване на европейските ценности и права
Култура на върховенството на закона, основана на
взаимно уважение
„[…] Ето защо трябва да изградим култура на
върховенството на закона, основана на взаимно уважение.
Следва да даваме приоритет на диалога и да
предотвратяваме случаи на кризисни ситуации, но също
така трябва да се справяме с проблемите там, където
съществуват такива. „Ще бъда принципна и ще действам с
решителност, ако е необходимо, като използвам всички
налични инструменти.“
Годишен цикъл на прегледа на върховенството на
закона
„[…] Ще обединя сили с комисаря по правосъдието за
допълнително укрепване на набора от инструменти за
изпълняване на върховенството на закона, именно чрез
годишния цикъл на прегледа на върховенството на
закона.“
Ролята на Парламента в процедурата по член 7
„Не мога да си представя как Европейският парламент
може да е освободен от процедурата по член 7, като
Парламентът беше този, който задейства процеса по член
7, така че го казвам по този начин.“
Корупция
„Първо, относно корупцията, в действителност искаме да
включим годишна оценка на корупцията в годишния

навъ
рховенствотон

мястото. [...] Така че ще разгледаме корупцията по
системен начин.“
Европейска конвенция за правата на човека
„[...] Искам да се уверя, че ЕС ще се присъедини към
Европейската конвенция за правата на човека: това ще
бъде силен знак за нашата ангажираност с основните
права.“
Защита на основните права

„Аз съм напълно наясно с необходимостта да защитаваме
хората и техните основни права всеки час, всеки ден и
всеки път, когато са под заплаха. Няма да изоставим
никого.“
Харта на основните права
„Ще продължа [...] да насърчавам Хартата на основните
права. [...] Искам да насърчаваме основните права във
всичко, което правим. Искам да видя основните права в
концепцията на разработването на политиките на
Комисията; било относно изкуствения интелект, било
относно цифровия преход или политиките за равенство.“
Актуална информация относно стратегията за
основните права
„Третото нещо, по което ще работим, е актуализиранет о
на стратегията за основните права. Това е „Светата
Троица“ за мен. Основните права, върховенството на
закона и демокрацията, които ще обхванем чрез три
направления на работа и за които разчитам на много
силната ангажираност на Парламента.“
Ангажиране с борба с всички видове антисемитизъм
„Тук трябва да обединим сили и да бъдем абсолютно ясни
в едно послание – че това е абсолютно неприемливо.“
Диалог с църкви и религиозни сдружения или
общности
„Радвам се, че има разпоредба в Договора за диалог с
църкви и философски и неконфесионални групи. [...] Той се
предвижда два пъти годишно. Все още обмислям
системата и метода, но ще се радвам да се ангажираме с
такъв диалог.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ДУБРАВКА ШУИЦА

Кандидат за заместник-председател
Демокрация и демография

Кандидатът за заместник-председател Дубравка Шуица се яви пред Европейския парламент на 3 октомври 2019
г., за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по конституционни въпроси и комисията
по заетост и социални въпроси. По време на изслушването тя пое редица ангажименти, които се изтъкват в
настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят до нейния ресор, описан в писмото за определяне на ресора,
изпратено ѝ от новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:



Конференция относно бъдещето на Европа; и
Подкрепа за Европа през демографския преход.

Моля, обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно
поетите ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за заместник-председател бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на
които тя даде писмени отговори.

Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси
Автор: Ева Пави
Генерална дирекция вътрешни политики на Съюза
PE 621.921 – октомври 2019 г.
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Конференция относно бъдещето на Европа

Посещения във всяка държава членка

Постигане на съгласие относно концепция, структура,
време и обхват

„[...] Трябва да посетим всяка държава членка в първата
част на мандата си.“

„Новоизбраният председател определи амбициозен
график, като обяви, че конференцията ще започне през
2020 година и ще продължи две години. Ето защо [...] ще
работя с този Парламент, със Съвета и всички други
участници за постигане на съгласие относно концепцията,
структурата,
формата,
времето и
обхвата
на
конференцията. Ще представя своите идеи в самото
начало на мандата и искам да подчертая значението на
това да работим заедно с вас, членове от целия
Парламент.“

Включване на националните парламенти, НПО и
гражданското общество
„И така, националните парламенти, разбира се, след това
НПО. [...] Гражданското общество също е много важно и
няма как да не го включа. Бъдете сигурни, че ще включа
всички тях, но заедно с вас, след като ние ще бъдем
съпредседатели в това, така че не бих направила нищо, без
да дойда отново и да разговарям с вас, като постигнем
съгласие, както казах, относно концепцията, обхвата,
времето, ще направим всичко заедно.“

Формат на конференцията

Включване на местните и регионалните органи

„[...] този консултативен съвет ще председателства тази
конференция. Това е конференция, но в действителност
[...] ще бъде поредица от конференции в цяла Европа. И
така, това е, което ние искаме да направим.“

„Трябва да установим контакт с всички – НПО, местни и
регионални органи, национални парламенти. Но местните
и регионалните органи ще бъдат най-важните, защото
това е най-лесният начин да достигнем до гражданите, а
ние искаме да достигнем до всеки гражданин, който се
интересува от нашето общо бъдеще.“

Консултативен съвет
„Определено ще има консултативен съвет, който ще бъде
председателстван от мен, но съпредседателстван от
някого от този Парламент.“
Определяне на темите
„[...] Смятам, че трябва да се придържаме към тези шест
стълба, които са вградени в политическите насоки на
новоизбрания председател: нов курс на Европейския
съюз; климат; цифровизация; икономика в интерес на
хората; по-силна Европа на световната сцена и европейски
начин на живот. След това този стълб: нов тласък за
европейската демокрация. Считам, че това следва да бъде
обхватът на нашите теми, но няма аз да реша това. Ще
дойда тук и това ще бъде първата ми задача в рамките на
първите 100 дни. И така, ще дойда при вас и ще видим как
да продължим. Трябва да го направим в сътрудничество
със Съвета, разбира се, но считам, че вие ще бъдете
първите участници в него.“
Ролята и участието на Парламента във всички етапи
„Утвърждаването на демокрацията на Европа не може да
бъде направено без най-важния орган, който е
Европейският парламент, органът, който съдържа
активното участие на нашите граждани. Аз съм изцяло
ангажирана да работя с вас и със Съвета на всички етапи
от конференцията.“
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Участие на гражданите
„[...] не подбираме никого, тя ще бъде напълно отворена и
напълно приобщаваща. И така, ще разговаряме с тях, ще ги
изслушаме и тогава ще постигнем съгласие относно
резултатите.“
Достигане до гражданите в селските райони
„[...] Считам, че трябва да отидем в селските райони, за да
достигнем до всеки гражданин.“
Да направим участието лично или онлайн възможно
най-лесно и най-достъпно
„[...] Необходимо е да си взаимодействаме с европейците
от нашия Съюз, да изслушваме техните надежди,
очаквания и техните притеснения, които са свързани с
тяхната реалност: тези, свързани с климата, икономикат а,
цифровото
развитие,
глобалната
трансформация,
демографските промени. Новоизбраният председател ми
постави задачата да намеря начини да се заема с личното
участие или участието онлайн и да ги направя възможно
най-лесни и достъпни. Ще направя това абсолютен
приоритет.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията

Осигуряване на провеждането на последващи
действия относно това, което е одобрено
„[...] тази конференция трябва да доведе до резултати.
Вслушването в гражданите е от съществено значение, но
не е самоцел. Проявяването на реално разбиране
означава предприемане на реални действия. Необходимо
е да сме сигурни, че каквото е договорено, е приведено в
действие. Това
беше изричен
ангажимент
на
новоизбрания председател в нейните политически насоки
и аз ще работя с всички свои колеги в рамките на
Комисията, както и с този Парламент, и с всички
заинтересовани комисии [...] – и всички други институции,
за да се уверим, че проследяваме договореното.“
Възможни промени на Договора като последващи
действия
„Ако има нужда от промяна на Договора, ще бъда
отворена за по-нататъшен дебат – не само аз, но и всички
вие. Видях, че това е било идея в тази комисия и е много
важно Парламентът да бъде по-силен, по-влиятелен и тъй
като аз съм една от вас, бих одобрила това. Но вие знаете,
че Комисията ще работи колегиално – ние ще бъдем екип.
Така че ако имаме единодушен подход, аз ще бъда за това,
но нека първо да поговорим с гражданите и да видим дали
този Договор е достатъчен – дали сме използвали всички
възможности, които той ни предлага. Ако не, тогава трябва
да започнем да обсъждаме промените.“
Доклади на комисията AFCO за бъдещето на Европа
„Разбира се, аз одобрявам тези доклади. Одобрих ги по
време на пленарните заседания и дори участвах в дебати
и, разбира се, споделям съдържанието на тези доклади.“
Право на инициатива за Европейския парламент
„[...] комисията по конституционни въпроси се занимаваше
с правото на инициатива в продължение на много, много
години и то е залегнало във всички ваши доклади. [...]
Госпожа председател, ако тя желае, аз също бих желала,
ние заедно ще сме готови да променим това и да дадем
правото на инициатива, ако е необходимо. [...] Няма да съм
против, тъй като идвам от Парламента и искам да
оправомощя Парламента и зная, че това е много важно за
всички нас и за всички вас. Така че ще дойда тук и ще
разговарям с вас и ще видим как се развива ситуацията.“
Субсидиарност
„[...] Определено подкрепям субсидиарността [...] и ще се
придържам към това. Разбира се, що се отнася до
социалния стълб, за който аз отговарям, трябва да се
грижа за компетентностите на държавите членки. Когато
обаче можем да помогнем, защо да не помогнем, като
предоставим финансиране или правим неща, които могат
да помогнат, особено в Централна и Източна Европа и в
по-слабо развитите страни?“

Пропорционалност
„Принципът на субсидиарност, но и пропорционалност ,
вече е включен. Затова винаги трябва да имаме това
предвид и да го вземаме под внимание. Разбира се, мисля,
че пропорционалността също е много важна и не е нужно
да натоварваме допълнително никого, особено местните и
регионалните органи.“
Създаване на „червен картон“, в случай че
национален парламент реши, че мярката
противоречи на субсидиарността
„[...] Досега „жълтият картон“ е използван три или четири
пъти. Това означава, че трябва да използваме всички
възможности, от „зелен картон“ до „червен картон“. Не
мога да ви кажа, но защо не обсъждаме това в рамките на
обхвата на Конференцията относно бъдещето на Европа?
Ако това ще бъде заключението, не бих се
противопоставила. Ние сме напълно отворени и напълно
приобщаващи. Това е духът на новия колегиум на
членовете на Комисията и новата Комисия.“
Правата на европейските граждани, които живеят в
Обединеното кралство, и на британските граждани,
които живеят в ЕС
„[...] Гражданството е много важно, особено когато
говорим за Ирландия и Северна Ирландия, и трябва да
вземем това предвид. Разбира се, щедростта няма да е
достатъчна. Ще трябва да направим повече за тези хора –
както за гражданите на Обединеното кралство тук, в
Европа, така и за нас, европейците, в Обединеното
кралство.“
Основополагащите ценности на Съюза
„Съюзът, който аз ще насърчавам, е Съюз на човешкото
достойнство, свободата, демокрацията, равенството,
върховенството на закона, зачитането на правата на
човека, включително на правата на лицата, които
принадлежат към малцинства. Тези ценности са общи за
държавите членки в общество, чиито преобладаващи
характеристики са плурализмът, недискриминацият а,
толерантността, справедливостта, солидарността и
равенството между мъжете и жените. Ще се придържам
към член 2 и винаги ще държа на това [...].”
Системата на водещия кандидат и
транснационалните листи
„В моето писмо за определяне на ресора и в много други
писма за определяне на ресора ние сме задължени да
включим това в дневния ред и да дойдем при вас, това е
нещо, което трябва да бъде извършено. Това ще бъде
първата тема на конференцията относно бъдещето на
Европа:
системата
на
водещия
кандидат
и
транснационалните листи. До края на лятото на 2020 г. ще
трябва да приключим този дебат и да видим как да
продължим.“
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Подкрепа за Европа през демографския
преход
Въздействие на демографските промени върху
различни групи
“[...] Ще разгледам всеки аспект на демографските
промени и как това влияе на различните засегнати групи.“
Картографиране въз основа на данни на Евростат

Зелена книга за застаряването
„Ще представя Зелена книга за застаряването, за да
преценим какво може и трябва да се направи, поспециално за насърчаване на активното остаряване, и да
разгледаме дали нашите системи за социална защита са
подходящи за по-възрастно население. Това ще се случи в
тясно сътрудничество с този Парламент, както и, разбира
се,
с
държавите
членки,
които
притежават
компетентностите в повечето от тези области.“

„[...] каквото и да правя, ще бъде направено въз основа на
картографиране [...] Ще използвам данните на Евростат и в
тези данни всичко ще се основава на доказателства. Така
че ние няма да стартираме тази процедура и няма да
започнем да прилагаме каквото и да е законодателство,
без да имаме конкретни данни, които ще бъдат получени
от Евростат.“

Европейски стълб на социалните права

График на картографирането

„Затова трябва да намерим по-добро работно време, подобра инфраструктура за майките и бащите [...] Защо да не
се грижим за семействата и да имаме една благоприятна
политика по отношение на семействата? Така че аз
подкрепям това. Това е един от основните стълбове на
Европейския социален стълб.“

“[...] Имам задължение [...] през първите шест месеца да
направя картографирането и да видя какво да правя. Това
ще бъде първият ми доклад през първите шест месеца.“
Дългосрочна визия за селските райони

„[...] в рамките на прилагането на Европейския стълб на
социалните права ще координирам работата по подоброто съвместяване на професионалния и семейния
живот.“
Съвместяване на професионалния и семейния живот

„Искам да се съсредоточа върху селските райони, които
често са най-силно засегнати от намаляващото население,
липсата на възможности, водеща до изтичане на мозъци,
сериозен недостиг на основни услуги и по-висок риск от
бедност. Също така ще координирам работата по
дългосрочната визия за селските райони в тясна
консултация с местните и регионалните органи. Трябва да
им дадем възможност да се възползват максимално от
своя потенциал и да ги подкрепяме в това да се справят
със своя собствен уникален набор от проблеми.“

„Това е решението на този Парламент, [...] Европейският
социален фонд плюс. Парламентът поиска 5,9 милиона
евро да бъдат включени в следващата многогодишна
финансова рамка за закрила на детето и гаранция за
децата. Бих подкрепила това. Ще поискам още, ако е
възможно, но нека попитаме комисар Хан какво той мисли
по въпроса. [...] Винаги ще взема под внимание решенията
на Парламента и на всички вас [...].“

Борба срещу бедността

Инвестиране на повече за бъдещето на нашите деца

„Ще направя всичко възможно, за да изпълня
задълженията си, дейностите си от писмото за определяне
на ресора и да помогна на европейските граждани и на
нуждаещите се, както и на тези в бедност, и на
изоставените, да имат достоен живот.“

„Ще ръководя работата по инвестирането в нашите деца.
[...] Няма по-важна инвестиция, която можем да направим
[...]. Ще координирам работата по новата гаранция за
децата и ще представя цялостна стратегия за правата на
детето.“

Защита на правата на детето

Изтичане на мозъци
„Ще се съсредоточа върху въпроса за изтичането на
мозъци, като осигуря подкрепа за най-засегнатите
региони, по-специално чрез гаранцията за младежта.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

МАРГАРИТИС СХИНАС

Кандидат за заместник-председател
Утвърждаване на европейския начин на живот

Кандидатът за заместник-председател Маргаритис Схинас се яви пред Европейския парламент на 3 октомври
2019 г., за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по граждански свободи, правосъдие
и вътрешни работи, комисията по култура и образование и комисията по заетост и социални въпроси. По време
на изслушването той пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се
отнасят за неговия ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от новоизбрания
председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:




Умения, образование и интеграция;
Намиране на общи позиции относно миграцията; и
Съюз на сигурност.

Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за заместник-председател бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на
които той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси
структурни политики и политика на сближаване
Автори: Ина Соколска, Катаржина Ана Искра, Пиер Ериар
Генерална дирекция за вътрешни политики на Съюза
PE 621.920 – октомври 2019 г.
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Умения, образование и интеграция
Съюз на равните възможности и многообразието
„Моята работа ще бъде да осигуря обединяване на
експертния опит в различни области на политиката с
акцент върху хората и конкретни резултати.“
„Мисля, че културното изразяване и свободата на
културите са част от това да бъдеш европеец [...]. Заедно с
Мария Габриел и нашите служби много ще се радвам да
разгледаме случаи или въпроси [на цензура и
художествена репресия], които попадат в нашат а
компетентност, защото за нас би било интересно да знаем
какво се случва и какво можем да направим, за да
помогнем.“
Култура и спорт/Европейски корпус за солидарност и
Discover EU
„Приемам множеството изразени мнения, че в DiscoverEU
и Европейския корпус за солидарност хората, които
участват, следва не само да пътуват. Те следва да се върнат
с известен опит, следва да практикуват някакви умения и
следва да донесат знания в по-широкото общество и съм
готов да работя върху това.“
„Няма съмнение, че има елемент на младежко участие,
който революционализира начина, по който гледаме на
климата и околната среда [...]. Така че чрез нашите
младежки програми (Европейски корпус за солидарност,
DiscoverEU) ще се опитам да направя възможно най-много
за насърчаване на стремежа към устойчивост, включващ
нашите младежи.“
„Не трябва да забравяме едно от съкровищата на Европа:
нашето културно наследство, в което трябва да
продължим да инвестираме и да популяризираме в
рамките на и извън своите граници.“
Искам да използвам напълно взаимодействията между
Мария Габриел и нейната работа относно спорта и Стела
Кириакиду относно здравословния начин на живот [...].
Приносът на местно равнище, който можем да направим в
спорта [...], е това, в което следва да вложим парите си, това
е мястото, където следва да помогнем.“
Образование/Европейско пространство за
образование
„Ще работим за превръщането на Европейското
пространство за образование в реалност и ще
стимулираме държавите членки да реформират и
модернизират своите системи за образование и обучение,
включително цифровото обучение. Ще гарантирам, че
използваме програмите „Еразъм+“,
DiscoverEU и
„Европейски корпус за солидарност“, за да предоставим
възможности на нашите младежи и да предложим нови
възможности за мобилност.“
„Необходимо е да създадем това Европейско
пространство за образование до 2025 г. Това е основният
ни приоритет. За да стигнем до там, е необходимо да
можем да се справим с всички равнища на образованието
от училища до университети. Необходимо е да създадем
европейска студентска карта. Необходимо е да
надграждаме европейските университетски съюзи, които
вече сме започнали. Нужно е да ценим учителите.“
„Фондът за „Еразъм+“ [...] е една от най-успешните
програми в историята на ЕС и ние изцяло подкрепяме
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вашата идея да се утроят ресурсите, предвидени за нея [...].
В „Еразъм+“ има някои аспекти, които спират някои хора
от участие, поради липса на ресурси или по някакв а
причина [...]. Ще обсъдя това с колегата си, г-н Шмит [...], за
да видим дали можем да намерим финансирането от
Европейския социален фонд (ЕСФ), за да дадем
възможност на тези младежи също да участват в
„Еразъм+“.“
„За да гарантираме, че никое дете няма да бъде
изоставено, ще въведем Европейска гаранция за децата, за
да гарантираме, че децата, изложени на риск от бедност
или изключване, ще имат достъп до повечето основни
права, като здравеопазване и образование.“
„Поемам ангажимента, че ще ме виждате много на терен
[...] в учебни центрове, в училища, в университети.“
Идентифициране на недостиг на умения и
преквалификация
„По отношение на уменията считам, че трябва да правим
две неща едновременно. Първо [...] трябва да продължим
да инвестираме в умения за пазара на труда и да се борим
с неравенството. [...] Но има и нещо друго, което е
свързано с уменията и където трябва да правим повече.
Това е въпросът за междуличностните умения, свързани с
включването: не умения, които непременно водят до
пазара на труда, а умения, които могат да ви доведат до подобро включване в обществото около вас. Разговаряне с
други, спортуване, посещаване на музеи, ангажиране с
дейности на гражданското общество. Решени сме, с
помощта на Мария Габриел и Никола Шмит, да се справим
с тези две направления на работа: посредством закона,
защото ние вече имаме законодателство в тази област;
посредством своите инструменти; посредством ЕСФ,
„Еразъм+“, „Европейския корпус за солидарност“ и
DiscoverEU.”
„Има две неща, които да се направят [...]: първо
„повишаване на квалификациите“ е начинът, по който
гарантираме, че части от нашето общество, които са
практически изолирани от определени умения, могат да
бъдат доведени до ниво, на което може да се възползват
от цифровите технологии [...]. Това е работата, която
можем да свършим по социалното направление от
досието. Другата част е преодоляване на разликата в
уменията. Това е: какво можем да направим, за да се
изправим пред факта, че през следващата година ще
имаме нужда от 250 000 квалифицирани работници в
цифровия сектор [...]. И тук идва въпросът за легалната
миграция, това е позитивната намеса чрез това, което ви
описа Мария Габриел – План за действие в областта на
цифровото образование – чрез това как използваме
нашия образователен поток в европейското пространство
за образованието, за да произведем тези умения, които ни
липсват.“
„Така че придружаването на ученето през целия живот е
приоритет. Трябва да го направим чрез цялостен набор от
инструменти, новата програма за умения, „Еразъм+“ и
ЕСФ. Там трябва съвсем ясно да помогнем на държавите
членки да идентифицират специфичните потребности от
ученето през целия живот [...]. Продължавам да се
ангажирам с това, че трябва да започнем отдолу нагоре.

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
Трябва
да отидем в държавите
членки, да
идентифицираме потребностите и след това да ги
свържем с политиките и инструментите на ЕС.“
„Стажовете не могат просто да се разглеждат като
възможност за привличане на младите хора на работа, но
в несигурни условия и при изкривяване на концепцията за
обучение. Така че стажовете имат смисъл само ако са за
ограничен период от време, който е точно определен от
гледна точка на това какви умения и обучение са
включени. И считам, че е много важно да се говори и за
заплащането. И ако тези условия не са изпълнени, тогава
стажовете вече не са стажове. Затова смятам, че Комисият а
ще продължи да работи по този въпрос с Никола Шмит,
така че това да стане универсален принцип за този вид
работа.“
„Не се радвам, че много от проблемите, които обсъдихме,
като ученето през целия живот, като младежката
безработица, уменията, повишаването на квалификацият а,
са разпръснати в Комисията. Така че е необходимо – и това
е, според мен, моята роля, заедно с комисаря по заетостта,
с комисаря за културата, образованието, младежта и
спорта, с комисаря по въпросите на равенството, с
комисаря по здравеопазването – да съберем всичко това
заедно.“
Подобряване на интеграцията на мигрантите и
бежанците
„Възнамерявам да преразгледам Плана за действие за
2016 г. за интеграцията на мигранти и бежанци. [...] С
радост видях, че по-дългосрочната интеграция на
мигранти и бежанци ще бъде включена в новия
Европейски социален фонд плюс. Това ще ни позволи да
разполагаме с повече инструменти и повече ресурси в
подкрепа на инициативите за приобщаване.“
„Има потенциал за преразглеждане на нашето трудово
законодателство за дългосрочно пребиваване [...], което
очевидно се нуждае от преразглеждане. И има насрочено
преразглеждане. [...] Твърдо съм решен да обмисля
законово
изменение
на
законодателството
за
дългосрочно пребиваване, именно за да се справим с
всички пречки, така че хората, които пребивават законно,
да имат шанс да се възползват от мобилността на
работната сила в целия ЕС.“

Намиране на общи позиции относно
миграцията
Нов пакт за миграцията и убежището
„Изпълнението на новия пакт за миграцията и убежището
[...] е трудна задача, но такава, която вярвам, че можем да
постигнем, като мобилизираме силните си страни и се
учим от миналото. Този нов пакт трябва да бъде
междусекторен и да обвърже вътрешната и външната
политика. Що се отнася до реформата на нашата обща
европейска система за убежище, първото нещо, което ще
направим заедно с комисаря по вътрешните работи, е да
започнем диалог с вас и с нашите държави членки. [...]
Бързо ще ви представим варианти, които бихме искали да
обсъдим и за които да намерим консенсус, но едва тогава
ще представим нещо официално.“
Считам, че трябва да започнем да поставяме акцента си
върху реформата на Дъблин и съответните процедури, но
за да деблокираме ситуацията, да включим всички

останали елементи, съчетаващи пълната картина:
връщания, нови споразумения за обратно приемане на
незаконно пребиваващи
лица и договорености,
Шенгенско пространство, граници. [...]. Трябва да
поддържаме напредъка, който постигнахме в петте
законодателни текста, с които сте работили много добре в
Европейския парламент. [...] Второ, трябва да се
съсредоточим върху двата текста, които липсват: този
относно Дъблин и относно процедурите. [...] За да се
справим с безизходицата, която съществува в държавите
членки, които блокират това, трябва да можем да
представим новите елементи [...]. На първо място
споразуменията за връщане и обратно приемане [...]
Тогава трябва да преразгледаме предложението за
Шенген, тъй като вътрешната свобода е свързана с начина,
по който защитаваме нашите граници.“
„Нашето намерение със съответния кандидат за член на
Комисията е [...] до края на тази година да разкрие м
документ за обхвата [...], който ще определи основните
въпроси, които трябва да бъдат разгледани [...]. И тогава [...]
ще можем да създадем този нов тласък с подкрепата на
целия колегиум на членовете на Комисията и
новоизбрания председател в началото на следващата
година.“
„Като пропуск, [...] докато не влезе в сила нова истинска
система за убежище, ние трябва да подкрепяме държавите
членки при включването на временни договорености за
дебаркиране. Според мен част от това трябва да включва
воденето на подходящ
диалог с множеството
неправителствени организации,
които извършват
похвални издирвателни и спасителни операции в
Средиземноморието.“
„Всички предложения и инициативи на новия пакт ще
бъдат направени с цел – паралелна цел – премахване на
контрола по вътрешните граници и връщане към напълно
функциониращо Шенгенско пространство.“
„Ще ръководя обновен стремеж за организиране на
връщането на онези, които нямат право да останат: първо
чрез завършване на реформата на вътрешните ни правила
на ЕС за връщане и второ чрез сключване на споразумения
за обратно приемане и споразумения с приоритетни
държави на транзит и произход.“
Създаване на начини за законна миграция
„И така, задвижването на въпроса и извършването на нещо
значимо относно законната миграция не е нещо, което
зависи от борбата с нелегалната миграция. Това е нещо,
което трябва да организираме правилно, позитивно. [...]
Тези пилотни проекти, които позволяват на някои от
нашите държави членки с наша помощ да започнат да
натрупват някакъв вид умения за законна миграция – това
е добро начало. В тази насока трябва да работим повече.
Следователно това е нещо ново за мен, но много ще се
радвам да прегледам предложението ни за синята карта.
Нека да видим какво се обърка там. [...] ние трябва да
продължим тези хуманитарни коридори, в съчетание с
презаселване, защото това е друг нормален начин за
законно привличане на хората.“
„Посредством надграждане на пилотни проекти за
законна миграция, които са в ход, ще насърчавам
съвременни и целеви схеми за законна миграция, които
отговарят на нуждите на икономиката на ЕС, на пазара на
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труда и на демографските предизвикателства, и ще
гарантираме, че хуманитарните коридори са създадени по
модела на механизмите за транзит при извънредни
обстоятелства към Нигер, а сега също и Руанда.“

Това ще ръководи и моята работа по прилагането на
предложенията за оперативна съвместимост, което ще
бъде особено важно, когато започнем да въвеждаме
новите си информационни системи.“

Съгласуваност на външните и вътрешните измерения
на миграцията

Да свържем по-добре работата на Комисията с
вътрешната и външната сигурност

„Един от приоритетите ми ще бъде, заедно с Юта
Урпилайнен, [...] да започнем в началото на мандата нова
вълна от споразумения за обратно приемане с транзитни
държави и държави на произход.“

„Тази работа по запазването на данни сега е нещо, което
ще бъде продължено в рамките на Комисията. Ще
продължим да правим оценка на положението след
решенията на Съда на ЕС, но също така разбирам, че има
много други съдебни дела, които са в ход. Обсъдих със
службите и разбрах, че ще се чувстват по-сигурни, ако
оставят тези висящи дела също да приключат, преди да
вземем решение относно следващите стъпки.“

„Много е важно да се разговаря първо [...] с трети държави.
[...] Трябва да търсим [...] глобални споразумения,
печеливши за всички страни решения. И в тези
споразумения трябва да разгледаме основната причина за
проблема и да се справим с това. Трябва също да
разгледаме потребностите от развитие на тези държави.
Трябва да разгледаме възможностите, които съществуват
за младите хора да живеят у дома и да имат достоен живот
[...]. Това е моята амбиция и точно това обсъдихме с Илва
Йохансон.“
„Вярно е, че доскоро съвместната декларация между ЕС и
Турция даваше резултати [...] Вярно е също, че някои
аспекти на споразумението бяха оставени да висят във
въздуха [...]. Считам, че трябва да преразгледаме
споразумението, да го обновим [...] Ще обсъдим това с
турското правителство [...]. Гърция няма да бъде оставена
сама да управлява миграционните потоци, ние не можем
да оставим Гърция сама [...]. Надявам се, че през
следващите седмици ще можем да разгледаме наново
споразумението между ЕС и Турция по позитивен начин.“

Съюз на сигурност
Европейски съюз на сигурност
Това е същият Съюз, който определя световни стандарти
за защита на личните данни и неприкосновеността на
личния живот, и [...] моята роля е също така да гарантирам,
че каквото и да правим по отношение на сигурността, то
зачита основните права. Зачитането на основните права
трябва да бъде включено в политиките от самото начало.

Засилване на стабилността на ЕС за предотвратяване,
откриване и реагиране на хибридни заплахи
„Ще поставя неотклонен акцент върху прилагането на
това, което колективно сме приели. Ще насърчавам
координиран подход за защитаване на европейците
онлайн чрез приемането на нашето предложение за
терористично съдържание в интернет, чрез въвеждането
на законодателния акт за цифровите услуги, което
предстои, и чрез инвестиране в работата на интернет
форума на ЕС. Ще използвам всяка възможност, която
имам, за да изградя устойчивостта и реакцията на ЕС на
хибридни заплахи, които заплашват нашите системи и
самите наши демокрации.“
„Считам, че това, което би било повече за мен – е да се
уверя, че когато законодателният акт за цифровите услуги
е изработен [...], това е моментът, в който със сигурност
трябва да намерим правилния баланс между политика,
сигурност и гаранция. [....] Смятам, че можем достатъчно
добре да се справим с тези опасения чрез това уверение,
че политиката ни за сигурност следва да се ръководи от
основните права [....] А основните права не следва да се
разглеждат [...] като оценка на въздействието, която трябва
да направим в някакъв момент накрая. [...] Това трябва да
се прави, когато се вземат решения относно политиката, от
самото начало.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ЙОХАНЕС ХАН

Кандидат за член на Комисията
Бюджет и администрация

Кандидатът за член на Комисията Йоханес Хан се яви пред Европейския парламент на 3 октомври 2019 г., за да
отговори на въпроси, зададени от членовете на ЕП от комисията по бюджети, комисията по бюджетен контрол
и комисията по правни въпроси. По време на изслушването той пое редица ангажименти, които се изтъкват в
настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят за неговия ресор, описан в писмото за определяне на ресора,
изпратено му от новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:




Многогодишната финансова рамка за периода 2021–2027 г.;
модернизиране и цифровизация на Комисията; и
защита на финансовите интереси на ЕС;

Моля, обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно
поетите ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по бюджетни въпроси
Автор: Аликс Деланери
Генерална дирекция за вътрешни политики
PE 636.481 – ноември 2019 г.
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Многогодишната финансова рамка (МФР) и
собствените ресурси
Пътят напред относно МФР
„Можете да разчитате на мен да отстоявам позицията, че
бюджет, по-малък от предложения от Комисията [1,1% от
БНД], би имал негативно влияние върху нашите
политически амбиции и не би се отразил добре на
капацитета на Съюза да функционира ефикасно.“ „Това е
минимумът.“
„Това е правилният път напред: да имаме възходящ
подход, тогава да определим къде се намираме и след това
да се опитаме да преговаряме“. „Ще се опитам да убедя поспециално онези, които са силно съсредоточени върху
този въпрос за 1%, за да видят, че новите
предизвикателства, новите задачи се нуждаят от повече
гъвкавост от тяхна страна“. „Искам да им изясня какво е
необходимо. И също така ще говоря с медиите“. „Ние ще
бъдем на ваша страна в дебата със Съвета. Много държав и
членки [...] са разбрали, че наистина са необходими
подходящи ресурси“.
„Какъвто и да е размерът на бюджета – 1,1% или 1,3% от
брутния национален доход – това не би било достатъчно
за финансиране на всички нужди и проекти с европейска
добавена стойност. Бюджетът на Съюза следва да се
разглежда като ключов катализатор на публичните и
частните инвестиции, насочвайки ги към политическите
приоритети на ЕС“.
„Не става въпрос само за парите, а за другите проблеми, на
които вие правилно се позовавате, т.е. собствени ресурси,
запазване и дори увеличаване на нивото на гъвкавост и
въвеждане на върховенството на закона. Става въпрос за
всичко това и за модернизиране на политиката. [...]
Основният въпрос е да се обърнем към нашите граждани
и да обясним защо се нуждаем от този бюджет. [...] Ако
произвеждате 100 евро, трябва да платите 50 евро на
държавата, 49 евро остават в националния бюджет, а само
1 евро се изпраща на Европейския съюз – за всичките
политики, които са много необходими и желани от нашите
граждани”.
Собствени ресурси
„Убеден съм, че постигането на споразумение по
отношение на приходите е от решаващо значение за
провеждане на преговорите за МФР. Европейският
парламент изясни, че реформата на собствените ресурси
и диверсификацията на източниците на приходи е
условие, за да се разчита на съгласието му относно
бъдещата рамка. Ще припомня тази позиция на Съвета“.
Такса за пластмасата и разширяване на приходите от
търговете по СТЕ (схема за търговия с емисии): „това са две
области, където вярвам, че един много конкретен и много
бърз резултат е осъществим“. ОООКД (обща основа за
облагане с корпоративен данък) и цифров данък „биха
могли и следва да бъдат добавени“. Има отвореност за
трансграничния данък върху въглеродните емисии“. „Ако
бъде повдигнат, той следва да бъде обособен с
инициативи, свързани с климата“.
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„Следва постепенно да увеличаваме дяла на собствените
ресурси в общия бюджет“. „Това разграничение между
бенефициери и нетни вносители вече не е валидно, [...]
нетните вносители много често се възползват от
инвестицията в държавите бенефициери“. „Бих искал да
преодолея това разделение“.
График и план за действие при извънредни ситуации
„Няма да пожаля усилия за улесняването на своевременно
споразумение относно подходяща за целта финансов а
рамка“. „Колкото по-бързи сме, [...] толкова по-рано можем
да влезем в конкретно изпълнение и да преследваме
всичките си политически цели“. „Споразумение навреме,
това означава, че можем да имаме резултат към края на
зимата“.
„Това трябва да бъде в центъра на нашето внимание, но ще
бъда честен с вас: Комисията трябва да бъде подготвена,
служителите, разбира се, подготвят спешни мерки, в
случай че не получим своевременно споразумение. [...]
Със сигурност мога да ви обещая, че ако възникне подобна
ситуация, ние ще представим необходимите проекти на
текстове“.
Минимизиране на неизпълнението на плащания
„Нуждаем се от бързо споразумение относно МФР, защото
последния път фактът, че [...] решението беше взето само
две седмици преди крайната дата, доведе до добре
познатите неизпълнения на плащания, защото бяха
необходими няколко месеца, за да се постигне съгласие
относно секторните програми и в допълнение към това
имахме забавяния в планирането“.
„Вие въведохте инструменти за гъвкавост и тези
инструменти за гъвкавост могат да се използват, ако има
ограничения за плащане“.
Междинно преразглеждане
„Пълна подкрепа. Да, това следва да се осъществи, има
смисъл, а що се отнася до времевата рамка, както виждаме
[...], имаме нужда от малко повече гъвкавост, така че не
просто да чакаме междинния преглед; веднага щом
разберем, че една или друга програма не се усвоява
правилно или не постига желания ефект, тогава, разбира
се, трябва да работим върху показателите“. „Трябва да
правим това преди междинния преглед и ако има някои
необходими корекции, които трябва да бъдат направени
предварително, това също би имало смисъл“.
Климат – Фонд за справедлив преход – Разпределяне
и усвояване на фондовете на ЕС в целия ЕС
25% за свързани с климата разходи от бюджета на ЕС „не е
краят и не може да се позволи да е окончателната
граница.“ „Вече е постигнат значителен напредък, но сега
трябва да разгледаме [...] тези цели на програмно
равнище.“ „Ако има широко съгласие, че са необходими
корекции, тогава, разбира се, ще бъда готов да ги обсъдя с
вас.“

Ангажименти, поети от кандидатите за членове на Комисията, по време на изслушванията

Проследяване на разходите, свързани с климата: „това е
нещо, с което трябва да се справим, и аз ще предприема
конкретни мерки за това. [...] Трябва да сме по-ясни в
начина, по който предвиждаме програми, защото тогава
ще се случат редица много смислени проекти “. Трябва да
„гарантираме, че нашите потоци от финансиране не си
противоречат един на друг“.
По отношение на Европейската инвестиционна банка
(ЕИБ) „един елемент [...] би могъл да бъде отказване от
предоставянето на заеми, гаранции, финансови продукти
или нещо друго за изграждането на обекти за
производство на енергия, работещи с въглища или
лигнит“.
„Приоритет за мен в преговорите за МФР ще бъде
включването на новия Фонд за справедлив преход.
Бюджетът на ЕС ще покаже пътя и ще насочи средства към
най-нуждаещите се региони и общности“. „Искаме да
подкрепим регионите, които имат високи емисии на CO 2 “.
„Трябва да помогнем на някои държави да подобрят
своята степен на усвояване, така че наличните пари да
бъдат действително използвани“.

Модернизация и цифровизация
Бюджетен цикъл, ръководен от политика и данни
„Твърдо решен съм да подобря връзката между
резултатите, свързани с разходите на програмите, и
планирането, изпълнението и отчитането на бюджета.
Съгласен съм също така, че всяка такава бюджетна рамка
следва да бъде ясно ръководена от политиката и да
позволява истинско приспособяване на програмите в
съответствие с политическите приоритети въз основа на
информацията за резултатите и тяхната оценка“.

„Ще […] гарантирам, че Европейската комисия разполага с
правилните инструменти и възможности за постигане на
цифровата си трансформация, без да се излага на нови
рискове“.
Стратегия за човешките ресурси
„В близко бъдеще ще имаме стратегия за човешките
ресурси, която ще ви представим”. „Трябва да разгледаме
възможности как тези позиции могат да бъдат направени
по-привлекателни“. „В момента десет националности от
държавите членки отпреди 2004 г. са значително по-слабо
представени сред младшите администратори в Комисията.
Ще направя всичко възможно да обърна тази тенденция в
рамките на този мандат“. Загуба на опит при договорно
наетите служители в края на договора: „проблем, който
трябва да бъде решен“.
„Прозрачност, почтеност, отчетност, професионализъм и
ангажираност с обществения интерес следва да
продължат да бъдат принципи на нашата администрация.
Ще се уверя, че Комисията ще бъде водеща в
определянето на високи стандарти за своите членове и
служители“.
„Стратегията за служителите [...] също така ще разгледа
позициите на ръководството и начина, по който те са
запълнени, [...] въпреки разпоредбите на Правилника за
персонала, винаги има място за подобрение“.
Харта за многообразие и приобщаване / дискриминация /
тормоз: „всеки отделен случай е един случай в повече и
затова трябва да обучаваме хората си, трябва да
обучаваме ръководството“. „Въз основа на споменатата
по-горе стратегия създадохме съответните точки за
контакт [...], но винаги има място за подобрение“.
Аспекти, свързани с равенството между половете

„Докато държавите членки продължават да отговарят за
споделеното управление, аз също ще работя за
осигуряване на по-изчерпателен преглед на разходите и
на основните данни“.

„Твърдо решен съм да постигна равенството между
половете“. Квоти за представителство на половете: „това
би могло да бъде нещо, което трябва да въведем и тук, в
Брюксел“.

За ускоряване на процедурата за освобождаване от
отговорност: „един от факторите е дали държавата членка
е в състояние да предоставя данните достатъчно бързо“.

Разпределение на бюджетните средства от гледна точка на
равенството между половете: „Имам интерес от пообобщени цифри, за да получа по-добро проучване
относно това къде се намираме по отношение на
прилагането на равенството между половете, чрез нашия
бюджет, чрез нашите държави членки, чрез нашите
партньори. [...] Ще се срещна с вас [...], за да работим заедно
в официални или неофициални работни групи, за да
разгледаме какви мерки могат да бъдат предприети, за да
постигнем вече действително нашите цели. Съгласен съм,
че изоставаме, но това се дължи и на сложността на
начина, по който изразходваме средства, по-специално
чрез множеството проекти със споделено управление“.

„Отчетохме вашите препоръки за подобряване и
оптимизиране на отчитането на Комисията. Ще положа
конкретни усилия за справяне с това по отношение на
годишните доклади за дейността на всяка генерална
дирекция, програмните изявления, придружаващи
проектобюджета, както и годишния
доклад за
управлението и изпълнението“.
Цифрова администрация

„Има много разнообразен пейзаж на информационнит е
системи. Една от основните задачи за бъдещето [...] е да се
опитаме
да
хармонизираме
всички
различни
съществуващи системи, [...] това не е само въпрос на [...]
цифровизацията в рамките на Комисията, това е въпрос на
оперативна съвместимост със системите, с които
разполагат нашите държави членки, както и институциите
на различните ни държави членки; това следва да ни
позволи да бъдем по-бързи в отчитането“.

Защита на финансовите интереси на ЕС
„Задължително е да се въведе механизмът за
върховенство на закона, който да гарантира защитата на
бюджета на Съюза в случай на общи пропуски в държавите
членки“.
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„Ще направя всичко по силите си, за да гарантирам, че [...]
това е нещо отделно“. „Това следва да остане валидно
дори отвъд следващата МФР [...], това е нещо, върху което
работим“. „Настоящата Комисия взе решение, че ще бъде
извършена оценка на върховенството на закона за всички
държави членки [...], което ще ни даде една цялостна
представа, така че да не създаваме впечатление за
неравностойно третиране“. „Честен посредник означава
да се отнасяме еднакво към всички, независимо от това
колко голяма или малка е държавата членка“.
„Ще отделя необходимите ресурси за координирането на
действията на службите на Комисията по отношение на
въпросите и случаите на конфликт на интереси, както и за
установяването на по-тесни отношения с държавите
членки за справяне с потенциални проблеми на ранен
етап“.
Липса на освобождаване от отговорност на Съвета:
„Въпросът е взет предвид, ще се спра на това. Парламентът
има водеща роля по този въпрос и ние трябва да осигурим
обществена подкрепа за това, за да повишим
осведомеността относно това, защото данъкоплатецът
няма да разбере защо това се случва и мисля, че това ще
помогне да се постигне по-бързо решение“.
„Делът на измамите сред грешките е по-малко от 1% –
въпреки че това е твърде много; 0% би било идеално – но
е важно [...] да се прави разлика между грешка и измама.
[...] дори ако има грешка, трябва да има финансови
корекции. Една от причините, поради които все още
имаме грешки, защо винаги има риск от грешки, е
наистина това, че понякога нашите регламенти са
прекалено сложни и много трудни. Опростяването им е
голям въпрос. [...] Ние сме на добър път, но все пак още
трябва да се направи“.
„Трябва да се гарантира доброто финансово управление и
борбата със злоупотребите със средства до най-високите
стандарти, като в същото време да се стараем да
поддържаме пропорционалност и ефективност на
разходите за проверки.“
„Ако ЕИБ използва средства от ЕС за определени проекти,
има възможност Съдът да извърши одит на този конкретен
проект“.

„По отношение на служителите на OLAF [Европейскат а
служба за борба с измамите] и EPPO [Европейскат а
прокуратура], [...] те ще работят заедно“. „Европейскат а
прокуратура трябва да заработи и тогава ще видим какви
са допълнителните нужди. Но като цяло OLAF е
изключително важна заради своята разследваща работа и
това ще бъде така и в бъдеще, а по-голямата част от
служителите на OLAF ще останат в Брюксел“.
Присъединяване към Европейската прокуратура: „Що се
отнася до [...] тези, които все още не са членове, не мога да
ги насилвам, но няма да пропусна всяка възможност да ги
призова настоятелно да го направят. В крайна сметка това
е и въпрос на репутация за тези държави, които не са се
присъединили към Европейската прокуратура, и в
дългосрочен план това не е в техен интерес, ако останат
встрани“. „Важно е тя да започне да действа. Това ще стане
до 1 януари 2020 г.“
„Комисията има нулева толерантност към нарушенията [...]
по отношение на собствените ресурси и стриктно
преследва всякакви нередности. Твърдо решен съм да
продължа тази политика.“

Междуинституционални отношения и по-добро
разработване на политики
„Ще направя всичко възможно да осигуря открито,
почтено и безпристрастно улесняване на диалога между
двете части на бюджетния орган“.
Подобряване на годишните бюджетни преговори:
„Напълно съм съгласен и напълно разбирам вашето
недоволство, [...] наистина е незадоволително, ако имате
помирителен времеви период, но след това този период
не се използва и [...] в последния момент става почти
поставяне пред свършен факт. Ще направя всичко, за да
избегна това, да планирам различни срещи или поне да
настоявам за различни срещи, но и да се опитам да
разбера какви са техническите проблеми, които могат да
бъдат решени бързо, и кои са по-малко политическите
въпроси, които могат да бъдат решени по-бързо, за да се
окажем накрая само с двете или три основни теми, които
очевидно се оспорват или са атакувани от Съвета или от
Парламента. Тогава наистина можем да използваме тези
три седмици, за да постигнем съгласие“.
„За мен бюджетът е политиката, изразена в числа“.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ФИЛ ХОГАН

Кандидат за член на Комисията
Търговия

Кандидатът за член на Комисията Фил Хоган се яви пред Европейския парламент на 30 септември 2019 г., за да
отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по международна търговия (INTA). По време на
изслушването той пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се
отнасят до неговия ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от новоизбрания
председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:





Еднакви условия на конкуренция за всички;
Укрепване на глобалното лидерство на Европа;
Търговия за устойчиво развитие и действия в областта на климата; и
Да направим търговията по-прозрачна.

Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори.

Тематичен отдел за външни отношения
Автори: Марио Дамен, Волфганг Иглер
Генерална дирекция „Външни политики на Съюза“
PE 639.308 – октомври 2019 г.

BG

IPOL EXPO | Тематични отдели, Отдел за подкрепа на икономическото управление

Еднакви условия на конкуренция за всички
Многостранно сътрудничество и СТО
„Първо, ние трябва да подкрепяме една стабилна,
предвидима и основана на правила търговска среда чрез
укрепване на Световната търговска организация (СТО).“
[...] „Ако това бъде потвърдено, аз следователно ще
направя всичко възможно да предотвратя краха на
механизма за уреждане на спорове на СТО и да намеря
системно решение за реформирането на Апелативния
орган. В същото време ще работя усилено с другите
членове на СТО, за да активизирам отново функцията за
преговори на тази организация. Първо следва да се
съсредоточим върху приключването на преговорите
относно субсидиите за риболов, съгласно възложеното от
целта за устойчиво развитие 14.6. Вътрешното регулиране
на услугите и улесняване на инвестициите ще изисква
допълнителен тласък [...].“
Airbus/Boeing: „Бих помолил Съединените щати да
преговарят с нас, вместо в действителност да имаме една
търговска война на принципа „око за око“.“
Многостранен инвестиционен съд: „[...] ние всъщност
подкрепяме създаването на многостранни съдилища и
необходимата работа е в ход [...].“
Електронна търговия
„Освен това имам желание да работя с други страни за
постигане на напредък в преговорите за електронна
търговия; и през втората половина на 2020 г. да подготвя
инициатива за изграждане на нови перспективи за СТО.“
„Ще работя със заместник-председателя Вестегер, за да
разработим инструмент, който ще преодолее негативното
въздействие на чуждестранните субсидии в цифровата
област, особено на нашия собствен вътрешен пазар, както
и това как държавните предприятия в Китай, например, са
използвани за тази цел на вътрешния пазар на
Европейския съюз.“
Нелоялни търговски практики
„Също така споделям вашето притеснение, че следва да
правим повече за малките и средните предприятия.“
„Трябва да насърчаваме взаимните условия за търговия и
лоялната конкуренция, като изравняваме условията на
конкуренция както вътрешно, така и външно. Наприме р
чрез използване на инструменти като Международнат а
инициатива за възлагане на обществени поръчки (IPI), [...].
Трябва също да се справим с нелоялната конкуренция,
като се занимаваме по-усилено с чуждестранните
субсидии, които засягат предприятия от ЕС [...].“
Скрининг на преките чуждестранни инвестиции
„Също така трябва да укрепим сигурността на нашат а
критична инфраструктура и на технологичната ни база,
както е посочено в съобщението от март 2019 г. относно
Китай. Ние подобрихме вътрешния си набор от
инструменти с мерки, като например механизма на ЕС за
скрининг на инвестициите, и работим по това как да се
преодолее негативното въздействие на чуждестраннат а
държавна собственост и чуждестранните субсидии върху
вътрешния пазар.“

PE 629.837

„Бих искал да видя един координиран и хармонизиран
подход за всички държави–членки на Европейския съюз.
[...]. Трябва да работим заедно, за да видим дали можем да
постигнем обща позиция на ЕС по този въпрос, тъй като
подобряването на този конкретен скрининг механизъм е
от съществено значение, ако искаме да защитим нашите
критични технологии и критичната ни инфраструктура.“
Прилагане
„Считам, че следователно е важно да засилим усилията си
за прилагане и изпълнение на съществуващите
споразумения. Назначаването на главен служител по
правоприлагането в областта на търговията ще създаде
фокусна точка за тази работа и аз ще го/я помоля да работи
в тясно сътрудничество с вас при осъществяването на
нашия дневен ред за прилагане.“
„Бих искал да продължа с тази работа възможно най-скоро
през 2020 г. Мисля, че ще трябва да ангажираме тази
комисия, заедно с мен и всички съответни заинтересовани
страни, за да видим какви са критериите по отношение на
мандата, които можем да съставим за целите на тази
конкретна нова позиция. Тя следва да носи политическа
отговорност, [...].“
„Виждам това посредством статута си на заместник
генерален директор в Министерството на търговията и
така, тази длъжност би имала мандат, който всъщност ще
се окаже труден по отношение на позицията.“
„[...] няма да има същите ресурси, които да дублират
Омбудсмана на Европейския съюз или определена
процедура за подаване на жалби. Но съм готов да обсъдим
какво имате предвид във връзка с един вероятно поконцентриран подход към тези жалби [...].“
„ще имаме система за мониторинг на нашия ОСП, за да
гарантираме, че има отговорни инвестиции в тези
държави, а не дъмпинг, както често обвиняваме другите.
[...] Ние много държим да извършим реформата въз основа
на оценката, извършена през 2018 г. от вашата комисия,
както и съвместно от Европейската комисия и Парламента
[...].“

Укрепване на глобалното лидерство на Европа
„Това как водим търговия свидетелства за това кои сме
ние, както и за нашите ценности и вярвания. [...]
Европейският съюз ще трябва да бъде по-силен глобален
участник и ние трябва да засилим глобалното лидерство
на Европа в търговията. Всеки аспект на търговскат а
политика на ЕС следва да демонстрира на местно и на
глобално равнище мащаба на нашия ангажимент за мир,
просперитет и прекратяване на унищожаването на
околната среда.“
САЩ
„Твърдо решен съм да работя върху положителна
трансатлантическа програма и ще бъда отворен за
бързото разрешаване на търговските спорове със своя
колега от САЩ.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
„Готов съм да се ангажирам политически със САЩ за
разрешаване на търговските ни различия. [...], като
отстоявам интересите на Европейския съюз. Считам, че
ключът е да се съсредоточим неуморно върху
измерението на взаимна изгода, а неотдавнашното
сключване на сделка [...] относно говеждото месо през юли
е ясен пример за готовността на Европейския съюз за
разрешаване на въпроси [...], но да направим това чрез
диалог и сътрудничество.“
Китай
„Ще продължа активния диалог и ангажираност ,
включително в области от общ интерес, като изменението
на климата, опазването на околната среда, реформата на
СТО, включително дисциплината относно индустриалните
субсидии. Също така ще дам приоритет на нашите текущи
преговори за инвестиции с цел възстановяване на баланса
на нашите инвестиционни отношения с Китай. Трябва да
защитаваме твърдо нашите интереси и ценности и аз
напълно осъзнавам загрижеността на Парламента в това
отношение. Подходът ни към Китай следва да доведе до
балансиране на нашите търговски отношения и справяне
с нелоялните търговски практики. За тази цел няма да се
отклонявам от използването на нашите инструменти за
търговска защита и отношенията ни следва да се
основават на ефективна реципрочност при достъпа до
пазари и възможности за бизнеса и инвеститорите.“
„Така че за мен и за Комисията е приоритет това да
включим именно въпросите, които вие споменахте, в
контекста
на
сключването
на
инвестиционно
споразумение до края на 2020 г.“
„определението за статут на развиваща се държава сега
отново се обсъжда. [...] Докато имаме държави, които
търсят специално и диференцирано отношение, то следва
да се основава на потребности и доказателства, а не в
действителност на някои от по-мощните икономики, които
виждаме в тази категория в момента.“
Африка
„Африка трябва да стане още по-голям приоритет и за нас.
Наскоро договореният алианс между Африка и Европа,
основан на политика и на инвестиционно равнопоставено
партньорство, сочи перспективите напред.“
„[...]. Смятам, че утре ще бъде нов ден във връзка с нашия
ангажимент с Източна Африка по отношение на
разработването на ново споразумение за икономическо
партньорство (СИП) и може би можем да надградим това
до споразумение за свободна търговия, което ще включва
всички въпроси, които вие споменахте, включително
равенството между половете.“
Други държави и въпроси
„Относно Асоциацията на народите от Югоизточна Азия
(АСЕАН) като цяло не виждам напредък в зависимост от
региона, но виждам голям напредък на база държави.“
„Трябва също така да гарантираме, че споразуменият а,
постигнати с нашите източни съседи, изпълняват всичко
обещано, като същевременно продължаваме да
развиваме амбицията си за дълбока и всеобхватна зона за
свободна търговия с нашите партньори в Южното
Средиземноморие.“

Брексит (Излизане на Обединеното кралство от ЕС): „[...]
Комисията се е подготвила изчерпателно за Брексит без
сделка. [...] като се вземат под внимание размерът и
близостта на този пазар, всяко споразумение за свободна
търговия ще трябва да изпълнява гаранции за
стандартите. [...] Дали това е някаква червена линия за нас,
особено ако вземем предвид изкушението от страна на
британците
за
преминаване
към
регулаторно
разминаване, а не към сближаване. [...] Така че
Европейският парламент и Европейският съвет, сигурен
съм, ще имат много да кажат за мандата, който ще бъде
даден на комисаря за търговията, за да води преговори
[...].“

Търговия за устойчиво развитие и действия в
областта на климата
„[...] Търговията трябва да бъде не само честна и открита,
но и устойчива. Търговската политика трябва да
допринася за справяне с глобални предизвикателства,
като например изменението на климата, опазването на
околната среда и укрепването на трудовите стандарти. Ето
защо главите за устойчиво развитие във всяко от нашите
споразумения с техните обвързващи ангажименти по
отношение на труда и околната среда са толкова важни. За
да постигна тези цели, ще съм готов да използвам в пълна
степен различните инструменти, с които разполагаме ,
чрез търговски преференции, чрез двустранни търговски
споразумения, чрез действия на многостранно равнище,
например за отваряне на пазари за екологични стоки и
услуги, за да спомогнем за постигането на нашите
международни ангажименти за климата и околната среда.
Ако това бъде потвърдено, аз също смятам да работя с вас,
за да подновим нашата Обща система от преференции,
която предлага преференциален достъп до износ от
развиващите се и най-слабо развитите държави.“
„Със сигурност ще е моя цел чрез процеса на СТО да
интегрирам целите за устойчиво развитие, като част от
работната ни програма за СТО […] планът от 15 точки […]
относно [... ] главата за TSD е много важна за мен. Това
изисква по-голямо участие на гражданското общество [...],
за да се гарантира, че прилагаме жалбите, също и чрез
финансова подкрепа.“
„Споразумението с Меркосур със сигурност е мястото,
където ще направим оценка на въздействието във връзка
с устойчивостта, икономически анализ, и всичко това ще
бъде на разположение, както и ще направим кумулативна
оценка на въздействието и през 2020 г., за да видим какви
са всичките търговските сделки, включително Меркосур,
което означава за земеделските производители по
отношение на техния бизнес и техните уязвими места в
конкретни стокови области.“
„Всички ние сме ужасени от това, което виждаме в
Амазонка, но в момента нямаме инструментите извън
Европейския съюз да се справим с това ефективно, без
всъщност да има ефект на лоста чрез търговскат а
политика,
и считам, че последният етап на
ратифицирането е мястото, където всъщност може да има
много капиталов лост.“
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Принцип на предохранителните мерки: „В крайна сметка
ги убедихме да го направят, тъй като това се превръщаше
във въпрос на червена линия за европейската страна и
нямаше да има споразумение, според мен, без
включването на тази разпоредба [...]“
Данък за въглеродните емисии на границите: „Целта е да
се избегне изместването на въглеродни емисии и да се
гарантира, че въглеродните предприятия могат да работят
при еднакви условия на конкуренция, като се комбинира
този данък с безплатните разпределения в схемата за
търговия с емисии на ЕС, тъй като при безплатните
разпределения няма разходи за коригиране. [...]
Търговската политика, що се отнася до начина, по който тя
се включва, със сигурност е нещо, което ще трябва да
разчупвам, и да работя в тясно сътрудничество с г-н
Тимерманс и г-н Джентилони. [...] Мисля, че ще трябва да
видим какви са вариантите много отблизо, защото не
искаме да имаме ситуация, в която правим всичко, което
следва да правим, а нашите конкуренти по света не правят
нищо.“
„Разбира се, търговската политика може да направ и
повече, за да упражнява влияние върху правата на човека,
изтезанията или други въпроси, като равенството между
половете. Това са важни въпроси, по които търговият а
може да играе своята роля. Ако вие, от тази комисия,
решите да упражните правото на инициатива в тази
област, аз ще се радвам много да подкрепя това.“ [...] Така
че с интерес очаквам да работя с тази комисия – ако това
стане приоритет за комисията – във връзка с всякакъв вид
техническа подкрепа или доклади, или изслушвания,
които са необходими за разработване на предложение от
тази комисия във връзка с комплексни проверки. Надявам
се, че услугите ми ще бъдат полезни в това отношение и
бих насърчил това.“
„[...] и ако тази комисия реши да даде приоритет на тази
инициатива за надлежна проверка като част от Вашата
работна програма за бъдещето, като част от инициативата,
предприета от Европейския парламент, в рамките на
политическите насоки на новоизбрания председател – гжа фон дер Лайен, бих се радвал да работя с Вас във връзка
с обхвата на това конкретно предложение.“
„Да, ще надградя големия успех на г-жа Малмстрьом във
връзка с програмата за равенство между половете. [...] По
отношение на разработването на политики смятам да
възложа на службите си да обмислят въздействието върху
половете, когато в бъдеще се замислят инициативи за
политиките.“

„Бих искал да видя нашите международни конвенции и
нашите международни споразумения да залегнат и в
нашите споразумения за свободна търговия и да могат да
се прилагат на многостранна или двустранна основа –
чрез дисциплините [...] относно главите за устойчиво
развитие.“
„[...] можете да разчитате на мен, че ще се консултираме с
всички заинтересовани страни, включително с този
Парламент, включително с тази комисия, както и със
Съвета.“
„За първи път в споразумение за свободна търговия
имахме тази специална разпоредба в споразумението от
2009 г. Сега Европейският съюз се позовава на нея [...] да
има план за действие, който да гарантира, че Южна Корея
спазва поетите си ангажименти от всяка глава. Така че ние
предприемаме следващата стъпка, която е механизъм за
уреждане на спорове, който е в съответствие с
договореното в споразумението.“

Да направим търговията по-прозрачна
„Ще продължа да надграждам прозрачния начин, по който
се провежда търговската политика през периода на
последния Парламент. Ще бъда редовен посетител на тази
комисия и в пленарно заседание, за да отговоря на
въпросите, които ви интересуват. Също така ще
гарантирам, че имате навременен достъп до цялата
информация, от която се нуждаете. [...] Ще подкрепям
насърчаването на Съвета да изслуша вашите възгледи,
постигането на напредък в законодателните досиета и
избягването на временно прилагане на търговски
споразумения, преди да сте имали възможност да дадете
своето съгласие. И ще работя с вас, за да проектираме, да
разясняваме и да популяризираме нашата търговска
политика за гражданите от цяла Европа и извън нея.
Точната и професионална комуникация при нашите
търговски отношения е важна. Така че ние сме отворени за
всякакви дискусии, които са необходими, за да
съобщаваме ползите от търговията.“
„Ще се радвам да подкрепя тази инициатива за честна и
етична търговия [...] и много се радвам да подкрепя отново
наградите през 2020 г. и след това. [...]. Търговията [...]
оказва влияние върху много други важни дейности, които
искаме да интегрираме в тези споразумения като част от
другите ни политики за обществени блага [...]. „Така че
можете да разчитате на мен, че ще се консултираме с
всички заинтересовани страни, включително с този
Парламент, включително с тази комисия, както и със
Съвета.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

МАРИЯ ГАБРИЕЛ
Кандидат за член на Комисията
Иновации, научни изследвания, култура, образование и
младеж

Кандидатът за член на Комисията Мария Габриел се яви пред Европейския парламент на 30 септември 2019 г.,
за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по промишленост, изследвания и енергетика
(ITRE) и комисията по култура и образование (CULT). По време на изслушването тя пое редица ангажименти,
които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят до нейния ресор, описан в писмото за
определяне на ресора,
Лайен, включително:
 Образование, научни изследвания и иновации; и
 Култура, младеж и спорт.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
тя даде писмени отговори.

изпратено

ѝотновоизбранияпредседателнаЕ
вроп

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Тематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване
Автори: Фредерик Гуардере, Пиер Ериар, Катаржина Искра
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 638.438 – ноември 2019 г.
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Образование, научни изследвания и иновации
Гарантиране на бързото постигане на съгласие
относно и пълното прилагане на бъдещата програма
„Хоризонт Европа“
„[…] никакво решение няма да бъде взето, без да сме се
консултирали предварително с Парламента и без той да е
бил уведомен.“
„Що се отнася до бюджета, аз със сигурност съм на
страната на Европейския парламент. Ще отстоявам
активно увеличаването на бюджета за програмат а
„Хоризонт Европа“, защото ще трябва да разберем, че
бюджетът за „Хоризонт Европа“ не е разход, а инвестиция.“
„Следователно смятам сега да работя в много тясно
сътрудничество с Парламента. Няма да чакам, например,
до 2021 година да започнат мисиите, за да държа в течение
Парламента относно това, което се случва. Ето защо аз
предложих относно съвета за мисиите, всеки път да
определят едно лице, което ще бъде лице за контакт с
Парламента и ще може да отговаря във всеки един момент
как се развиват нещата и как се вземат решенията.“
„След това, за да отида дори по-далеч, бих искала да
настоявам за възможността за разработване на
осведомителна кампания, за да може „науката да се
срещне с младите“. Затова ще организирам инициативат а
„науката се среща с регионите и училищата“, така че
изследователите да покажат на нашите младежи
резултатите от своите изследвания и да ги вдъхновят да
поемат по този път.“
„По отношение на хуманитарните и социалните науки аз
съм много ясна: искам да ги интегрирам в цялата програма
„Хоризонт Европа“, не само в мисиите, но и в първия, и в
третия стълб. Първо, защото не бих искала да ги поставя в
тясноведомствени рамки. Бих искала те да бъдат взети под
внимание всеки път, когато се опитваме да внесем
иновации по третия стълб, или ще имаме мисии по втория
стълб.“
„Ако наистина искаме да сме сигурни, че няма подбор,
който да не отговаря на критериите, в които вярваме, за
мен има една дума: прозрачност. Ако наистина искаме да
знаем как Европейският съвет по иновациите подбира
тези проекти, трябва да получаваме редовна информация
за процеса на подбор.“
„Бих искала наистина да поема ангажимента, заедно със
своите служби, преди прилагането на „Хоризонт Европа“ ,
да отида в регионите, в различните държави, и да говоря
за „Хоризонт Европа“.“
Гарантиране на достатъчни инвестиционни потоци за
смущаващи изследвания и революционни иновации
„Ето защо ще бъда изключително внимателна, като част от
следващата индустриална стратегия, чрез научни
изследвания и иновации, Европа да инвестира
интелигентно, Европа разчита на своите активи, но и
Европа не се колебае да бъде начело на следващата вълна
от иновации.“
Изграждане на истинско европейско
научноизследователско пространство
„Искам
да дам нов живот на
научноизследователско пространство.“

PE 629.837

европейското

„Наистина искам да помогна за съживяването на
европейското научноизследователско пространство: един
от въпросите, които бих искала да изведа на преден план,
е именно изтичането на мозъци и как да привличаме и
запазваме таланти.“
„Ще засегна много по-чувствителен въпрос, този за
заплатите на изследователите. Поехме ангажимента да
направим проучване, за да проследим еволюцията и съм
сигурна, че тази еволюция ще ни даде много уроци, за да
можем да действаме по-бързо.“
„[...] ние сме твърдо решени да мислим за стимул/и,
стипендия, която ще позволи на изследователя да се
върне в собствената си държава и да може да прави
научни изследвания там.“
„Европейската комисия ще издаде съобщение относно
европейското научноизследователско пространство през
втората половина на 2020 г.“
Гарантиране на това научните изследвания,
политическите и икономическите приоритети да
вървят ръка за ръка
„В следващата програма „Хоризонт Европа“ МСП ще бъдат
основна цел на третия стълб „Иновативна Европа“
благодарение на създаването на Европейския съвет по
иновациите. Нашата амбиция е да създадем единно звено
за контакт за МСП, така че те да могат да ни донесат
новаторски идеи и продукти и да им помогнем за по-бърз
достъп до пазара. Те могат да участват и в други дейности.
Например мисля за Европейския институт за иновации и
технологии и различните общности на знанието и
иновациите. Трябва да осигурим взаимодействия между
двете.“
„Трябва да помогнем на енергоемките региони и
въглищните райони в техния преход към икономика с
ниски въглеродни емисии, трябва да осигурим уменията.
Тук образованието и обучението ще имат ключова роля.
Трябва да гарантираме, че тези региони могат да разчитат
на ресурси, за да не загубят по никакъв начин
конкурентоспособността си.“
„Ще подкрепя космическите технологии, особено тъй като
техният потенциал е огромен, но също така и най-вече
защото космическите услуги отварят пазари на нови
пазари и нови приложения.“
„Ще настоявам Европейският съвет по иновациите да бъде
единно звено за контакт, до което МСП ще имат достъп,
това ще бъде целевата група. Особено след като
Парламентът беше много ясен: 70 процента от бюджета ще
бъдат предназначени за МСП.“
„Сега, това което бих искал да се случи, е МСП във всички
региони да са осведомени за тези възможности. Ясно е, че
ние не сформираме затворени клубове. Поради това ще
обърна и специално внимание на дейностите на
Европейския институт за иновации, тъй като той също има
инициативи, насочени към иновациите на регионално
равнище. Тези инициативи са насочени и към малките и
средни предприятия.“

Ангажименти поети от кандидатите за членове на Комисията по време на изслушванията
„Ние сме много силни в науката, начело сме на науката. И
в същото време трябва да ценим науката, защото тя е
нашата суровина. Но ние изоставаме от иновациите. Ето
защо ще поставя силен акцент върху промянат а,
необходима за интегрирането на тази култура на
експлоатация и пазарна реализация възможно най-рано,
включително и в университетите.“
„Ако искаме да успеем в климатичния преход, ако искаме
да имаме този известен Европейски зелен пакт, това няма
да е възможно без научни изследвания и иновации. Ето
защо, разбира се, ще подкрепя всички онези проекти,
които ще ни позволят да намалим емисиите, да имаме
инвестиции във водород и може би да имаме други
решения, с които все още не сме запознати.“
„Ако наистина искаме да успеем да бъдем автономни, ако
искаме да поемем новата вълна на иновациите, е време да
инвестираме. Европа има своите активи и сега е моментът
да инвестираме, за да гарантираме след това нашия
технологичен суверенитет.“
Подкрепа за целта за трикратно увеличаване на
програмата „Еразъм+“
„Аз решително подкрепям утрояването на бюджета за
„Еразъм“, което беше поискано от Парламента и беше
прието като ангажимент от новоизбрания председател на
Комисията.“
Осигуряване на по-екологична и по-приобщаваща
програма „Еразъм+“
„Също така ще предложа един екологичен „Еразъм“ .
Мисля, че нашите младежи ни изпратиха едно много силно
послание: опазването на околната среда и промяната на
навиците ни изискват да предприемем действия. Това е
конкретна идея.“
„Еразъм“ е символ, с който много се гордеем. Ще подкрепя
всички мерки, които го правят по-приобщаващ, за
професионалното образование и обучение и за
преподавателския персонал [...]. Това, което бих искала да
видя в бъдеще, са повече проекти, вземащи под внимание
местните особености в местните общности и искам да видя
тези инициативи умножени [...]. Бих искала да видя
„Еразъм“ да се съсредоточи върху неформалните нива,
малките организации, местните органи, да видя как можем
да се опитаме да създадем някои много различни
проекти.“
Да превърнем Европейското пространство за
образование в реалност до 2025 г.
„Бих искала също така да настоявам за новата идея за
Европейското пространство за образование. От този
момент нататък трябва да гарантираме, че изследванията
ще бъдат напълно интегрирани в нова визия за
европейските университети.“
„Наистина бих искала да въведа европейската студентска
карта до 2021 г. [...] като допълнение към националните
карти [...], така че всеки студент да може да използва тази
карта, когато е и в чужбина.“

Насърчаване на високи постижения и на изграждане
на мрежи сред европейските университети
„Що се отнася до европейските университети, ние сме
точно в самото начало на дълъг път [...]. Въпросът ми към
университетите ще бъде: споделяте ли стратегическа
визия и всички ли се движите в една и съща посока?
Искаме ли общи стратегически програми, които да
гарантират, че образованието и професионалнот о
развитие се вземат под внимание?“
„Ние не се обучаваме само между четирите стени на едно
училище, университет или работно място. Това е част от
мисленето за ученето през целия живот и развиването на
умения, без да се прави разлика по възраст [...]. Това е
целта на „Еразъм+“ и искам да гарантирам, че той е поотворен [...]. Важно е да се разнообразят кариерите и да се
персонализират възможните пътища. Ще обърна
внимание на това как европейските университети вземат
това предвид.“
„От все сърце ще защитавам академичната свобода. Ще
защитавам свободата научните изследвания да бъдат
водени от любопитство [...]. Това е нещо наистина важно за
мен. Това не е само по отношение на свободата или
финансирането на научните изследвания. Това е един от
нашите принципи. Имаме харти на европейско равнище и
те не са случайни. Наистина ще се опитам да направ я
всичко възможно, за да гарантирам спазването им.“
„Ще обърна специално внимание на изследванията, които
ще ни позволят да направим пробиви. Ето защо цитирах
Европейския съвет за научни изследвания и настоях за
значението на запазването на граничните изследвания.“
„[въпросът за отворената наука] ми е скъп и ще работя
върху него. [...] Мисля, например, в европейската рамка на
научните
изследвания,
как
да
се
насърчат
изследователите, които подкрепят отворената наука [...].“
Продължаване на актуализирането на плана за
действие в областта на цифровото образование
„Критичното мислене дава възможност да вземате
информирани решения. Това е нещо, което приветстваме
и ще продължим в тази посока. Като част от следващия
план за цифрово образование, който искам да бъде
актуализиран до следващата година, ще разгледаме
медийната грамотност. За мен това е ключовият елемент
за борба с дезинформацията.“
„Относно фалшивите новини и дезинформацията вие
отваряте въпрос, който е много близък до сърцето ми.
Винаги съм била изключително ясна за важността на този
баланс между свободата на изразяване, свободния достъп
до информация, но също така и прозрачността и
отговорността.“

Култура, младеж и спорт
Гарантиране на пълното изпълнение на новата
европейска програма за култура
„Културата винаги ще бъде в началото на дневния ми ред.
Културата е нашата възможност да работим за поприобщаваща
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Европа, по-иновативна Европа, както и да ни помогне да се
справим с новите глобални предизвикателства.“
Разработване на начини за засилване на ангажимента
на Европа за опазване и защита на нашето културно
наследство
„Съхранявайки
нашето
наследство,
подкрепяйки
креативността на нашите художници и насърчавайки
технологичните иновации, ще помогнем за изгражданет о
на по-обединени и спокойни европейски общества, които
следва да бъдат по-силни във все по-непредсказуем свят.“
„Ще отделя внимание на цифровизацията на културното
наследство. [...] Ще използвам и Europeana. Имаме нужда от
инициативи, които са по-привлекателни за младежите и за
хората, които нямат достъп до култура.“
Първият стълб на нашата културна политика [наследство]
трябва да бъде увеличаването на достъпността.
Цифровизацията прави това, както и например нови
партньорства с европейските столици на иновациите.“
Насърчаване на творческите индустрии като
катализатор за иновации, работни места и растеж
„Досието на ресора, което новоизбраният президент
определи за мен […], включва такива изявени програми,
като „Хоризонт Европа“, „Еразъм“, „Творческа Европа“ или
DiscoverEU. Това сформира едно последователно цяло и
трябва да изграждаме взаимодействия, трябва да
накараме всичко да работи. Общият знаменател между
всички тези области е, че те докосват гражданите в
ежедневието им, олицетворяват Европа на таланта и
Европа на сърцата.“
„Ще остана вярна на увеличението [на бюджета за
Творческа Европа], за което призовахме. Ще го осигуря и
ще се опитам да постигна възможно най-доброт о
въздействие, като работя заедно с други програми, като
например „Хоризонт Европа“.
„Отново заявявам подкрепата си за МСП, особено по
отношение на културата, където наистина можем да
разчитаме на творчество и иновации. В програмат а
„Творческа Европа“ има идея за лаборатории за творчески
иновации. [...] Очаквам МСП да имат привилегирован
достъп до това. [...] Също така е много важно да се
гарантира, че те получават справедливия си дял в рамките
на „Хоризонт Европа“. Трябва също така да дадем повече
видимост на различни примери, които вече работят.“
„Тук трябва да синхронизираме възможно най-много
нашите действия с назначената за член на Комисията г-жа

Гулар. [...] Това, което ще се опитам да направя, е наистина
да създам повече взаимодействия с възможностите, които
съществуват в рамките на „Хоризонт Европа“.
„Европейският институт за иновации и технологии
планира през 2022 г. да създаде нови KIC [Общности на
знанието и иновациите] за творческата и културнат а
индустрия. Много е важно в момента да помислим за
възможните взаимодействия, да видим как те могат да си
сътрудничат и след това да си сътрудничим с това, което
вече се прави на равнище „Хоризонт Европа“. Това ще
изисква постоянно сътрудничество и координация, за да
се гарантира, че въпросите, свързани с аудиовизуалнот о
съдържание, не се оставят единствено в рамките на
програмата MEDIA и да се гарантира, че има други
търговски обекти с изследвания и иновации в рамките на
„Хоризонт Европа“ и Европейския институт за иновации и
технологии.“
„Създадохме изключения за научни изследвания,
образование, библиотеки и културно наследство [в
Директивата за авторското право]. Това, което бих искала
сега, е да следя процеса по-отблизо, за да видя как се
прилага.“
„Днес трябва да адаптираме правилата си [Директива за
електронната търговия] към новите реалности на
цифровата трансформация.“
Насърчаване на спорта като инструмент за
приобщаване и благосъстояние
„Спортната част [на „Еразъм+“] може да бъде много
ефективна за интегриране на мигрантите, имаме в ход
програми, включително за предотвратяване на тяхната
радикализация, предотвратяване на отпадането им и
изоставането им в културно отношение.“
„В областта на спорта [...] моята ключова дума е
всеобхватност. Искам да гарантирам, че хората с
ограничена подвижност могат да бъдат включени.“
Насърчаване на културното сътрудничество като част
от партньорствата на Съюза с държави по света
„Културната дипломация е истински инструмент за мека
сила и ни позволява да поддържаме открит диалог. [...]
Нашите партньори в Западните Балкани трябва да чуят, че
ще им осигурим някаква осезаема подкрепа. [...] Там има
прекрасен развъдник на млади таланти. Творческите
индустрии и културата се оценяват много и това е област,
в която ще продължим да имаме много тясно
сътрудничество.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

НИКОЛА ШМИТ

Кандидат за член на Комисията
Работни места и социални права

Кандидатът за член на Комисията Никола Шмит се яви пред Европейския парламент на 1 октомври 2019 г., за да
отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисиите по заетост и социални въпроси (EMPL) и по
икономически и парични въпроси (ECON). По време на изслушването той пое редица ангажименти, които се
изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят за неговия ресор, описан в писмото за определяне
на ресора, изпратено му от Урсула фон дер Лайен, новоизбрания председател на Европейската комисия, в което
се акцентира върху:


укрепване на социалното измерение на Европа;

както и допълнителни въпроси, които той повдигна по време на изслушването, които включиха:




насърчаване на заетостта и висококвалифицираната работна сила;
осигуряване на достойни условия на труд и здраве и безопасност на работното място; и
тясно сътрудничество с Европейския парламент.

Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Автор: Щефан Шулц
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 638.439 – ноември 2019 г.
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Укрепване на социалното измерение на Европа
Европейски стълб на социалните права
„В тясно сътрудничество с Парламента ще разработя план
за действие за прилагане на този стълб както на
равнището на Съюза, така и във всяка държава членка,
като се основавам на постиженията, постигнати в рамките
на Комисията на председателя Юнкер и на политическите
насоки на новоизбрания председател Фон дер Лайен.“
Справедлива минимална работна заплата
„Ще предложа правен инструмент, за да гарантирам, че
всеки работник в нашия Съюз има справедлива
минимална заплата. Не става въпрос за определяне на
едно единствено ниво на заплата в ЕС, а ще обърна
специално внимание на социалните модели на различните
държави членки.“
„[...] тази рамка за минимални заплати в никакъв случай [...]
няма да постави под въпрос системата, основана на
колективното договаряне, която предвижда добри
заплати в държавите, където се прилага, и няма да
насилваме – по никакъв начин – тези държави да променят
своята много стара и много добре утвърдена традиция.“
„Считам, че няма да създадем смущения или да поставим
тази система в трудност, създавайки този вид европейска
рамка за минимални заплати. Трябва да запазим това,
което работи добре. Не поправяйте това, което работи
добре. Така че това е гаранция, която мога да ви дам.“
Европейска
презастрахователна
обезщетения при безработица

схема

за

„Устойчивостта на икономическия и паричен съюз зависи
от стабилизиращите функции. Една бъдеща европейска
презастрахователна
схема
за обезщетения при
безработица изисква внимателно разработване, за да се
осигури бърза реакция на шоковете, като същевременно
се запази адекватна защита при безработица.“
„Шоковете за икономиката, както и много често
асиметричните шокове, за съжаление, са неразделна част
от нашия икономически модел. И ние трябва да смекчим
тези шокове – това е целта. Не да се организира някакъв
постоянен трансфер от една към друга, а да се гарантира,
първо, че в случай на такъв асиметричен шок съответната
икономика няма да се срине в бездънна яма и второ, че
хората в тази икономика имат достъп до някакв а
предпазна мрежа, дори ако държавата по финансови и
бюджетни причини има големи трудности да продължи да
я предоставя.“
Европейски орган по труда
„[...] новосъздаденият Европейски орган по труда може да
играе важна роля, осигурявайки сътрудничество между
националните органи, а именно извършване на съвместни
проверки. От дискусията в тази комисия миналата седмица
знам, че практическото създаване на Европейския орган
по труда е важен въпрос за много от вас. Уверявам ви, че
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той бързо ще бъде създаден и ще му бъде осигурен
адекватен начин за изпълнение на задачите му.“
Насърчаване на социалния диалог
„Социалният диалог трябва да се насърчава на всички
равнища, тъй като социалният диалог на Съюза може да
работи само когато се изгражда върху силни, автономни
национални социални партньори. Също така следва да се
подкрепя и колективното договаряне, тъй като то
представлява важна характеристика на нашата социална
пазарна икономика.“
„Важно е при този икономически подем да гарантираме ,
че социалните партньори от двете страни отново ще бъдат
засилени. Европейският съюз, Комисията, разполагат със
средствата за това. В контекста на това институционално
изграждане имаме редица възможности – включително
финансови опции – и те трябва да бъдат насочени поспециално към
държави,
в които социалното
партньорство е почти неизвестно.“
„Идеята ми е да помоля Европейския икономическия и
социален комитет за проучване относно как да засилим и
насърчим колективното договаряне в Европа отново.
Организацията за икономическо сътрудничество и
развитие (също) работи по този въпрос, както и МОТ, и ние
трябва да черпим вдъхновение и от техните резултати.“
Европейският социален фонд+ (ЕСФ+)
„Инвестициите в хора трябва да бъдат признати като
инвестиция в по-добро бъдеще. Европейският социален
фонд+ е основният инструмент на Съюза. Това е
инструмент за подпомагане на прилагането на
принципите на стълба чрез осигуряване на ресурси.“
„[…] със сигурност средствата, които трябва да отделим за
младежката безработица, особено да ги посветим там,
където младежката безработица остава основен проблем.
Там, където младежката безработица е много ниска, те
могат да се справят по-лесно с проблема си, но там, където
концентрацията на младежката безработица е висока,
трябва да насочим ресурсите си.“
Засилване на социалната закрила
„Всичко в представената програма [...] има една цел:
засилване на социалната закрила [...] в Европа. Укрепване,
активиране отново на социалния напредък, докато го
адаптираме към променящата се икономика, към
променящата се икономическа среда и по-конкретно към
глобализацията. И не можем да бъдем наивни, докато се
изправяме пред тази глобализация, затова трябва да
измислим собствените си идеи, собствените си концепции
как да [я] управляваме.“
Разработване на Европейска гаранция за децата
„Детската бедност унищожава бъдещето на този човек,
защото това, че си бил бедно дете много често означава,
че ще бъдеш беден възрастен. [...] Трябва да се
преориентираме [...] [съществуващи] действия [за
подобряване на положението на бедните деца].

Ангажименти, поети от кандидатите за членове на Комисията, по време на изслушванията
[...] Първо трябва да ги съсредоточим върху тези, които се
нуждаят най-много, в нашите общества [...]. [...] Бих могъл
да си представя, че базирайки [нашия подход] на работата,
извършена в Парламента, за да има някаква препоръка. [...]
Разбрах, че не можеш да имаш амбициозна политика за
всички без финансиране. Забелязах какво е казал
Европейският парламент и [...] със сигурност ще внеса това
в дискусията, включително със Съвета.“
Стандарти за минимален доход
„[...] има [...] общ интерес в това да има гаранция за всеки
европейски гражданин да може да живее достойно, дори
ако този човек не може да бъде утре на пазара на труда и
[...] да се препитава сам и затова трябва да се грижим за
някакъв вид критерии, референтни показатели, за да
позволим на хората да живеят прилично. [...] тя трябва да
отчита общия
жизнен стандарт и ситуацията,
икономическата, финансовата, бюджетната ситуация, но
също така трябва да гарантира на всеки европейски
гражданин, независимо къде живее, достоен живот.“

Насърчаване на заетостта и
висококвалифицираната работна сила
Недискриминация и приобщаване
„Ще насърчавам европейски пазар на труда, който
гарантира достъп и добри възможности за всички и поспециално за лицата с увреждания, мигрантите, ромските
общности и най-нуждаещите се.“
„[...] със сигурност ще се боря [...], за да се уверя, че този
принцип на недискриминация по някаква причина
наистина се прилага и използва.“
„[...] трябва да отделим повече средства, повече ресурси –
също и от ЕСФ – за политики, които включват всички
категории лица, които имат по-големи трудности на
пазара на труда, а лицата с увреждания са сред тях. [...]
Наистина бих искал да направя от тази тема една от нашите
големи цели, една от нашите големи цели на следващите
години: да се даде възможност на всички, включително и
на лицата с увреждания.“
„[...] трябва да има прогресивно интегриране на [...] лицата
[с увреждания] в света на работата, в заетостта.
Предприятията, които правят това, трябва да бъдат
придружени, трябва да бъдат подпомогнати. [...]
Социалната икономика също може да бъде отговор на
този въпрос.“
„Със сигурност не всяка държава знае точно същия модел
на социална икономика. Трябва да уважаваме различните
култури [...]. Но мисля, че има много място за съвместни
действия. През 2011 г. комисар Барние и комисар Андор,
както и комисар Таяни, проведоха конференция за
социален бизнес, която наистина създаде положителна
динамика за социалната икономика в Европа. Така че
моята идея би била отново с други членове на Комисият а
[...] наистина да се повтори подобна инициатива, да се

съберат участници и да има план за насърчаване на
социалната икономика.“
Засилване на гаранцията за младежта
„[...] ние трябва да обновим, трябва да преосмислим,
трябва да адаптираме гаранцията за младежта към
настоящата ситуация. [...] ситуацията на цифровия преход
е нещо, което е навсякъде, и за съжаление, дори младите
хора невинаги са оборудвани със знанието за навлизане в
тази нова цифрова област. Така че една от моите идеи ще
бъде да се въведе за всеки младеж, който преминава през
гаранцията за младежта или е безработен, едно основно
базово цифрово обучение, адаптирано към нейните или
неговите знания, адаптиране също така и към работата,
към която се стремят, но всеки младеж трябва да вземе
инструментите за навлизане на цифровия пазар на труда.“
Актуализиране на програмата за умения
„Хората трябва да бъдат придружавани в предстоящите
преходи, което да им позволи да поддържат и
актуализират уменията си с развитието на икономикат а.
Това изисква инвестиции, както и политика за кариери и
умения с подобрени инструменти, които да съпътстват
всички кариерни преходи във всички възрасти. Ще проуча
идеята за индивидуални учебни сметки за лица в
трудоспособна възраст.“
„[...] професионалното обучение е от съществено
значение, професионалното обучение не е второто найдобро. [...] – не. Професионалното обучение е едно от найдобрите [...] и затова трябва наистина да поддържаме, да
подкрепяме професионалното обучение.“
„[...] повишаването на квалификацията е централният
въпрос за следващите години. Наистина трябва да сме
сигурни, че не само младежите имат правилните умения,
[...], но и тези, които са на работа сега, да получават
повишаване на квалификацията или преквалификация, за
да се изправят пред трансформациите на работните си
места [...]. [...] ЕСФ+ трябва да отдели повече средства за
изграждане и повишаване на умения. Това е централен
въпрос и това наистина трябва да бъде интегрирано и в
специфичната(ите) за държавите препоръка/и [...].“

Здраве и безопасност и условия на труд
Достойно, прозрачно и предвидимо
Да работите в МСП или да работите в голяма компания,
това не е въпросът. Всеки гражданин, всеки работник в
Европа има право на подходяща заплата [...] и подходящи
условия на труд. [...] Трябва да подкрепяме МСП в тези
промени: това е очевидно. Трябва да ги направим
пригодени към новата икономика, към цифровата
икономика. [...] [Но] не можем да изградим бъдещето на
МСП при лоши условия на труд и при много ниски заплати
– това не е бъдещето на икономическия модел в Европа.“
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Условия на труд за работниците на платформа
„Нашите пазари на труда ще се променят поради
автоматизацията,
цифровизацията
и
изкуствения
интелект. Трябва да се ангажираме решително, за да
смекчим рисковете, да оформим преходите и да
използваме възможностите. Важно е да се гарантира
доверието в цифровото бъдеще. Ето защо трябва да се
справим с условията на труд на работниците на платформи
и активно да се заемем с новите форми на несигурност.“
„Това е всеобхватна цел, с [която] трябва да се справим
бързо. [...] Този сектор бързо се разширява и става все поважен; няма само недостатъци, но е абсолютно
необходимо да се въведе социална регулация. Социалният
аспект не може да изостава от технологичната еволюция.“
„Трябва да се уверим, че [...] хората, работещи чрез
платформите, имат същите социални права като всички
останали работници. Те трябва да имат право и на
колективно договаряне [...] ние трябва да разберем, че
когато хората се съберат, също работници на платформи,
които се считат за самостоятелно наети лица, че те не са
против закона за конкуренцията, защото това е абсурдно.
[...] Моята идея би била много бързо да свикам голяма
конференция с всички заинтересовани страни, за да
обсъдим това и след това да работя върху добър стандарт
за хората от новата цифрова икономика.“
„В крайна сметка най-ценният капитал, който имаме в
цифровата икономика, не са машините, а човешките
същества. Изграждането на цифрова икономика,
ориентирана към човека – това е нашата цел.“
Въпроси, свързани със здраве и безопасност
„Една от областите, за които аз лично съм много загрижен,
е здравето и безопасността на работното място. Не е
приемливо през 2019 г. хората в Европа да са все още
изложени на риск на работното си място. Ще насърч а
предприемането на допълнителни мерки срещу
канцерогенните
вещества на
работното
място.
Променящият се свят на работата [също] изисква нови
размисли относно здравословни и безопасни условия на
труд.“
„[…] [Подновяването на компаса на ЕС за действия
относно психичното здраве] е въпрос, който трябва да
проследим. [...] Така че със сигурност бих погледнал това и
заедно с члена на Комисията,
отговарящ
за
здравеопазването, ще го направим. [...] Това, което трябва
да имаме, е силна политика за предотвратяване [за

психични заболявания на работното място, като
физическо и емоционално изтощение („прегаряне“) и
стрес].“
Командироване на работници и социален дъмпинг
„Жизненоважният принцип [...], който ние абсолютно
трябва да приложим, е този на равно заплащане за
еднакъв труд на едно и също място.“
„Сега трябва правилно [...] да прилагаме настоящат а
директива в интерес на всички, не само на приемащите
страни, но и на изпращащите страни. Тъй като, в крайна
сметка, никоя държава не може да използва някакв а
форма на социален дъмпинг за своите собствени
работници. Това се противопоставя на европейския дух.
Много разчитам на Европейския орган по труда да
гарантира, че системата работи правилно, че се борим с
всякакви злоупотреби и че всички са на равна основа,
доколкото това е възможно.“
„Също така казвам съвсем ясно, че държавите членки
трябва да си предоставят необходимите средства и
ресурси. [...] Не можете да говорите за социален дъмпинг,
от една страна, а от друга, да не приемате необходимите
инструменти за справяне с проблема.“

Сътрудничество с Европейския парламент
„Ще работя в тясно сътрудничество и редовно с
Европейския парламент, държавите членки, социалните
партньори и всички заинтересовани страни, за да
създадем по-справедлива, по-социална и приобщаваща
Европа.“
„Ще изслушвам вашите коментари, вашите идеи, вашите
възражения и мога да ви уверя, че през следващите
няколко години ще се ангажирам да си сътруднича тясно с
този Парламент. Трябва да работим заедно, ако искаме да
спечелим доверието на работниците, семействата и
гражданите.“
„[...] Ще се връщам тук всеки път, когато ме помолите или
когато имам желанието да разговарям с вас, да ви поискам
съвети и мнение – много разнообразни, много различни,
понякога доста критични, трябва да призная, но считам, че
това прави нашата европейска политика жива и наистина
демократична. Затова поемам ангажимента днес да бъда
често при вас и да продължа това, което започнахме днес
[...]. [...] Вие сте гласа на нашите граждани и ние трябва да
го слушаме.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ПАОЛО ДЖЕНТИЛОНИ

Кандидат за член на Комисията
Икономика

Кандидатът за член на Комисията Паоло Джентилони се яви пред Европейския парламент на 3 октомври 2019 г.,
за да отговаря на въпроси, поставени от членове на ЕП от комисиите по икономически и парични въпроси
(ECON) и по бюджети (BUDG). По време на изслушването той пое редица ангажименти, които се изтъкват в
настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят за неговия ресор, описан в писмото за определяне на ресора,
изпратено му от новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 икономически и финансови въпроси;
 справедливо и ефективно данъчно облагане и
 силен и модерен митнически съюз.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Отдел за подкрепа на икономическото управление
Автори: Дирк Фербекен, Алис Цопе
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 642.341 – ноември 2019г.
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Икономически и финансови въпроси
Пактът за стабилност и растеж: изпълнение
„Ще наблюдавам прилагането на Пакта за стабилност и
растеж, за да се гарантират устойчиви публични финанси.
Ще използвам възможностите за гъвкавост в рамките на
правилата, когато тя е необходима, за да се осигури
подходяща фискална позиция, да се даде възможност на
фискалната политика да играе стабилизираща роля и да се
насърчават толкова необходимите инвестиции. При
прилагането на правилата ще се съсредоточавам върху
намаляването на публичния дълг като човек, който е силно
загрижен
за
потенциално
дестабилизиращото
въздействие на високия дълг в лоши времена. Ще се заема
и с адекватно използване на фискалното пространство с
цел преодоляване на риска от забавяне на нашат а
икономика.“
„[...] Ще отделя на този [италиански] проект на бюджетен
план точно същото внимание, отношение на диалог и
сериозност относно правилата, които ще отделя и на
останалите 26 държави членки.“
„Ще бъда кристално ясен относно факта, че няма да имаме
двойни стандарти в прилагането на правилата. Според
мен това е въпрос на доверие. Може да очаквате това
предвид казаното от мен тази сутрин. Може да погледнете
биографията ми. Освен това обаче, това е въпрос на
доверие. Това е моят ангажимент – без двойни стандарти.“
Пакт за стабилност и растеж (ПСР): преразглеждане
„Разбира се, че Пактът за стабилност и растеж не е
идеален.
Ще
използвам
предложената
от
преразглеждането на пакетите от шест и от два
законодателни акта възможност, за да помислим за
правилния път напред въз основа на фактите от миналото
и при отчитане на приноса от Европейския фискален
съвет. И вие със сигурност ще имате думата по този
въпрос.“
„Рискът от процикличен ефект е много ясен. Според мен
Европейският фискален съвет също заяви този риск по
един съвсем ясен начин. Това, което ще трябва да обсъдим
в края на текущото преразглеждане на пакетите от шест и
от два законодателни акта, което ще приключи в средата
на декември, е пътят напред. Лично аз трябва да кажа, че
оцених философията на Европейския фискален съвет:
проста, приложима и антициклична. Тази философия
разглежда също и много възражения, които бяха
направени и тази сутрин, срещу някои много сложни и
прекалено дискреционни елементи на правилата на ПСР
до момента.“
„Трябва да знаем обаче, че решението за това как да
продължим след преразглеждането ще бъде взето от
колегиума и от европейските институции и то няма да
бъде лесно решение. Лично аз винаги подчертавам думата
„амбиция“. Много бих искал да променя нашите правила
по един по-антицикличен, по-лесен и по-приложим начин,
но уважавам становището, в което ще казва – добре,
внимавайте, защото можем да решим същия проблем с
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някои инструменти за тълкуване и без отваряне на кутията
на законодателни промени. Ще вземем решение преди
края на тази година.“
Задълбочаване на ИПС/бюджетен инструмент за
сближаване и конкурентоспособност
„Да, считам, че предложението за този нов инструмент –
бюджетен инструмент
[...]
[за]
сближаване
и
конкурентоспособност – който беше одобрен на срещата
на високо равнище на държавите от еврозоната през юни,
е от значение, трябва да бъде добре финансиран и следва
да бъде считан и като инструмент за стабилизация. Знаем,
че дискусията по инструмента за стабилизиране винаги е
била трудна в Европейския съвет, но считам, че това
предложение е много целенасочено. Целта е да се засилят
структурните реформи и сближаването, а това трябва да
бъде добре финансирано и да има последващи действия.
Това е ангажиментът, който поемам лично пред вашата
комисия.“
„Да, заедно ще обсъдим тези критерии на управление и
приоритетите на този инструмент, а приоритетът по
отношение на климата със сигурност ще бъде сериозно
взет под внимание.“
Процедура при макроикономически дисбаланси
„Да, считам, че анализът на макроикономическит е
дисбаланси беше много полезен, защото беше от полза да
се дадат както на Комисията, така и на държавите членки
насоки, идеи, предложения – не само по традиционните
финансови въпроси, но и по други въпроси като частния
дълг, пазара на жилища [...] и положението със
здравеопазването. Тези условия са основни и считам, че
трябва да работим за тяхното укрепване в близкото
бъдеще.“
InvestEU и инвестиционен план за устойчив ЕС
„Приоритетно ще стартирам InvestEU и инвестиционния
план за устойчива Европа.“
„Съгласен съм с вас, че цифрата от един трилион евро е
много впечатляваща. Считам, че ще работим много
усърдно, лично, със заместник–председателя Тимерманс и
със заместник-председателя Домбровскис, защото
очевидно трябва да създадем добра среда за
мобилизиране на частен капитал. Според мен обаче, за да
достигнем такъв ангажимент, трябва към капитала, към
частните инвестиции, да добавим и публични
безвъзмездни средства и мобилизиране на публични
инвестиции в цяла Европа. Този план, инвестиционният
план за устойчива Европа, стартира паралелно с плана
InvestEU и считам, че планът InvestEU ще допринесе много
за него, поради капацитета, който „центърът“, както го
наричаме, на InvestEU ще трябва да допринесе за нов
проект, който е способен да има силно участие на капитал.
Ще продължим и текущата работа по определяне на
стандарт за „зелени“ облигации. Според мен това е една от
целите ни за близкото бъдеще и както знаете, вече се
работи по въпроса.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
„Както вече казах, службите на ГД „Икономически и
финансови въпроси“ работят по въпроса. Посланието е
много ясно. В световен мащаб на разположение има все
повече капиталови инвестиции за инвестиции с цел и
конкретно за инвестиции с екологична цел. Затова
капацитетът ни да дадем, с нашите „зелени“ облигации,
еталон на пазарите според мен ще бъде много полезен и
оценен и ще срещне много положителна и благоприятна
среда от инвеститорите. Би било странно ЕС да отсъства в
тази област, която в момента е много положително приета
в столиците по света.“
„Имаме два различни инструмента: единият, InvestEU, е
нещо, което Парламентът вече е обсъдил в рамките на
многогодишната финансова рамка. Той е насочен към
различни приоритети и според мен ща има силен
технически капацитет в своя „център“, който ще бъде
много полезен и за насърчаване на инвестициите на
инвестиционния план за устойчива Европа. Затова ще
работим ръка за ръка с кандидата за член на Комисият а
Домбровскис, като се специализираме повече върху
набирането на частен капитал в проекта на
инвестиционния план за устойчива Европа. Както знаете,
имаме амбициозна цел за един трилион евро и аз самият
ще се съсредоточа повече в определянето на плана и
насърчаването на програмата InvestEU.“
„Не можем да приемем идеята, че толкова важен за нас
план, InvestEU – който предполага набирането на около
650 милиарда евро – е ограничен до области или отделни
държави. Затова ангажиментът, който поемам, е да има
равно разпределение на този план в целия Съюз.“
Презастрахователна схема за обезщетения при
безработица
„Едно от основните действия ще бъде осъществяването на
европейската презастрахователна схема за обезщетения
при безработица. Известно ми е, че Парламентът отдавна
призовава за такава схема. От политическа гледна точка
няма да е лесно, но заедно можем да осъществим схема,
която ще предлага закрила на гражданите в трудни
времена от техния живот.“
„Според мен това предложение в действителност има
двойна цел. Не трябва да подценяваме една цел, вероятно
първата, поне спрямо нашите граждани, която е
социалната цел да е налице инструмент за засилване на
националните инструменти срещу безработица. Това е от
значение, защото в този случай можем да обединим един
инструмент, имащ ясно социално послание и ясно
социално
намерение,
както
и
последица
за
стабилизацията. Това обаче не е само инструмент за
стабилизиране, това исках да подчертая. Това, което
презастрахователната схема не трябва да бъде – вие вече
казахте – е инструмент за постоянни трансфери от
държава на държава. Тя не трябва да отслабва процеса на
структурните реформи, протичащи в отделните държав и
членки. Тя следва да е съсредоточена върху съответни
външни сътресения и да бъде много бърза, като има
механизъм за автоматично разпределение. [...] Задачат а
ми е да определя механизма и това ще бъде един от
основните въпроси, от техническа и политическа гледна

точка. Ще бъде ли схемата съсредоточена върху заеми или
върху пряко подпомагане на националните бюджети? Тази
дискусия е много важна. Не е сигурно, че тези два
сценария следва да са в пълно противоречие един с друг.
Може да се започне с един, но това е въпрос, върху който
трябва да работим през следващите седмици – много
бързо и ефективно.“
„Ще работя незабавно. Терминът „незабавно“ зависи от
политическото развитие, имам предвид обаче, че ако се
потвърди, ще работя незабавно по този въпрос с колегата
си Шмит и с колегиума.“
„Така че според мен това ще стане след няколко седмици –
определянето на схемата и на различните последици за
методите ни в нашите решения за Общността.“
Европейски семестър
„На базата на личния си опит като министър-председател
аз лично съм силно ангажиран с факта, че преди всичко се
нуждаем от сътрудничество със социалните партньори
при икономическите си избори и затова поетият ми
ангажимент ще бъде заедно с колегата ми Никола Шмит.
Що се отнася до правилата ни, през последните няколко
години европейският семестър започна сериозно да
включва социално измерение в своя процес. Това беше
предимно последица от решението от Гьотеборг относно
европейския стълб на социалните права. Според мен тази
задача следва да надхвърли това и е очевидно, че получих
мандата да интегрирам целите за устойчиво развитие на
Организацията на обединените нации в процеса на
европейския семестър. Както ни е известно, главните цели
имат силно социално измерение, а не само силно
екологично измерение. Това ще бъде един нов
инструмент, който да даде на този социален приоритет
възможността, която заслужава.“
„Считам, че трябва – а това също е проблем с обществената
осведоменост – да ангажираме социалните партньори, и в
държавите членки, в диалога, който ще проведем с
правителствата на държавите членки. Това би спомогнал о
за този диалог и ще помогне на Европейския съюз да
получи по-добро разбиране за това, което решаваме по
време на семестъра за държавите членки.“
Евростат
„Отдавам
голямо
значение
на
защитата
на
професионалната независимост на Евростат и на
националните органи. Ще осигуря Евростат да продължи
да бъде надеждната отправна точка за статистически
данни и данни за Европа.“

Справедливо и ефективно данъчно облагане
„Решен съм да работя за справедливо и ефективно
данъчно облагане в ЕС.“
“[...] да продължа борбата с данъчните измами и
отклонението от данъчно облагане [...]. Искам да
облагодетелствам данъкоплатците, които играят по
правилата, и да съсредоточа наказателните действия
върху онези, които не ги спазват.“
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Данъчно облагане в областта на околната среда
“[...] 74% от гражданите изразяват съгласие, че ЕС следва да
прави повече за борба с данъчните измами. [...] Първият
ми приоритет ще бъде да гарантирам, че данъчното
облагане в пълна степен допринася за Европейския зелен
пакт. Лично аз ще работя за нова рамка за данъчно
облагане в областта на околната среда, за да се насочи
поведението на ползвателите, потребителите и
производителите към неутрална по отношение на климата
икономика. Ще направя оценка на кръг от мерки,
включително актуализиране на Директивата за данъчно
облагане на енергийните продукти, за да бъде приведена
в съответствие с екологичните цели, и работа по данък за
корекция на въглеродните емисиите на границите на
равнището на ЕС, съвместим с правилата на СТО
[Световната търговска организация]. Когато правя това,
ще внимавам тази рамка да бъде справедлива и социално
балансирана. Искам също така да оценя използването на
[...] други правни инструмента в Договорите, които
позволяват предложения в областта на данъчното
облагане да бъдат приемани с квалифицирано мнозинство
и чрез съвместно вземане на решения.“
Реформа на международната система за
корпоративен данък
„Втората ми цел е европейският принос за реформата на
международната система за корпоративен данък, за да
бъде пригодена за ХХІ век. На всички е ясно, че настоящат а
система е остаряла. Преходът към цифрова икономика
доведе до нарастващо прекъсване на връзката между
мястото на създаване на стойността и мястото на плащане
на данъка. Освен това данъчната конкуренция повлиява
на икономическите решения и води до данъчни политики,
насочени към събиране на краткосрочни приходи. В
момента в рамките на Г-20 се провеждат дискусии относно
модернизирането на корпоративното данъчно облагане,
подкрепяни от ОИСР. До края на следващата година ще
трябва да направим преглед на международнит е
дискусии. Ако не бъде постигнат консенсус, ми е
възложено да ръководя усилията за справедлив
европейски данък на цифровия сектор и за обща основа за
облагане с корпоративен данък.“
„Това означава, че през третото тримесечие на следващата
година ще работим по европейското предложение. Няма
да избързваме с европейското предложение по време на
международния дебат, но съм много сериозен да се
ангажирам, а също и Комисията, да имаме наше
предложение, ако не бъде постигнат международе н
консенсус.“
Данъчно облагане на цифровия сектор

момента имаме конкретната възможност да постигнем
резултат. Допреди няколко месеца не беше така.
Развитието на обсъждането в рамките на ОИСР върви
предимно към общо данъчно облагане на големи
предприятия – не само цифрови платформи, а големи
предприятия като цяло. Считам, че това е приемливо,
защото цифровизация тече във всички многонационал ни
компании, а не само в цифровите, и това е нещо, което
Европа безспорно приема.“
„Цифровата революция за първи път ни доведе да
положение, което не можем да приемем; че стойност се
създава и често се създава чрез данни и чрез нашите
данни – нашите лични данни. Данъците обаче не са на
същите места, в които се създава стойността.“
„[...] след известни вътрешни трудности между държавите
членки при вземане на решение относно предложението
на Комисията, решихме да се опитаме да вземем найдоброто от международните дискусии, от дискусиите в
рамките на Г-20 и ОИСР. Когато се взе това решение,
можеше да изглежда като нещо като стратегия за изход
пред трудностите. Сега обаче, както разбирам, съществува
реално безпокойство, което идва особено от Съединените
щати, истинско безпокойство и действителна възможност
за намиране на компромис в рамките на ОИСР. Европа има
много важна роля в този случай и съм доста оптимистично
настроен, че следващата година можем да намерим
решение на световно равнище.“
„Ако следващата година не бъде постигнат консенсус, ние
ще имаме европейско предложение [относно данъчно
облагане на цифровия сектор]. Това означава, че през
третото тримесечие на следващата година ще работим по
европейското предложение.“
В интерес на гражданите и общественото мнение
„Как да се опитаме да отправим незабавно послание, че
поемаме ангажимент по тези въпроси: данък в областта на
околната среда, корпоративен данък, данъчно облагане
на цифровия сектор, данъчни измами и т.н.? Добър начин
би бил да се предложи на колегиума план, с който се
съсредоточава също и интересът на гражданите и
общественото мнение върху тези теми.“

Силен и модерен митнически съюз
„Много хора приемат митническия съюз за даденост, но
напрежението в света във връзка със сигурността на
търговията,
промяната
на бизнес моделите и
разрастването на електронната търговия засилват
необходимостта от стабилен митнически съюз. Ще се
стремя да доведа митническия съюз до следващото
равнище на ефективност.“

„Да, ще имаме международен ангажимент относно
данъчно облагане на цифровия сектор. Според мен в
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ЯНУШ ВОЙЧЕХОВСКИ

Кандидат за член на Комисията
Земеделие

Кандидатът за член на Комисията Януш Войчеховски се яви пред Европейския парламент на 1 и 8 октомври 2019 г., за да
отговаря на въпроси, поставени от членове на ЕП от комисията по земеделие и развитие на селските райони. По време на
изслушванията той пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят за
неговия ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от новоизбрания председател на Европейската
комисия Урсула фон дер Лайен. Бъдещата му задача ще бъде съсредоточена върху изграждането на съвременно и устойчиво
селско стопанство, включително:

завършване на преговорите относно опростена обща селскостопанска политика след 2020 г. и гарантиране, че
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еж
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приоритети;
принос към стратегията на ЕС „от фермата до трапезата“, разглеждайки как хранително-вкусовата промишленост
може да подобри устойчивостта по цялата верига за доставки на селскостопански и хранителни продукти,
включително чрез биологично производство;
гарантиране, че хранително-вкусовото производство допринася за целите на ЕС по отношение на климата,
околната среда и биологичното разнообразие;
укрепване на системата за географските указания и разработване на нова дългосрочна визия за селските райони
по стратегическите планове след 2020 г.;
популяризиране в световен мащаб на европейските стандарти за високо качество на храните.

Моля, обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. [ (*) заседание от 1 октомври; (**) заседание на 8 октомври]. Стенографски
протоколи от публичните изслушвания [(*) 1 октомври; (**) 8 октомври] са на разположение на уебсайта за изслушванията
на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така
някои въпроси с искане за писмен отговор, на които той даде писмени отговори (отговори на 1-вия въпросник на ЕП;
отговори на 2-рия въпросник на ЕП).

Тематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване
Автори: Албер Масо и Франсоа Негре
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 629.206 – октомври 2019 г.
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Да се завършат преговорите относно
опростена обща селскостопанска политика
след 2020 г.
Дискусии по реформата на ОСП
„Готов съм за по-нататъшно обсъждане [...] на
предложението на ЕС [...]. Предложението на Комисията не
е настолна книга; можем да обсъдим как да го
подобрим.“(*)
„Ще направя всичко възможно да направя общата
селскостопанска политика по-екологосъобразна и поблагоприятна за климата. Но [...] това не е краят на нашат а
работа. Готов съм за по-нататъшно обсъждане относно
подобряване на предложенията.“ (*)
„Нуждаем се от обща селскостопанска политика, която се
основава на общи цели, обща интервенция и общи
показатели [...]. Много съм открит за всяко обсъждане с
Европейския парламент [...], за да бъдат запазени
общностните аспекти на ОСП, когато се провежда
реформата, като се запази и възможност за гъвкавост.
Необходимо е да постигнем правилния баланс [...], за да
осигурим, от една страна, възможност за национални
интервенции и от друга – за общностни директиви.“ (**)

Сътрудничество с Парламента
„Ще участвам в диалог с вас, уважаеми членове на ЕП,
поотделно и в тази комисия, и ще разширя този диалог за
всички заинтересовани страни: за земеделски стопани,
организации на земеделските стопани и други НПО с
интерес към селскостопанския сектор. Ще работим
съвместно в полза на нашето селско стопанство и нашите
селски райони.“ (*)
„Получих съвсем ясен сигнал от вас. Очаквате от новия
комисар да бъде не само отворен за диалог, не само да
може да говори, но вие очаквате конкретни действия,
очаквате подпомагането за европейските земеделски
стопани. Искам да заявя, че съм готов да предприема
действия. Проблемите, свързани със селските райони, със
земеделието и селското стопанство, са много близо до
сърцето ми.“ (**)
Към по-справедливо подпомагане на семейното
земеделие
„Как трябва да бъдат подпомагани стопанствата, къде е
мястото за малките стопанства и за големите стопанства?
Това са въпроси, на които следва да намерим общ
отговор.“ (*)

Да се създаде дългосрочна визия за селското
стопанство

„Решително ще подкрепя всички действия, които ще бъдат
полезни за малките и средните стопанства, особено за
семейните стопанства.“ (*)

„Една от задачите ми – разбира се, ако бъда одобрен от
Парламента – е да създам дългосрочна визия за
европейското селско стопанство. Имаме дългосрочна
визия за политиката в областта на климата, дългосрочна
визия за енергийната политика, но нямаме такава визия за
бъдещето на европейското селско стопанство.“ (*)

„Напълно съм съгласен [...], че основното задължение на
земеделските стопани според Договора е да гарантират
продоволствената сигурност на всички европейски
граждани. Нашето задължение като европейски политици
е да подпомагаме земеделските стопани, за да постигнат
тази цел.“” (*)

„Едно от първите ми действия, [...] ще бъде да изготвя
специален доклад за настоящото положение в
европейското селско стопанство: доклад, в който се
представя къде сме и накъде отиваме, колко стопанства
имаме в момента, [...] и какво е положението със смянат а
на поколенията.“ (*)

„Мога да заявя, че много важна част от мисията ми като
комисар ще бъде укрепя системата на пазарна намеса.“ (*)

„Ангажирам се да се присъединявам към вас в дебатите,
когато считате това за полезно, като поддържам отворени
канали за комуникация и винаги се вслушвам във вас. Като
част от диалога имам голямо желание да си сътрудничим
относно разработването на дългосрочна визия за
селското стопанство. Нужен ни е информиран дебат за
това какво искаме за нашите стопанства и за нашите
земеделски стопани през предстоящото десетилетие [...].
Нека създадем и да споделим заедно визия за нашите
селски райони и за нашето селско стопанство.“ (*)
„Ще си сътруднича тясно с Европейския парламент за
създаване на дългосрочна визия за селското стопанство.
Европейският парламент ще бъде моят първи партньор за
този дебат.“ (*)

PE 629.837

Млади земеделски стопани
„Политиката за младите земеделски стопани следва да
бъде гъвкава. Трябва да използва инструмента адекватно
на положението в държавата членка.“ (*)
Трансфери между стълбовете на ОСП
„Ще подкрепя решението на държавите членки относно
трансферите между стълбовете и от двете страни.“ (*)
Сближаване
„Външното сближаване е много чувствителен политически
въпрос. Считам, че се движим [...] в правилната посока, но
политическите решения за това докъде да стигнем с
външното сближаване е в ръцете на Парламента и на
Съвета.“ (*)
„Постигнали сме добър напредък по пътя към
изравняване на плащанията между държавите и
регионите, земеделските стопани в рамките на
националните държави. Ще направя всичко възможно да
ускоря този процес.“ (**)

Ангажименти, поети от кандидатите за членове на Комисията, по време на изслушванията

Да се изпълнява общата селскостопанска
политика след 2020 г., като се гарантира, че
бъдещите стратегически планове постигат
равновесие между валидните за целия ЕС цели
и националните приоритети

Като част от амбицията на ЕС за нулево
замърсяване да се гарантира, че хранителновкусовото производство допринася за целите
на ЕС по отношение на климата, околната среда
и биологичното разнообразие

Стратегически планове по ОСП

Европейският зелен пакт и селското стопанство
„Убеден съм, че „зеленото“ селско стопанство –
екологосъобразното селско стопанство – е най-доброт о
решение за бъдещето на селското стопанство.“ (*)

„Като цяло подкрепям гъвкав подход за възможността на
държавите членки да вземат решения, тъй като имаме
различни ситуации.“ (*)
„Според мен това не е ренационализация, но може би се
нуждаем от повече контрол на европейско равнище. Готов
съм да обсъдя тази тема с вас и да подобря
първоначалното предложение.“ (*)
„Считам, че ще бъдем готови да започнем новото
законодателство, новата обща селскостопанска политика
от 1 януари 2022 г.“ (*)
Нов модел на изпълнение
„Общата селскостопанска политика следва да бъде погъвкава, защото [...] в отделните държави членки
ситуациите са различни.“ (*)
Преходни мерки
„Необходимо е регулиране по време на прехода, защото
какво друго можем да направим? Общата селскостопанска
политика не трябва да бъде прекъсвана.“ (*)

Да се допринесе за стратегията на ЕС „от
фермата до трапезата“, като се разгледа как
хранително-вкусовата промишленост може да
подобри устойчивостта на производството на
храни по цялата хранителна верига
Хранителна верига
„Стратегията „от фермата до трапезата“ [...] не е особено
нова за селското стопанство. Новото е общата структура
на това предложение, но за селското стопанство това
означава, че трябва да правим повече за околната среда и
климата, за опазването на биологичното разнообразие.“
(*)

„По втория стълб 20% е добра отправна точка. Открит съм
за постигане на споразумение в това отношение.“(**)
„Най-важното нещо е с какво се храним, но също и как
произвеждаме храната си, по какъв начин. Задължението
ми като комисар по земеделие – разбира се, ако ме
одобрите – е да насърчавам и подкрепям устойчивото
селско стопанство.“ (*)
„Според мен устойчивото селско стопанство, формата на
селско стопанство с по-висок екологичен стандарт, може
да бъде конкурентоспособно, ако подкрепяме тези
стопанства. [...]. Нямаме алтернатива. Трябва да
подпомагаме такова земеделие.“
„Екологосъобразното земеделие не се отнася само за
малките стопанства. По естествен начин малките
стопанства са по-добре подготвени за тази функция, това
обаче не е проблем на мащаба. Проблемът се отнася за
вида на земеделие.“ (*)
„Трябва да подкрепяме земеделските стопани [...]. Трябв а
да им помагаме, а не да се борим срещу тях.“
„Ще защитавам и подкрепям земеделските стопани. Ще се
опитам да гарантирам, че не забрани, а по-скоро стимули,
които ще разширят участието им в един нов Европейски
зелен пакт, и основните инструменти в тази връзка следва
да бъдат доброволни, доброволни операции по
отношение на екопрограми, програми за екологизиране ,
както и доброволни операции в рамките на втория стълб
на ОСП.“ (**)

„Задължението ми като комисар ще бъде да осигуря
прилагането на регламента (за нелоялните практики). Това
е начинът да се осигури по-добра защита на нашите
земеделски стопани в отношенията им с търговци на
дребно.“ (*)

Интензивно животновъдство
„Интензивното земеделие не е добро решение за околната
среда, за изменението на климата и т.н. Ще бъда комисар,
който подкрепя неинтензивното земеделие.“ (**)
„Промишленото земеделие е заплаха за околната среда и
за климата. Трябва да изпратим много ясни сигнали на
обществеността, че посоката на общата селскостопанска
политика е екологосъобразна.“ (*)

Биологично земеделие
„Ще подкрепям и биологичното земеделие. До голяма
степен биологичното земеделие може да допринесе за
опазването на природната среда и климата. Ще предложа
план за действие за развиване на биологично земеделие в
Европейския съюз.“ (**)

Да се укрепи системата за географските
указания, като се гарантира, че културното,
кулинарното и местното наследство в ЕС е
запазено и сертифицирано като автентично по
целия свят
„Географското наименование ще бъде развито по-нататък,
тъй като защитава традиционната европейска култура. То
е много необходимо особено в централните и източните
части на Европа.“ (**)
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Да се разработи нова дългосрочна визия за
селските райони, като се гарантира, че в
стратегическите планове по ОСП след 2020 г. се
отделят конкретно грижи за потребностите на
гражданите от тези райони
„Много съм обезпокоен също така, че бюджетът за
развитие на селските райони е по-нисък, отколкото се
мислеше преди. Финансирането обаче може да бъде
увеличено от държавите членки, така че земеделските
стопани да нямат по-малко ресурси, ако бюджетът се
запази. Разбира си, основната задача на Фонда за развитие
на селски райони трябва да бъде запазване на
жизнеспособността на тези райони.“ (**)

„Ще гарантирам, че тези стандарти ще се спазват и за вноса
на храни, които отиват на европейските пазари; така че
летвата да е еднакво висока за нашите производители и за
производителите от трети държави.“ (**)
Антибиотици
„Трябва да предприемем действия за намаляване на
употребата на антибиотици в селското стопанство.“ (*)

Селско стопанство и бюджет
„Ще се изправя и ще защитя стабилен и адекватен бюджет
за селското стопанство и развитието на селските райони,
за да бъдат създадени работни места и достойни условия
на живот.“ (**)

„Забелязвам [...], че много средства от втория стълб се
насочват за малката група от бенефициери, за големите
стопанства [...]. Трябва да бъде по-демократично. Повече
земеделски стопани също трябва да бъдат бенефициери
на втория стълб.“ (*)

„Готов съм да се боря, готов съм да застана срещу всички
останали членове на Комисията, онези които искат да се
намесят в ущърб на европейските земеделски стопани; да
се боря срещу онези, които казват, че те не се нуждаят от
толкова много пари.[...]. Можете да разчитате на мен.“ (**)

„Трябва да подкрепяме кръговото земеделие, местното
земеделие с местната промишленост.“ (*)

„Европейското селско стопанство се нуждае от повече
подкрепа [...], за да се гарантира продоволствена
сигурност за европейските граждани.“ (*)

Да се популяризират в световен мащаб
европейските стандарти за високо качество на
храните

„Открит съм са по-нататъшни политически дискусии [...] за
бюджета на ОСП, включително за бюджета на POSEI.“ (*)

Хуманно отношение към животните
„Ще подкрепям хуманното отношение към животните [...].
Да се подобрят стандартите за хуманно отношение към
животните, по-малка гъстота на животните, да се
използват естествени методи, като паша през лятото, или
при отглеждането на прасета да се използва слама и т.н.
Ще внеса предложения, които като цяло са поекологосъобразни.“ (*)
„Една система е по-ефективна, когато насърчаваме
земеделските стопани да подобряват стандартите. Не
репресивната система, а да се насърчава подобряване на
стандартите за хуманно отношение към животните.“ (*)
Необходими стандарти
„От вносителите трябва да изискваме същите стандарти
като от европейските производители.“ (*)

Селско стопанство и споразумения за търговия
„Земеделските стопани не трябва да бъдат жертви на
международни търговски споразумения. Ако те са жертви,
наше задължение е [...] да ги подкрепяме и да използваме
пазарни инструменти за интервенция, за да им окаже м
помощ.“
„Заявявам, че ще следя ситуацията. Следващата година,
през 2020 г., Комисията ще изготви оценка на
въздействието, оценка на всички вероятни последици за
европейското земеделие от споразумения за търговия
като Меркосур и други.“ (*)
„В съответствие с ресора, поверен ми от госпожа
председателя фон дер Лайен, в преговорите ни с нашите
търговски партньори ще насърчавам стандартите на
Европейския съюз по отношение на опазването на
околната среда, климата и хуманното отношение към
животните, които са на първо място в света.“ (**)

Ограничаване на отговорността и авторско право. Становищата, изразени в настоящия документ, принадлежат единствено на техните
автори и не отразяват непременно официалната позиция на Европейския парламент. Възпроизвеждането и преводът за нетърговски цели са
разрешени, при условие че е посочен източникът и че Европейският парламент е предварително уведомен и е получил екземпляр. Цитатите
на английски език, включени в настоящия документ, се основават на стенографския протокол от първото изслушване от 1 октомври (*),
предоставен впоследствие. Цитатите от изказвания, направени на език, различен от английски, се основават на симултанния превод,
осигурен на живо по време на второто изслушване от 8 октомври (**). Този симултанен превод не представлява автентичен запис на
разискванията. На разположение е видео записът на изслушването от 8 октомври. © Европейски съюз, 2019 г.
Завършване на изходния документ: октомври 2019 г.; Дата на публикуване: ноември 2019 г.
Отговорни администратори: Албер Масо и Франсоа Негре; Помощник-редактори: Катрин Морван и Жанет Бел
Контакти: poldep-cohesion@ep.europa.eu
Настоящият документ е достъпен в интернет на следния адрес: https://www.europarl.europa.eu/committees /bg/supporting-analyses-search.h tml
IP/B/AGRI/NT/2019-021
За печат ISBN 972-92-846-5563-2 | doi:10.2861/5709 | QA-04-19-610-EN-C
PDF
ISBN 972-92-846-5564-9 | doi:10.2861/974404 | QA-04-19-610--BG-N

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ЕЛИЗА ФЕРЕЙРА

Кандидат за член на Комисията
Сближаване и реформи

изпратено

Кандидатът за член на Комисията Елиза Ферейра се яви пред Европейския парламент на 2 октомври 2019 г., за
да отговаря на въпроси, поставени от членове на ЕП от комисията по регионално развитие. По време на
изслушването тя пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се
отнасят до нейния ресор, описан в писмото за определяне на ресора,
на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:


сближаване, реформи и справедлив преход.

Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
тя даде писмени отговори.

Тематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване
Автори: Щефан Дитцен/Марек Коложески
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 629.207 – октомври 2019 г.
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Сближаване, реформи и справедлив преход
Политика на сближаване
„Сближаването е в основата на европейския проект. А
реформата заедно със сближаването трябва да бъдат на
първо място в нашия дневен ред, [...].“
Бюджет за политиката на сближаване за периода
2021 – 2027 г.
„Потвърждавам, че ще се боря в колегиума на членовете
на Комисията за възможно най-голям бюджет.“
„Моето лично мнение е, че новите политики, поне на
теория, следва да получат ново финансиране; че
традиционни политики като политиката на сближаване и
селскостопанската политика не могат да бъдат
разглеждани само като постоянен източник на нови
средства.“
Никой регион, никой човек няма да бъде изоставен
„От Арктика до Средиземноморието, от градските райони
до бившите промишлени региони, от зависимите от
въглища региони до най-отдалечените региони на ЕС; от
планинските региони до селските райони, от граничните
региони до периферните крайбрежни райони, Европа
трябва да действа, да бъде видяна от своите граждани да
действа. Икономика, която работи за хората, с
инструменти за интервенция, пригодени за нуждите на
всяка територия, които спомагат за прехода към цифрова,
екологична и балансирана по отношение на половете
икономика. Никой регион, никой човек няма да бъде
изоставен.“
Законодателна рамка за политиката на сближаване за
периода 2021 – 2027 г.
„Г-жа фон дер Лайен подчерта – и аз съм съгласна –
необходимостта
от
бързо
споразумение
по
законодателната рамка, за да може програмите да са
готови и да действат от ден първи. Разчитам на вашата
незабавна подкрепа; нека да работим заедно.“
Фонд за справедлив преход
„Един нов Фонд за справедлив преход ще бъде също
непосредствена задача – вдъхновен от предложение на
Парламента за подпомагане на региони, в които преходът
към неутрална по отношение на климата икономика е потруден, а именно промишлените, въгледобивните и
енергоемките региони. Много скоро ще имате новини от
нас с предложение на Комисията през първите 100 дни.“
Опростяване
„Предложенията на Комисията са амбициозни, наприме р
опростени варианти за разходите, освобождаване на
малките бенефициенти от съхраняването на планини от
фактури в продължение на години; спестяване до 25% от
административни разходи. Ще проверяваме дали тези
мерки постигат обещаните резултати[...].“

PE 629.837

„[...] Вероятно ще трябва да се консултираме с
бенефициентите, ще трябва да ги попитаме какво е
необходимо да подобрим, какво е необходимо да
опростим, как бихме могли да направим правилата
сравнително лесни за изпълнение без необходимата
бюрокрация. Трябва да разгледаме нещата от страната на
клиента. Трябва да запазим необходимото, но да изчистим
всички бюрократични изисквания, които не са
необходими.“
Структурни реформи
„Реформите и сближаването трябва да работят заедно.
Трябва да се укрепват взаимно, а не да са сметка един на
друг. Данъкоплатците не следва да финансират политики,
които си противоречат или се пренебрегват взаимно.“
Програма за подкрепа на реформите/Бюджетен
инструмент за сближаване и конкурентоспособност
„Твърдо решен съм да работя в тясно сътрудничество с
Парламента [...]. Трябва да работим заедно, за да
осъществим видим напредък в рамките на първите
100 дни и програмата да се приеме навреме.“
Европейски семестър
„Тези реформи трябва да са в унисон с принципа на
сближаване, а не бива да са срещу него.“
Механизми за инвестиции в краткосрочен план
„Трябва да гарантираме, че корекциите са по-малко
болезнени по време на криза. Има друг елемент, който е
компенсаторните механизми чрез инвестиции. Това е
нещо, което в действителност не е осъществено. Нужни ни
са ни механизми за инвестиции в краткосрочен план; да се
надяваме, че ще отстраним този пропуск [...].“
Най-отдалечените региони
„Съзнавам специалните потребности на тези региони. [...]
Затова приветствам настоящото включване на конкретно
измерение за най-отдалечените региони в най-малко
21 различни законодателни предложения за периода след
2020 г.: от рибарството до научните изследвания, от
транспорта до изменението на климата. Някои от тези
теми вече преминаха през тристранна процедура, за други
трябва да се борим да бъдат запазени [...].“
Проценти на съфинансиране
„Не бива да променяме процентите на съфинансиране, без
да знаем въздействието, което това ще има.“
Преглед на Програмата за градовете
„Ще започна дискусията на форума CITIES през януари
2020 г. в Порто. Ако успеете да дойдете, ще се радвам да ви
покажа своя роден град.“

Ангажименти, поети от кандидатите за членове на Комисията, по време на изслушванията

Комуникация с Европейския парламент

Interreg

„Целта ми е да посетя регионите, за да разбера
безпокойствата и стремежите на местно равнище [...].
Възнамерявам винаги да ви информирам, когато отивам
във вашия регион. В действителност ще ви информирам
редовно за всичките си инициативи. Ще осигуря
специални отношения с Европейския парламент, особено
с присъстващите тук днес комисии.“

„Не считам, че Комисията наистина би искала на намали
Interreg или нейното въздействие. По-скоро ще правим
всичко възможно, за да се опитаме да осигурим
продължаването на програмата.“

Изменение на климата
„Това е ключов въпрос, защото борбата с изменението на
климата не може да бъде разпределена тук или там. Тя
трябва да бъде хоризонтална. Трябва да е залегнала във
всички политики. И според мен настоящата Комисия, и поспециално поетият от избрания председател компромис, е
много ясна по тези съображения. Разбира се, за тях ние
трябва да сме много конкретни и да можем да
организираме
много
внимателно
различните
инструменти, с които разполагаме.“
Пространствено въздействие на секторните политики
„[...] политики, които се ръководят на централно ниво, ще
трябва да се разбират по отношение на пространственото
им въздействие. Не можем да имаме всички стратегически
инвестиции, насочени към най-развитите части от
държавите. Считам това за много обезпокоително, когато
се случва, и трябва да го отчитаме, трябва да разглеждаме
това пространствено въздействие на секторните
политики.“
Принцип на партньорство
„Според мен партньорство е абсолютно необходимо.
Ангажирането на местни заинтересовани страни е
абсолютно необходимо. Ще проуча положението, ще
разбера какво се случва. От собствен опит знам, че
участието на местните заинтересовани страни е
предварително условие, което позволява на проектите,
които се изпълняват, да бъдат от полза за всички
заинтересовани и да гарантират, че е налице участие в
пълна степен на местните общности във всеки проект. [...]
Принципът е признат принцип, той е установен принцип в
рамките на Комисията и службите.“

Брексит без споразумение
„Ще се наложи спешна помощ за държавите или по-скоро
за засегнатите региони, за да се направи опит и да се
намали въздействието на твърда граница поради Брексит
без споразумение. Ще се наложи да помогнем на
засегнатото население. [...] Ако това се случи, ще трябва да
разгледаме подробностите на всяка програма за
сътрудничество, в Interreg или на друго място.“
Равенство между половете и интегриране на
равенството между половете
„Много съм чувствителна към тази тема. [...] Ще опитаме по
всеки възможен начин да обърнем внимание на този
капацитет, за да се изпълняват програми, като се има
предвид този елемент; има нови подходящи условия за
използването на средства, много средства са налични и
според мен по някакъв начин това равновесие между
половете може да допринесе за по-общи принципи, които
в момента са подходящи условия за управлението на
средствата.“
Изтичане на мозъци
„Това изтичане на мозъци е нещо, което наистина
заслужава вниманието ни. [...] Това обаче е сериозно
безпокойство, взимам го много присърце и мога да
обещая, че ще го разгледам внимателно, за да решим
точно този проблем, който вие посочихте.“
Конфликт на интереси
„[...] Ако има някакъв личен аспект, напълно ще се
въздържа,
което означава,
че се считам за
възпрепятствана да взема решение и ще зависи от
избрания председател да реши или да делегира на друг.“

Условия за зачитане на принципите на правовата
държава
„Важно е да няма автоматично използване на правило за
условия за зачитане на принципите на правовата държава.
Трябва да помним важността на принципа на
пропорционалност. Затова автоматично прилагане
изобщо не е желателно. Това е много чувствителен
въпрос.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ОЛИВЕР ВАРХЕЙ

Кандидат за член на Комисията
Съседство и разширяване

Кандидатът за член на Комисията Оливер Вархей се яви пред Европейския парламент на 14 ноември 2019 г., за
да отговаря на въпроси, поставени от членове на ЕП от комисията по външни работи (беше поканена комисията
по международна търговия). В настоящия документ се изтъкват редица ангажименти, които той пое по време на
изслушването. Те се отнасят за неговия ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от
новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:




Западните Балкани и Турция;
Източно съседство;
Южно съседство.

Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори. След изслушването беше изпратен допълнителен въпросник, а допълнителните
писмени отговори бяха получени на 18 ноември 2019 г.

Тематичен отдел за външни отношения
Автори: Андре Де Мунтер, Михал Жирачек, Кирстен Йонгберг
Генерална дирекция „Външни политики на Съюза“
PE 639.312 – ноември 2019 г.
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„Като член на Комисията, от деня, в който бъда избран, ще
действам по напълно независим начин. Няма да приемам
указания от никое правителство, никоя институция [...] ще
действам колегиално и ще следвам линията на ЕС и само
линията на ЕС.“
„Ще следвам позицията на Европейския съюз, когато става
въпрос за принципите на правовата държава –
независимо дали това са Западните Балкани, Източното
партньорство, или Южното съседство.“

Политика на разширяване
„Методологията ще трябва да се подобри по начин, който
създава повече динамика, възможността за повече
динамика за онези държави кандидатки, които могат и
които желаят да се движат по-бързо. От друга страна, за
тези, които се движат по-бавно, ще се наложи да забавим и
процеса на разширяване.“
„В процеса на разширяване ние имаме принцип „на първо
място основните правила“, което означава, че ако няма
напредък или има връщане назад по отношение на
основните права, принципите на правовата държава,
независимостта на съдебната система, преговорите могат
да бъдат прекратени, глави не могат да бъдат затваряни и
дори финансовата помощ може да бъде преустановена.
Няма да се боя да използвам всеки един от тези
инструменти, с които разполагам, ако е необходимо
поради неизпълнение на условията.“

Западни Балкани
„Възнамерявам да увелича темпа на структурните и
институционалните реформи с акцент върху основните
принципи на върховенството на закона, икономическот о
развитие,
функционирането
на
демократичните
институции и реформата на публичната администрация.“
„Ще се ангажирам с всички институции, предприятия и
гражданското общество, за да постигна това.“
„Европейската перспектива е непроменена и ще се боря и
работя докрай за това.“
„Имам желание и мога, способен съм да работя с
държавите членки, които са имали опасения, и незабавно
ще се ангажирам с тези държави членки, за да ги решим.“
„Когато става въпрос за принципите на правовата държав а
в Западните Балкани, ние имаме ясни критерии, че те
трябва да бъдат изпълнени, и не възнамерявам да
променям или да предлагам някаква промяна на тези
критерии. Обратното, [...] според мен трябва да
активизираме работата с нашите съседи от Западните
Балкани, за да постигнем повече.“
„[...] моят приоритет ще бъде да се направи обща оценка на
държавите членки и на Комисията, когато става въпрос за
фактите на място. Искам да включа държавите членки в
мисиите ни на място на експертно равнище да дойдат и да
обхванем целия регион заедно, да разгледаме фактите,
развитието и нека заедно да ги оценим, за да можем да
избегнем друго неизпълнение. По този начин ще имаме
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ясен списък на постижимото и от двете страни – като двете
страни означават държавите от Западните Балкани и ние –
и тогава няма да има изненади.“
„Бихме могли да достигнем критична точка да имаме една
или две или три от държавите кандидатки, които са
изпълнили всички условия. Нямам априорно сведение по
този въпрос. [...] Възможно е да се изостави всякакъв
групов подход, но може да се случи да имаме група. Затова
нека да не го изключваме.“
„След пет години виждането ми е за едни много поразвити Западни Балкани, мир между Косово и Сърбия,
Косово напълно освободено от визи и с възможност за
свободно пътуване, а преговорите за присъединяване със
Северна Македония и Албания много напреднали, може
би близо до приключване, а пък Сърбия е вече готова за
присъединяване.“

Турция
„Ще работя като екип с Жозеп Борел относно нашите
бъдещи отношения с Турция – ключов партньор за ЕС в
широка гама от области. Има ясна възможност да
извлечем повече от нашите отношения, с цел да служат подобре на взаимните ни интереси. Тъй като Турция
продължава да има жизненоважна роля в приютяването и
грижата за нуждите на почти четири милиона бежанци,
ние следва да продължим да я подпомагаме в това и в
управлението на по-голямата незаконна миграция.“
„Преговорите за присъединяване ефективно са спрени.
Поради това следващата Комисия следва да започне
размисъл, като се консултира с Парламента и заедно със
Съвета, как да се развива стратегическо партньорство,
основано на общи интереси и на съществуващите рамки.“
„Когато става въпрос за процеса на присъединяване на
Турция към Европейския съюз, виждаме, че той вече е в
застой. Спирането или завършването на преговорите за
присъединяване без присъединяване обаче е голямо
политическо и стратегическо решение, което ще бъде
взето от Парламента и Съвета. Това не е нещо, по което
комисарят ще вземе решение. Затова, когато имаме
цялостна дискусия относно бъдещите ни отношения с
Турция, разбира се, това ще бъде стратегически въпрос,
който трябва да разгледаме.“
„[...] когато говорим за финансиране – финансиране по
линия на Инструмента за предприсъединителна помощ
(ИПП). [...] знам, че това е важен въпрос за този Парламент
и че той има твърда позиция за пълното прекратяване на
подкрепата за Турция. Бих подходил по-предпазливо.
Средствата вече бяха съкратени от 600 милиона на
250 милиона евро и сме в процес на допълнителното им
съкращаване до около 130 милиона евро, но това е самата
същност на нашето финансиране и то подпомага
гражданското общество. Ако съкратим тези средства, ние
ще изчезнем от турското общество, така че трябва да
продължим финансирането. Трябва да продължим да сме
ангажирани.“

Ангажименти, поети от кандидатите за членове на Комисията, по време на изслушванията

Политика за съседство
„В развитието на ЕС и неговите съседи има голяма разлика.
Моята цел ще бъде да тя да бъде намалена, като се
разгърне неизползваният потенциал на региона.“
„Разработили
сме
много
цялостен
набор
за
сътрудничество, но и от условия, когато става въпрос за
зачитане на правата на човека, свободата на пресата и
независимостта на съдебната система. Възнамерявам да
продължа в тази посока и ще гарантирам във всички наши
отношения тези условия да се спазват.“
„Ресорът ми ще обхваща външните отношения на досието
за миграция и в тази връзка ще продължавам да
защитавам линията на ЕС, която е, че трябва да помагаме
на нашите партньорски държави, [...] да защитаваме
техните граници и да устояваме на външния натиск от
незаконната миграция, но също и да им помагаме да се
грижат за мигрантите, които са на тяхна територия.“
„Ако група държави членки направи предложение [за
въвеждане на режим на ЕС за санкции по отношение на
правата на човека], разбира се, аз съм готов да го
разгледам и да работя с тях, за да видим какви ползи може
да има от една такава система.“

Източно съседство
Бъдеще на Източното партньорство
„Искам да видя Източното партньорство засилено в
светлината на текущите консултации за неговото бъдеще.
Ще работя по предложенията за дългосрочните
политически цели на Източното партньорство, които ще
бъдат своевременно представени от Комисията преди
срещата на високо равнище на Източното партньорств о
през юни 2020 г. в Брюксел.“
„Идеята ми за даване на нов тласък или засилване на
Източното партньорство би била да им се помогне да
създадат пазарна икономика, която ще подобри
шансовете им да устояват на външен натиск, но също и да
създадат климат за инвестиции, който ще бъде за
просперитета на техните народи.“
Разграничение
сътрудничество

и

задълбочено

секторно

„Някои държави на изток – Грузия, Украйна и отскоро
Молдова – [...] демонстрират решимост, понякога в много
трудна обстановка, да се справят с реформите, а други не
толкова. Затова интелигентното разграничаване за целия
портфейл продължава да бъде от ключово значение за
„износа“ на стабилност.“
„Все още трябва да се работи, за да се постигнат всички
ползи от ЗВССТ, ако те обаче желаят да се ангажират
повече с нас, дали по отношение на икономическо
развитие, основна инфраструктура, като наприме р
транспорт или енергетика, дали Зеления пакт или в
цифровите технологии, ние трябва да можем да се
ангажираме с тях по по-ползотворен начин в тези
области.“

„[...] трябва да бъдем готови да ги ангажираме и да ги
интегрираме в толкова области на политиката, колкото те
считат, че са в състояние да изпълняват. [...] Това може да
бъде и в областта на сигурността.“
Украйна
„Украйна [...] има ключово геополитическо значение за ЕС.
Ще продължим да подкрепяме нейната независимост,
суверенитет и териториална цялост, усилията за
прекратяване на конфликта в Донбас, както и да
подкрепяме реформите, независимо дали в областта на
върховенството на закона или на икономиката. Трябва да
се възползваме изцяло от всички свои инструменти,
включително групата на Комисията за подкрепа на
Украйна.“
„[...] ще трябва да ги подкрепим и да ги защитим,
включително с евентуално удължаване на санкциите по
отношение на Русия за период от време, продължаващ
докато не видим някакъв напредък в процеса от Минск. [...]
Ще подпомогна Жозеп Борел с всички инструменти в моя
портфейл това да се случи, а междувременно ще подкрепя
всички действия, за да се помогне на Украйна на си
възвърне суверенитета.“
„Досега не сме предложили тази възможност [за пълна
интеграция в ЕС] за Украйна. Това, което можем да
направим, обаче [...] е да им помогнем да създадат
стабилна пазарна икономика, която привлича преки
чуждестранни инвестиции, създава растеж и работни
места и укрепва тази държава. За мен това ще бъде
приоритет.“
„Ще се ангажирам с върховния представител, особено в
Украйна, където изглежда, че [дезинформацията] е
явление, което най-много засяга обществеността. Ще
разгърна и всички финансови средства, за да може
Украйна да се бори с това явление.“
Други източни съседи
„Азербайджан може да бъде ключов партньор в
енергийния сектор, но ние трябва да запазим принципите
на правовата държава и демокрацията в дневния ред.“
„При Армения трябва да се съсредоточим върху
икономическото развитие, а при Беларус да помогнем за
модернизирането на държавата, като запазим развитието
на основните демократични ценности в дневния ред.“
„Ще продължа да се ангажирам с Беларус, за да се
гарантира [ядрената безопасност]. [...] Ще трябва да
осигурим нашите експерти да могат да разгледат
площадката и да могат да отидат там и да се убедят, че
ядрената безопасност ще се гарантира съгласно нашите
стандарти.“
„Ще работя с Молдова и за Молдова, за да не бъдат спрени
или върнати назад реформите. Трябва да гарантираме, че
дори в случай на вътрешна криза реформите
продължават. Ако това не е така, ще трябва да спрем
финансовата помощ, както беше направено в миналото.
Очевидно е, че финансовата помощ е ясно и безусловно
обвързана с напредъка в реформите.“
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Южно съседство
„Ще подновим партньорството с Южното съседство въз
основа на принципа „повече за повече“, като се
съсредоточим върху икономическото развитие на нашите
партньори.“
„В партньорство с нашите южни съседи ще се съсредоточа
върху насърчаване на доброто управление, защита на
околната среда и на климата, както и разработването на
по-ефективен подход към въпросите на миграцията. Ще
отдам най-голямо значение на икономическия растеж и
успеха на политиките по заетостта, особено за младите
хора.“
„Напредъкът и реформите в някои партньори са пряко
възпрепятствани от конфликт като Сирия в Либия или
последиците му в Ливан. [...] Мароко и Тунис демонстрират
решимост, понякога в много трудна обстановка, да се
справят с реформите, а други не толкова. Затова
интелигентното разграничаване [...] продължава да бъде
от ключово значение за „износа“ на стабилност.“
„Възнамерявам бързо да формулирам нови предложения
относно приоритетите на партньорството, за да се засилят
отношенията ни с тези държави, които са ангажирани с
трудни реформи.“
„Мароко има желание да се ангажира с нас не само в
области от [...] неин интерес, но и от интерес за нас, и
следователно ние можем да продължим и да развиваме в
бъдеще това партньорство с тях. [...] Това би могло да бъде
модел за цялото Южно съседство.“
„Ще се погрижа да предоставим цялата помощ, не само
финансова, но и експертна [...] след сформирането на
правителство в Тунис, [...] за да им помогнем да създадат
администрация, която работи за хората [...].“
„Има окуражаващи развития [в Алжир] от предстоящите
през декември избори. [...] Разбира се, ще ги насърчим да
продължат по демократичен път, но алжирският народ е
този, който ще вземе решение по този въпрос.“
„Отношенията с Либия и Сирия са по-сложни. Първата ми
цел ще бъде да работя за възстановяване и защита на мира
и стабилността, в координация с Организацията на
обединените нации.“
„В Либия [...] трябва да засилим усилията си за подобряване
на хуманитарните условия за мигрантите [...].“

„Трябва да подкрепим доброволното връщане в Сирия,
ако са спазени принципите на доброволно, безопасно и
достойно завръщане, в тясна координация с ВКБООН.“
„Трябва да подкрепим Ливан и Йордания – две държави,
които са приютили много голям брой бежанци.“
„Ще продължим да подкрепяме икономическите и
политическите реформи [в Египет]. Същевременно ще
продължим нашия тесен диалог относно правата на
човека.“
„Продължавам да защитавам линията на ЕС, която е, че
само решение, основано на съществуването на две
държави, може да донесе траен мир в Близкия изток и ще
трябва да се ангажираме с Израел и с Палестина, за да се
постигне това. [...] Разполагам с инструментите за
насърчаване на този процес.“

Финансови инструменти
„Принципът ми по отношение на [финансовите
инструменти по следващата МФР] е, че искаме финансови
инструменти, които са на разположение, които са
прагматични, ефективни и гъвкави.“
„Необходимо е да се разгледа управлението [на
инструментите за финансиране] и ще гарантирам, че
становищата на Европейския парламент ще се вземат под
внимание.“
„[...] ясно е, че ИПП ще се използва само за целите на
подготовката за присъединяване – изграждане на
капацитет, върховенство на закона и всички останали
области, които са от ключово значение да бъдат развивани
в тези държави, които са в процес на присъединяване.“
„Ще разполагаме с друг финансов инструмент, който е в
процес на разработване – Инструмента за съседство,
развитие и международно сътрудничество, където сме
разпределили средства за миграцията. Така няма да има
никаква намеса [...] между ИПП и мерките в областта на
миграцията.“

Отношения с Европейския парламент
„Твърдо съм решен да работя в тясно сътрудничество с
Европейския парламент. [...] виждам важно взаимно
допълване между нашите роли. Ще разчитам напълно да
използвам парламентарната дипломация и отношенията с
правителствата в интерес на Европейския съюз. Ще
предоставям цялата подкрепа, от която се нуждаете, за да
работите ефективно.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

СТЕЛА КИРИАКИДУ

Кандидат за член на Комисията
Здравеопазване и безопасност на храните

Кандидатът за член на Комисията Стела Кириакиду се яви пред Европейския парламент на 1 октомври 2019 г.,
за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по околна среда, обществено здраве и
безопасност на храните (ENVI). По време на изслушването тя пое редица ангажименти, които се изтъкват в
настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят до нейния ресор, описан в писмото за определяне на ресора,
ропейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 защита и насърчаване на общественото здраве и
 безопасност на храните, здраве на животните и на растенията.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
тя даде писмени отговори.

изпратено

ѝотновоизбранияпредседателнаЕ
в

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Автор: Георгиос Аманатидис
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 638.436 – ноември 2019 г.
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Защита и насърчаване на общественото здраве

Антимикробна резистентност

Предлагане на финансово достъпни лекарства

„[...] Ще се застъпя за международно споразумение
относно използването на антимикробни агенти и достъпа
до тях. Поради тази основна причина ще издигна в
приоритет и изпълнението на европейския план за
действие „Едно
здраве“ срещу антимикробнат а
резистентност.“

„Искам да гарантирам, че разполагаме с правилните
средства, за да поддържаме гражданите си здрави, а за
тази цел един стабилен поток от финансово достъпни
лекарства е от жизненоважно значение. В продължение на
десетилетия фармацевтичната система на ЕС предоставя
на гражданите достъп до висококачествени и финансово
достъпни лекарства.“
„Има законово задължение за фармацевтичнат а
промишленост да гарантира, че пациентите имат достъп
до лекарства и предлагане на лекарства. Трябва да
работим в тясно сътрудничество и да се опитаме да имаме
цялостна фармацевтична стратегия, за да можем да
предоставяме каквото е необходимо на пациентите.“
„Трябва да осигурим достъп до иновации и до лекарства за
хората с туберкулоза, ХИВ/СПИН и хепатит. [...] Тези
заболявания имат въздействие върху много голям брой
европейски граждани. Това ще бъде моят пръв приоритет
за разглеждане в новата Комисия.“
Медицински изделия
„Ще се съсредоточа върху прилагането на модернизирана
и по-строга законодателна рамка за медицинските
изделия. Това трябва да бъде направено, за да се подобри
безопасността на пациентите и да се утвърди ролята на ЕС
като световен лидер в тази област.“
Пространство за здравните данни и електронно
здравеопазване
„Цифровите технологии и изкуственият интелект трябва
да се използват максимално в това усилие, тъй като могат
да допринесат конкретни ползи за пациентите и
здравните специалисти. Искам да използвам максимално
този потенциал и считам създаването на едно европейско
пространство за здравните данни като важна стъпка в
правилната посока.“
„Цифровизацията е много важна част от всяка здравна
програма и е от изключително значение за гражданите. [...]
Ние, като Комисия, сме поели ангажимент за
цифровизация. Тя е нещо, което ще насърчи научните
изследвания и иновациите. Вече разполагаме с
европейските референтни мрежи и те позволяват на
хората с редки заболявания и на педиатрията да имат този
достъп, а според мен това може да промени радикално
грижите за пациентите и тяхното лечение.“
„За съжаление, един от недостатъците на това, което
виждаме в днешната цифрова ера, е колко лесно е да се
разпространява невярна информация посредством
толкова много медии. [...] Затова трябва да работим
съвместно чрез образованието и чрез здравеопазването,
за да се борим и оспорваме невярната информация, която
в момента се разпространява и която оказва пряко
въздействие върху човешкото здраве.”
„[...] трябва да внимаваме и със защитата на данните за
пациентите. Поради тази причина това е нещо, което
следва винаги да имаме предвид, когато говорим за
електронно здравеопазване.“
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„Споменах промишлеността и иновациите. Считам, че
Европейският съюз трябва да играе водеща роля със своя
пример в тази област, като предприеме стъпки, за да
имаме на разположение нови антимикробни агенти за
пациентите.“
Ваксинация
„Разполагаме с научните данни, които показват, че е важно
да използваме ваксини, но въпреки това през последните
няколко години наблюдаваме избухването на редица
болести в Европа: поради колебливостта по отношение на
ваксините имаме морбили. И няма да кажа, че това се
дължи само на невярна информация, защото е свързано и
с програмите, които държавите членки имат за
ваксинацията – изглежда, че няма еднородност. [...] трябва
да се борим с всеки източник на невярна информация,
която в действителност оказва отрицателно въздействие,
когато знаем, че има солидни научни данни.“
План за преборване с рака
„Виждам, че в нашия план за преборване с рака са
засегнати всички действия в писмото ми за определяне на
ресора – „от фермата до трапезата“, Зеления пакт,
антимикробната резистентност, иновациите, финансоват а
достъпност на лекарствата. В него трябва да се обърне
внимание на превенцията, диагностиката, лечението,
научните изследвания, продължителността на живота
след диагнозата и палиативните грижи. В него трябва да се
ангажират сектори и отрасли извън сектора на
здравеопазването, включително образование и околна
среда.“
„Положителната промяна в живата на пациентите с рак
винаги е била моят водещ принцип. И от личен опит мога
да ви уверя, че ще продължи да бъде моят водещ принцип
в настоящия ми ресор [...].“
Донорство на органи
„[...] дали да предложим обща стратегия за Европа относно
донорството на органи, бих искала да видя оценката, която
се очаква в края на 2019 г., за да мога да преценя къде се
намираме и как да действаме. Трябва да действаме с факти,
с научни данни, за да вземаме правилните решения.“
Оценка на здравните технологии
„[...] считам, че това е нещо, за чието постигане наистина
ще работя упорито, като се опитам да изградя консенсус,
така че в крайна сметка да се постигне напредък по
предложението на Комисията от 2018 г. относно
здравните технологии, тъй като мисля, че те са
задължителна част от всяка здравна система, която ние
като европейци трябва да насърчаваме.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
„[...] I бих искала да работя в много тясно сътрудничество с
пациентите, но ще работя в тясно сътрудничество и с
всички останали заинтересовани страни, за да се опитам и
да намеря пътя напред за този консенсус за оценка на
здравните технологии. Стана очевидно, че доброволният
принцип не работи. Необходим ни е стандарт и трябва да
вървим напред.“
Психично здраве
„[...] ще направя всичко възможно, за да го [психичното
здраве] върна в дневния ред. Защото считам, че
психичното здраве е област, която за много държав и
членки не получава вниманието, което заслужава, и е
важно да предприемем нещо, за да обърнем тази
тенденция. Не говоря само за депресията при
възрастните, но ако погледнем проблемите, които
наблюдаваме при подрастващите по отношение на
поведението, на увеличаването на саморазрушителнот о
поведение, трябва да действаме превантивно.“
„[...] ще работя с други членове на Комисията, за да се
въведе елемент за психичното здраве в много от
политиките. Вярвам, че ще мога да бъда гласът за тази
кауза и възнамерявам да бъда този глас.“
Правата на човека
„Основополагащо за мен, на първо място за мен са
защитата и насърчаването на правата на човека. Според
мен това трябва да бъде област като психиатрията, нещо
което е изключително чувствително, защото е много лесно
да се постави етикет по отношение на психиатрична
диагноза, а понякога това може да е много субективно, в
зависимост от културата, от която идва човек.“
Научни изследвания и иновации
„Поели сме ангажимент за иновации. Поели сме
ангажимент да вървим напред и да инвестираме в научни
изследвания. Програмата „Хоризонт 2020“ вече е поела
ангажимент за това. Затова определено считам това за
приоритет, защото напредъкът с иновациите и наукат а
може само да бъде по-ефективен за европейското
здравеопазване. Защото това ще се отрази на
промишлеността, на лекарствата, на Зеления пакт и на
храните, които консумираме.“
Затова ще се стремя да имам много отговорно мнение в
колегиума, като използвам за основа научни данни, но
също и като вземам под внимание и споделям други
опасения, за да мога да убедя другите, че трябва да вървим
напред с много от политиките, които знаем, че са
необходими за защита на човешкото здраве.“

Безопасност на храните, здраве на животните и
на растенията
Пестициди
„[...] мога да се ангажирам да намалим зависимостта, която
имаме от пестицидите, и да се опитам да инвестирам и да
насърча намирането на нискорискови алтернативи. [...]
Здравето на животните и хуманното отношение към
животните
„На първо място искам да съм напълно ясна, че считам
хуманното отношение към животните и здравето им за

възнамерявам да следвам това много внимателно, за да
мога да го изпълня.“
„Надявам се общото законодателство в областта на
храните да промени нивото на прозрачност, което беше
голям проблем в създаването на недоверие у гражданите ,
но не мога да се ангажирам по-силно с намаляването на
зависимостта от пестициди и с намирането на
нискорискови алтернативи.“
„Това, за което бих искала да съм напълно ясна обаче е, че
този въпрос не е нещо изолирано от всичко останало. Той
е част от Зеления пакт, за който ще работим, и е част от
стратегията „от фермата до трапезата“ и предвид това не
можем да имаме ефективна стратегия „от фермата до
трапезата“ или ефективен Зелен пакт, ако не се изправим
и не можем да се изправим пред такива проблеми като
пестицидите и да се справим с тях.“
„Това, с което мога да се ангажирам [...], е, че няма да има
никакво снижаване на летвата по отношение на защитата
на пчелите и други опрашители. [...] Опазването на пчелите
трябва да заема централно място в политиките ни и е също
част от политиките на Зеления пакт [...]. За мен
намаляването на употребата на неоникотиноиди и
намирането на алтернативи е първостепенна грижа.“
Нарушители на функциите на ендокринната система
„Зная, че те [нарушителите на функциите на ендокриннат а
система] оказват въздействие върху човешкото здраве и
че трябва да направим нещо по въпроса и поемам
ангажимент да се заема с него. Очакваме проверката на
пригодността. Надявам се да работя с вас, за да видим
какво трябва да направим, за да се придвижим напред,
защото определено това не е област, която можем да си
позволим да пренебрегваме и това ми е известно.“
„Според мен е изключително важно, когато говорим за
нарушители на функциите на ендокринната система, за
неоникотиноиди, за нови техники за селекциониране и за
пестициди, да разглеждаме наличните научни данни.“
Подобряване на информацията за потребителите
„Всъщност
то
[етикетирането
на
хранителната
информация]
е задължително за предварително
опаковани храни. Гражданите желаят това. Те желаят
профили на хранителните съставки. Очевидно е, че когато
ще вземем нещо от рафта, все повече се интересуваме
дали това, което четем, е нещо, което искаме да купим. [...]
Профилите на хранителните съставки са важни. Те са
важни за гражданите. В края на година ще излезе доклад
за „лицевата страна на опаковката“. Ще изчакам да видя
резултатите и ще предприема действия, а бих искала да
видя един общ подход в държавите членки [...].“
„Трябва да намерим общи методи [за етикетиране на
произхода], за да имат потребителите достъп до надеждна
информация, когато купуват или имат достъп до храни. В
момента се прави оценка на този въпрос. Ще разгледам
цялата информация и след това ще изляза с предложение.“
част от подхода ми „едно здраве“ [...]. [...] не можем да
говорим за „едно здраве“, ако не разглеждаме цялата
област, а тя включва здраве на човека, околната среда и
здраве на животните и на растенията.“
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Разхищението на храни
„[...] бих искала да мога да изготвя петгодишен план за
действие за справяне с разхищението на храни, защото
според мен той е важна част от усилията, които полагаме,
за устойчиви храни.“
Материали, предназначени за контакт с храни
„Тази тема [материали, предназначени за контакт с храни]
е изключително важна, защото става въпрос за вещества,
които навлизат в храните и потенциално променят или
засягат човешкото здраве, но променят също и съставките
на храните. [...] Ще разгледам научните данни и ще
предприема стъпки за приоритизиране, като започна с
тези, за които ни е известно, че са потенциално по-вредни
за човешкото здраве.“

Отношения с Европейския парламент
Сътрудничество
„Ще работя с Европейския парламент, с държавите членки,
заинтересованите страни, колегите си членове на
Комисията,
за да се подобрява
общественото
здравеопазване и да се осигури устойчиво бъдеще за
Европа. Когато диагностицираме слабости в нашите
системи, трябва да се обединяваме, за да представим
решение, като работим енергично, амбициозно и
ангажирано. Като изграждаме партньорства, основани на
доверие, честност, прозрачност и отчетност.“

„Да, винаги зачитам демокрацията, и второ, и това не са
празни думи, ще се вслушвам в Парламента и
възнамерявам да бъда на разположение и да работя в
тясно сътрудничество с вас, защото по много от тези
въпроси, като например ГМО, нови техники на
селекциониране, Парламентът изигра решаваща роля в
тяхното извеждане на преден план, като внесе резолюции,
а това доведе до промяна.“
Прозрачност и отчетност
„Прозрачността трябва да заема централно място в това,
което правим, и ако всички в тази зала сме честни със себе
си – една от причините да загубим доверието на
гражданите за това, което правим по отношение на
безопасността на храните, на иновациите, на защитата, е
свързана с факта, че те чувстват липсата на прозрачност за
много от резултатите, до които следва да имат достъп. В
този смисъл преди посочих промените в общото
законодателство в областта на храните, основани на
прозрачност, което, надявам се, ще ни помогне да
изградим по-добри отношения и доверие у гражданите .
Според мен това е задължително.“
„[...] готова съм за старт, ако бъда назначена за комисар по
здравеопазване, и винаги ще работя прозрачно и
конструктивно с вас, защото в края на краищата ние се
отчитаме пред вас.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ДИДИЕ РЕЙНДЕРС

Кандидат за член на Комисията
Правосъдие

Кандидатът за член на Комисията Дидие Рейндерс се яви пред Европейския парламент на 2 октомври 2019 г., за
да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи, комисията по правни въпроси и комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите.
По време на изслушването той пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези
ангажименти се отнасят за неговия ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от
новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 Отстояване на върховенството на закона и
 правосъдие и защита на потребителите.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси
Автори: Отавио Марцоки; Удо Букс
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 621.923 – октомври 2019 г.
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Отстояване на върховенството на закона
Задълбочена дискусия относно върховенството на
закона, основните права и демокрацията
„Ще ... работя по доклада относно върховенството на
закона – за това как е възможно да се изгради процес – с
междуинституционална дискусия по целия, всеобхватен
въпрос ... за върховенството на закона, основните права и
демокрацията.“
Европейски механизъм за върховенството на закона
„През юли Комисията представи своите предложения за
всеобхватен европейски механизъм за върховенството на
закона. Ще насърчавам култура по отношение на
върховенството на закона, ще предотвратявам развитието
на опасения в тази връзка и ще реагирам, когато е
необходимо.“
„Ще ... искам да видя този механизъм създаден и
функциониращ следващата година с един приобщаващ,
недискриминационен и превантивен ежегоден процес.
Той ще води до годишен доклад и ще бъде подкрепен от
информационното табло в областта на правосъдието.“
Наблюдение на върховенството на закона в
държавите членки
Диалог и сътрудничество с държавите членки и други
институции
„Наблюдението ще обхваща всички държави членки, но
ще бъде по-задълбочено в държавите членки, в които са
установени конкретни рискове. Ще обърна специално
внимание на това, да се гарантира обективността и
справедливостта на мониторинга на изграждането на
диалог, и да се гарантира, че споделяме най-добри
практики в помощ на държавите членки.“

позицията на настоящата Комисия, да се даде възможност
на Парламента да дойде и да обясни своята позиция –
защото тази процедура започна в Парламента – точно по
същия начин и на много солидно основание.“
Годишен цикъл, медии и демокрация
„Първата ми задача ще бъде да ръководя работата на
Комисията за изготвянето на доклад за правата на човека
– той ще бъде не само за върховенството на закона, а ще
обхваща по-широка област. През първата година на
Комисията ще се върна с документ, който ще бъде основа
за обсъждане както в Парламента, така и – надявам се – в
Съвета.“
Условия за зачитане на принципите на правовата
държава
„Считам, че бързо ще постигнем споразумение между
съзаконодателите по тази тема, защото това след това ще
означава, че е възможно да се предприема правилното
бюджетно действие за спиране и дори загубване напълно
на средствата в случай на общо неизпълнение на
задълженията за върховенство на закона.“
Доклади относно нова стратегия за демокрация и
относно Хартата на основните права
„Комисията предвижда също доклад относно Хартата на
основните права, затова е възможно да излезе с доклад по
тази тема. Ще работим по нова стратегия за демокрация
вероятно с доклад относно демокрацията.“
Междуинституционално споразумение
„[В]ъзможно е да се обсъди едно междуинституционално
споразумение. Не зная дали ще бъде официално, защото
ще бъде дълго – вероятно за средносрочен план – но да
започне веднага.“

Използване на целия инструментариум, включително
санкции

Работна група на Комисията, Съвета и Европейския
парламент

„Трябва да използваме всички инструменти, с които
разполагаме ... Вярвайте ми, няма да се поколебая да
действам, когато върховенството на закона е в опасност.
Няма да правя компромиси, когато е застрашена
демокрацията.“

„Ще предложа да се организира работна група с трите
институции ... и да се види как е възможно процесът да се
изгради заедно. Първо, разбира се, ще работя по доклада
относно върховенството на закона – за това как е
възможно
да
се
изгради
процес
–
с
междуинституционална дискусия по целия, всеобхватен
въпрос, както посочихте, за върховенството на закона,
основните права и демокрацията ... Надявам се, че такава
работна група ще може да стартира възможно най-скоро
... Не съм против някои възможности за консултиране и
обсъждане с независими експерти, независими органи, но
може би не да се създава нов.“

Препоръки
„[М]ного е важно на всички държави членки да се
изпращат препоръки и да им се отправят забележки без
всякаква дискриминация. ... бях учуден, че в продължение
на толкова много години е било възможно да се отправят
забележки по отношение на бюджетното състояние –
необходимо е това да се прави – но не толкова очевидно е
да се отправят забележки за ценностите, които
споделяме.“
Процедура по член 7
„[М]ного е ясно: искам да продължа да прилагам
процедурата по член 7 не само в действителните случаи,
които имаме, но ако е необходимо, и в други случаи.
Известно ми е, че може да има различни видове проблеми
в други държави членки и ако е необходимо, трябва да я
прилагаме по същия начин.“
ЕП да представи в Съвета своята инициатива за
процедура по член 7 по отношение на Унгария
„[О]тносно Унгария – и вие вече сте забелязали, че в
момента има процедура – че поисках в Съвета, а това е и
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Член 2 във външните отношения
„Силно съм ангажиран член 2 да бъде спазван в ЕС, а също
и при „износа“ на нашите ценности.“
Малцинства и уязвими групи
„[А]нгажиран съм ... да се защитават малцинствата и със
сигурност правата на малцинствата. Говорихте за ЛГБТ и
това е така при всички възможни обстоятелства. Разбира
се, това ще бъде една от грижите, те всички са уязвими
групи, знаете го, но ние трябва да сме много активни на
място, а не само в общите процедури, с които разполагаме
в нашия инструментариум.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията

Правосъдие и защита на потребителите
Развиване на пространството на правосъдие чрез
съдебно сътрудничество
„Трябва да засилим съдебното сътрудничество по
гражданскоправни
и наказателноправни
въпроси.
Европейските граждани имат правото да живеят и работят
в ЕС при пълно зачитане на свободата на движение.“
Взаимно доверие
„Отнася се и за зачитане на нашето многообразие, но
същевременно като се гарантират нашите различни
правни традиции; те обаче не трябва да са пречка пред
нашите свободи или сигурност. Ще работя за изграждане
на атмосфера на доверие между нашите различни правни
системи.“
Основните права, защитени при правоприлагането?
„[О]тговорът е да ... [А]ко имам такъв ресор, ще защитавам
основните права ... Разбира се ... [М]ного е ясно.“
Европейската заповед за арест
„По отношение на европейската заповед за арест ще
продължа да наблюдавам нейното прилагане и ще работя
в тясно сътрудничество с вас и с държавите членки, за да
продължим да я подобряваме ... Ще обсъдим дали са
необходими производства за установяване на нарушение
в светлината на оценката на съответствието. Също така
сериозно ще обмисля дали да представя предложение за
преразглеждане на европейската заповед за арест.“
Условия в затворите и предварително задържане
„Ще проуча как биха могли да бъдат подобрени условията
в затворите в Съюза, както и идеята за установяване на
минимални стандарти за предварителното задържане, за
да се засили доверието.“
Преговорите на Европол с партньори
„Според мен следва да можем да обърнем внимание, и там,
на основните права, на правата на човека в начина, по
който водим преговори и сключваме споразумения.
Разбира се, ще наблюдавам агенциите, които са по-пряко
зависими от ГД „Правосъдие“.“
Европейска прокуратура
„[П]ървата ми грижа е да осигуря правилно въвеждане на
Европейската прокуратура в края на следващата година.
Ще работя с главния прокурор и временната
администрация, за да го осъществим, а ни предстои да
предприемем много стъпки, за да вървим в тази посока ...
Първо, нужна ни е колегия от прокурори. Затова трябва да
окажем натиск върху държавите членки, за да се
организира колегия. Второ, трябва да окажем по-голям
натиск за правилното прилагане на Директивата за защита
на финансовите интереси на Съюза, защото без това би
било трудно за новия европейски прокурор да работи по
положението в европейския бюджет. А след това ... ще
бъде важно да се предоставят достатъчно ресурси –
човешки и финансови – на Европейската прокуратура и аз
се погрижа да ги защитя в МФР.“

Евроюст
подготвя
доклад
относно
съдебните
предизвикателства и най-добрите практики за справяне с
този вид престъпления. Затова ще можем да работим по
обмена на най-добри практики между държавите.“
Общ регламент относно защитата на данните –
популяризиране на европейския подход като
световен модел
„Един от приоритетите ми ще бъде да гарантирам пълна
защита на основните права в цифровата ера ... Трябва да
гарантираме пълното прилагане на новата правна рамка и
едновременно да продължим да популяризираме своите
ценности и стандарти на световната сцена ... Често чувам
критики за Общия регламент относно защитата на
данните, който въпреки това съдържа опростени
механизми за малките и средните предприятия. Затова ще
се опитам да работя в този дух, за да бъдат отстранени, ако
е възможно, редица ненужни ограничения върху малките
и средните или стартиращите предприятия.“
Основни права – човешки и етични последици на
изкуствения интелект
„[П]рез първите 100 дни ще се опитаме да работим по ново
хоризонтално законодателство относно човешките и
етичните аспекти на изкуствения интелект ... [Н]еобходимо
е да изискваме все повече информация относно
алгоритмите и логическото им функциониране ... Затова с
Комисията трябва не само да въведем ново
законодателство, трябва също да помогнем на
националните органи да организират тестове и механизми
за контрол, за да получават информация ... [Щ]е работим в
секторни ситуации, защото трудностите са по-детайлни в
сектора на превозите или в здравеопазването и други
видове дейност.“
Златните визи
„[И]ма някои права на свобода на движение, право да се
гласува за Европейски парламент, затова трябва да сме
строги ... Тъй като съществуват рискове, вие казахте:
корупция, изпиране на пари, но много други дължащи се
на това рискове. Затова съм поел ангажимент за борба с
това явление, защото трябва да защитаваме европейското
гражданство. То е наистина важен елемент от нашите
ценности.“
Лица, сигнализиращи за нередности
„[С]читам, че не само трябва да вървим към прилагането
на директивата от всички държави членки, но е съвсем
възможно, и искам да проведа дебат с държавите членки,
да приемем допълнителни мерки, както казах, за помощ и
подкрепа.
Това може да се осъществи чрез правна помощ,
финансова, както посочих, психологическа помощ също.

Евроюст
„В областта на правосъдието задачата на Евроюст е да
улеснява координацията на съдебните органи, особено
когато става въпрос за борба с престъпления срещу
интелектуалната собственост. Следователно това е
елемент, за който са желателни по-решителни действия, и

77

IPOL EXPO | Тематични отдели, Отдел за подкрепа на икономическото управление
И така, по тези различни въпроси съм готов да проуча дали
държавите членки искат да отидат по-нататък и дали е
необходимо това да се направи и на европейско равнище.“

отговорност, но не искам да ви уверявам, че през първите
100 дни ще имаме нов регламент относно отговорността.
Може да отнеме повече време.“

Европейско гражданство
„Искам да продължа да напредвам по приоритети: ... да се
защити свободното движение на гражданите, особено в
контекста на Брексит, който много скоро отново ще бъде в
дневния ред.“

Ефективно прилагане на законодателството
в
областта на защитата на потребителите
„[В]ъзнамерявам да поставя особен акцент върху
ефективното прилагане. ... В момента е необходимо да
гарантираме неговото ефективно прилагане както на
територията на Съюза, така и с нашите международни
партньори.“
Засилване на капацитета на потребителите
„През първите 100 дни в стратегиите на Зеления пакт ще се
опитаме да видим как е възможно да се работи повече с
предлагането и как би било възможно потребителите да
участват в един по-бърз преход към екологичната
икономика. Убеден съм, че трябва да предоставяме повече
информация на потребителите, естествено като първи
елемент, за да имат капацитета да решават да направят
други избор или да отидат при друг продукт.“

Дружествено право
„Силно се ангажирам да работя с вас и със Съвета относно
пътя за въвеждане на нови изисквания в дружественото
право. Говорихте също и за правата на човека ... За
момента на равнището на много предприятия има редица
доброволни ангажименти, но това не достатъчно. Убеден
съм, че трябва да преминем през истинска промяна в
дружественото право, да изискваме повече задължения за
социалния интерес на предприятията; също така съм
сигурен, че е много важно да се обсъди веригата за
доставки.“
Представителни искове
„Ще ... настоявам за бързо приемане на предложението за
представителните искове. Европейските потребители
силно се нуждаят от възможности за колективна защита.“
„...първо трябва да приемем новата директива,
Директивата относно представителни искове, за да се
организира колективна защита, защото знаете, че трябва
да получим позицията на Съвета, ако е възможно през
ноември, затова сме на първата стъпка и напълно
споделям мнението, че е необходимо да направим това и
да организираме процеса.“
Разлики в качеството на продуктите
„Трябва да продължим да предприемаме енергични
мерки срещу непочтените и агресивните продажби и да
защитаваме
уязвимите
потребители. Трябва
да
поддържаме високо равнище на бдителност относно
риска от разлики в качеството на продуктите ... Очакваме
еднаква степен на справедливост, където и да живее
потребителят.“
Безопасност на продуктите
„Ще проуча актуализирането на Директивата за общата
безопасност на продуктите, така че всички участници в
онлайн веригата за доставки да намалят броя на опасните
продукти. Искам също така ясни правила по отношение на
отговорността за всички доставчици, участващи в онлайн
пътуването на потребителите.“
Отговорност в изкуствения интелект
„“[О]тносно човешките и етичните аспекти на изкуствения
интелект и трябва да видим какво да предприемем понататък във връзка с отговорността ... Безопасността е
много важен аспект, човешки и етичен аспект и

Устойчивост, трайност, възможност за поправка
„На първо място, ние всички, като държави – членки на
Европейския съюз, сме поели ангажимент да изпълним
ангажимента си относно ЦУР, целите за устойчиво
развитие, на равнището на ООН.“
„Искам да повторя, както казах в уводните си бележки, че
е много важно да се използва страната на търсенето –
тоест капацитета на потребителите – за организиране на
истински процес към устойчива икономика, и съм убеден,
че ако искаме изцяло да изпълним ангажимента си
относно ЦУР на равнището на ООН, трябва да го направим
и да бъдем много активни по този въпрос.“
„Ясно заявих, че според мен по редица въпроси, свързани
с устойчивостта и устойчивото развитие, трябва
ефективно да информираме потребителите. Затова от
предприятията зависи да предоставят точна информация,
например относно ... трайността, възможността за
поправка на редица продукти, но също и наличието на
резервни части. А по отношение на възможността за
поправка бих добавил ... възможност за поправка от трети
лица, а не непременно от предприятието, което е продало
продукта ... По всичките тези въпроси според мен
вероятно ще се наложи да се изготви законодателство ...
Ще проучим всички ситуации, за да видим дали да
преминем към задължение за устойчивост. ....“
Планирано остаряване
„Когато говорим за планираното остаряване, според мен
ако действително е планирано, то трябва да стане
нарушение и да се позволи на органите да налагат
наказание. Не можем да си представим да се въведе тази
логика за остаряване в продуктите на доброволна основа
без никакви последствия.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

АДИНА-ЙОАНА ВЪЛЯН

Кандидат за член на Комисията
Транспорт

Кандидатът за член на Комисията Адина-Йоана Вълян се яви пред Европейския парламент на 14 ноември 2019 г.,
за да отговаря на въпроси, поставени от членове на ЕП от комисията по транспорт и туризъм. По време на
изслушването тя пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се
отнасят до нейния ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено ѝ от новоизбрания председател
на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:


Устойчив, безопасен и финансово достъпен транспорт.

Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
тя даде писмени отговори.

Тематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване
Автори: Естебан Които Гонсалес
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 629.210 – ноември 2019 г.

BG
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Устойчив, безопасен и финансово достъпен
транспорт

„Затова трябва да поемаме вътрешно част от тези външни
разходи. [...] потребителят трябва да допринася повече за
това, което замърсява.“

Сътрудничество с Европейския парламент

„Мога да се ангажирам и да кажа, че няма да изключвам
данъчното облагане, това е абсолютно ясно. [...] ангажирам
се с факта, че акцентът ми ще бъде как можем да
развиваме и да направим железопътния транспорт подостъпен с по-ниски цени.“

„Зная колко важно би било за един член на Комисията да
се основава на експертните знания и опита на членовете
на Европейския парламент и поемам ангажимент към вас,
че от самото начало ще споделям с вас идеи и проекти и
ще работим през цялата верига на изготвяне на
законодателство.“
„Поемам ангажимент да предоставям добри решения за
работа с всички заинтересовани страни, да работя с
Парламента за решаване на проблеми и да намирам
правилните методи, за да могат хората да се свързват, да
се движат на достъпни цени, да разполагат със справедлив
и приобщаващ транспорт, включително въздухоплаване.“
„[...] Ще има много да се направи за транспорта и туризма,
за което [...] комисарят по транспорт следва да се ангажира
с Европейския парламент, и [като се разработи] тази
работа и след това се [обсъди] в колегиума на членовете
на Комисията.“
Стратегия за устойчив и интелигентен транспорт
„Ще работя усилено за намаляване на отпечатъка върху
околната среда на мобилността и транспортните дейности
и ще осигуря това, нашите действия да допринасят
допълнително за намаляване на въглеродните емисии и за
по-добро качество на въздуха.“
„Ще подкрепям партньорствата по веригата на създаване
на стойност с отрасъла като част от Европейския зелен
пакт.“
„Ще настоявам да се осъществи най-накрая едно напълно
развито Единно европейско небе. [...] няма да отида в
посока към това, че ни трябват по-малко полети, трябва
обаче да сме по-ефикасни, по-устойчиви и да имаме подобра, ефикасна система за управление на движението.I“
„Ако говорите за пристанища, бих казала, че
корабоплаването, разбира се, е огромен бизнес за Европа.
Трябва да го защитаваме, да го консолидираме, да го
направим по-устойчиво, по-екологосъобразно, но това
следва да бъде част от положително решение – поекологосъобразно и конкурентоспособно. [...] всички
участници от трети държави на нашите пазари следва да
спазват нашите правила, а това е нещо, което е част от
работата на Комисията да проследява и да гарантира това
да се запази наистина.“
„[...] стратегии за планиране на устойчива градска
мобилност [...] бих предпочела да имаме европейски
подход към това и да няма прекалено голямо
фрагментиране, защото фрагментирането в това
отношение е неблагоприятно за пътуващите през
границите [...] ще видим дали ще бъдат необходими
допълнителни действия на европейско равнище.“
Вътрешно поемане на външните разходи/данъчно
облагане на енергийните продукти
„Искаме до 2050 г. да сме неутрални по отношение на
въглерода, а това се нуждае от допълнителни политики и
усилия.“

PE 629.837

„И после – устойчиви алтернативни горива и тогава
данъчно облагане – всичко това е на масата – не искам да
крия нищо и се ангажирам да работя по всички тях, за да
се намалят емисиите във въздухоплаването и да се
направи железопътният транспорт по-привлекателен
метод на транспорт за хора и стоки.“
Разширяване на схемата за търговия с емисии
„Намаляването на квотите за авиокомпаниите, с цел да
бъдат след време премахнати, е част от моя ресор, както
ми беше поверен, а разширяването на схемата за търговия
с емисии за морския сектор е нещо, което ще донесе ценна
промяна. Въобще потребителите следва да поемат
разходите за своите пътувания, а не обществото като
цяло.“
„[...] СТЕ във въздухоплаването ще трябва да намали
емисиите. Имаме CORSIA: когато бъде приета, ние ще
имаме ангажимент да я приложим незабавно, така че
можем да компенсираме емисиите.“
„[...] СТЕ на ЕС [...] ангажирам се, и трябва заедно да се
ангажираме, за въвеждането на такъв инструмент за
намаляване на емисиите в корабоплаването.“
„[...] когато въведем СТЕ на ЕС за корабоплаването [...] ще
внимаваме
и
ще
се
опитаме
да
запазим
конкурентоспособността на сектора, защото това е
изключително важно за нас.“
Навлизане на устойчиви и алтернативни транспортни
горива за автомобилен, морски и въздушен транспор т
„Ще работя с държавите членки и с частни инвеститори за
разгръщане на значително повече публично достъпни
зарядни точки или точки за зареждане. Искам да насърч а
навлизането на устойчиви горива в автомобилния,
морския и въздушния транспорт.“
„[...]
внедряването на
по-устойчиви горива.
В
корабоплаването [...] целта ми – ангажиментът ми – ще
бъде да подкрепям тези, които са по-устойчиви и
жизнеспособни на този етап, и да насърчавам нови
технологични разработки, нови програми за научни
изследвания.“
„Така че пакет от мерки – важното е декарбонизацията, да
бъдем
по-екологосъобразни
и
да
не
губим
конкурентоспособност.“
Цифрови иновации и непрекъснато модернизиране
на основни транспортни системи
„Трябва да се възползваме в пълна степен от
цифровизацията, за да направим транспорта побезопасен, по-чист, по-ефикасен и по-достъпен.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
„Възниква истински пазар за цифрови решения и искам ЕС
да запази водещото си място: от блок-вериги и цифрово
картографиране и проследяване до свързани и
автоматизирани
превозни средства, самолети и
плавателни съдове.“
„Трябва да интегрираме железопътната система с
логистични промени посредством нови технологии,
трябва да отворим, например данните относно
очакваните часове на пристигане, и категорично се
нуждаем от нова система за сигнализация.“
Социално измерение
„Ще бъдат засегнати работни места, затова ще издигна в
приоритет инвестициите в преквалификация, за да се
запазят, например, районите с автомобилно производство
процъфтяващи в социално и икономическо отношение.“
„Искам да доразвия инициативата за платформата
„Жените в транспорта“ и искам да видя потенциала на
равенството между половете и интегрирането на
принципа на равенство между половете да процъфтява.“
„Трябва да обясним на [хората] и да получим тяхната
подкрепа, за да не се плашат, че модерното бъдеще за
транспорта означава някой да бъде изоставен. Изцяло ще
се ангажирам с този подход и ще проследявам цялата
работа, която вече е в ход.“
„Секторът на въздухоплаването е много конкурентен...
Трябва всички да участват – държавите членки,
авиокомпаниите,
сдруженията
на
екипажите,
организациите на работниците и работодателите и
Парламентът... Всъщност ще кажа, че ще предприема
всички необходими мерки – законодателни или не – за да
отстраним всички тези липси, да решим всички тези
въпроси.“
„[Искам] да работя заедно с моите [колеги комисари] за
предприемане на подходящи действия в различни
области, така че работещите, или работната среда в
транспорта да са защитени срещу измами и злоупотреби,
срещу лоши условия на труд. Това бих казала, е
ангажимент на хуманист.“
Военна мобилност
„Транспортната инфраструктура е от жизненоважно
значение за даване на възможност за европейска
отбранителна
стратегия.
Когато
инвестираме в
инфраструктура не трябва да пренебрегваме по-добрат а
мобилност за нашите войски и оборудване, а
съоръженията с двойна употреба – за граждански и
военни цели – са голяма възможност за нашия Съюз и
следва да бъдат стратегически избор.“
Водеща роля в международни форуми
„Глобално мислене, визията на избрания председател е
визия на геополитическа Комисия. Точно от това се
нуждаем.
Нуждаем
се
Европа
да
поддържа
многостранното си сътрудничество на световната сцена.
За транспорта това означава, че Европа трябва да бъде
център за всички съседни региони, но по-важно – за
световните вериги на доставка и пътникопотоците, а това
ще бъде от изключителна важност за нашат а
конкурентоспособност.“

„Конкурентните ни предимства могат да бъдат засилени,
ако действаме по подходящ начин в нашите
международни организации
като Международнат а
морска
организация
(ММО) и
Международнат а
организация за гражданско въздухоплаване (ИКАО), за да
се вземат предвид ползите от нашите примери за успех.“
Сътрудничеството с основни партньори
„Освен това имаме споразумения и в споразуменият а
правила, които трябва да бъдат прилагани. Считам, че
трябва да имаме еднакви условия на конкуренция за
нашите предприятия и за онези, които имат достъп до
пазара ни. [...] Това ще бъде непрекъсната част от
работата.“
„[...] трябва да налагаме конкуренция на пазара, за да
получим добра система от цени. [...] Това, което ще
направя, е да проследявам и да преценявам какво точно се
случва и кое не се изпълнява и да се опитам да наложа
изпълнение.“
„[...] там, където нещата не напредват, ние, разбира се, ще
започнем производства за установяване на нарушение.“
„На всички ни е известен спорният въпрос, който имаме, с
летището на Гибралтар [...] разбира се, няма съмнение, че
ако Брексит се случи, аз ще бъда комисар за държавите –
членки на Европейския съюз.“
Трансевропейски транспортни мрежи
„Противопоставих се на съкращенията по настоящат а
многогодишна финансова рамка (МФР) и поемам
ангажимент пред вас, че ще защитавам бюджета за
Механизма за свързване на Европа за следващата
финансова рамка.“
„Трябва да завършим централната мрежа, трябва да
подкрепим ролята на регионалните и местните летища и
пристанища.“
„Също така през 2021 г. ще преразгледаме насоките за
20 мрежи, знам, че има ангажимент. [...] трябва да
допринесем по-добре за проектите, които се появяват в
тази мрежа, по-специално в железопътната.“
„[...] да се въведе единствен орган, който да се занимава с
всички процедури [...] с него може да се въведе
допълнително ниво на бюрокрация [...] ние не желаем
това, а също и да се въведат някои по-кратки срокове за
изпълнение, като например две години.“
Липсващи инфраструктурни връзки и връзки на
свързаност
„Затова, от една страна, трябва да инвестираме в самата
инфраструктура – в мултимодалността.“
„Свързаността остава най-важното нещо и ние ще
инвестираме в свързаност. Както посочих по-рано,
местните или регионалните летища и пристанища ще
трябва да бъдат допълнително подкрепени в рамките на
политиката на Европейския съюз в областта на
конкуренцията.“
„Предпочитам
нощните
влакове,
стига
да
са
конкурентоспособни, а за нощните влакове могат да се
използват задълженията за извършване на обществени
услуги.“
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Финансово достъпен, надежден и достъпен транспор т
за всички
„Искам да се насърчава мобилността като услуга, да се
направят алтернативите на конвенционалните частни
автомобили финансово достъпни, да се адаптира
инфраструктурата и да се възприемат интелигентни и
основаващи се на сътрудничество решения.“
Стандарти за безопасност
„25 000 смъртни случая годишно е просто неприемливо.
Следва да споделяме целта за намаляване наполовина на
смъртните случаи и на тежките наранявания до 2030 г.
спрямо 2020 г. Ще вложа всички налични ресурси в
убеждаване на министри, инвеститори и възложители на
проекти да въведат трайно това обещание за безопасност
и вие трябва да ме подкрепите в това търсене.“

„Мисля, че сме поели ангажимент към „нулева“ визия,
тоест никакви смъртни случаи до 2050 г. Има стратегия,
която ще въведем, и аз възнамерявам решително да я
подкрепя.“
Права на пътниците
„Пътниците с ограничена мобилност трябва да могат да се
движат наоколо със същата лекота като всички останали.
Хората в отдалечени райони трябва да бъдат свързани подобре с нашата транспортна мрежа... Европа днес има
много цялостна рамка за правата на пътниците, но трябва
да я разширим.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

ХЕЛЕНА ДАЛИ

Кандидат за член на Комисията
Равнопоставеност

Кандидатът за член на Комисията Хелена Дали се яви пред Европейския парламент на 2 октомври 2019 г., за да
отговори на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по правата на жените и равенството между
половете, комисията по заетост и социални въпроси и комисията по граждански свободи, правосъдие и
вътрешни работи. По време на изслушването тя пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия
документ. Тези ангажименти се отнасят до нейния ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено
ѝ от новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 Борбата срещу дискриминацията и Директивата относно равновесието между професионалния
и личния живот
 Правата на хората с увреждания
 Европейската стратегия за равенство между мъжете и жените и международните партньорства:
овластяване на жените и момичетата
 Сътрудничество с Европейския парламент и с другите членове на Комисията
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
тя даде писмени отговори.

Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси
Тематичен отдел по политики в областта на икономиката и науката
Автори: Мартина Шонар/Сузане Крац
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 621.919 – октомври 2019 г.
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Борба срещу дискриминацията

всичките

Равенство за всички

ѝзначения;приобщ
аванетоиовластяванетона

„Искам да съсредоточа работата си по-специално в три
направления: борбата срещу дискриминацията във
жените
и
момичетата;
насърчаването
на
равнопоставеността и пълното участие. Цялата ми дейност
ще бъде насочена към мъжете и жените, расовите,
етническите, религиозните и нерелигиозните малцинства,
хората с увреждания, по-възрастните и по-младите хора и
ЛГБТИ лица.“
Законодателство по отношение на
равнопоставеността

„Ще направя всичко по силите си за постигане на напредък
в
ключовото законодателство
в
областта
на
равнопоставеността.“
„Като министър участвах в безкрайни дебати в Съвета по
проекти, които останаха блокирани доста дълго време.
Хоризонталната директива за борба с дискриминацият а
беше предложена преди повече от 11 години. Директивата
относно жените в управителните съвети датира от 2012 г.
Предложението за присъединяването на ЕС към
Истанбулската конвенция на Съвета на Европа е от 2016 г.
Как мога да обясня това на нашите граждани? В този ред на
мисли, ако не мога да премахна съществуващите пречки и
да убедя останалите скептични държави членки в Съвета,
то няма да спра търсенето на нови решения и
предлагането на ново законодателство.“
Директива за равното третиране (Директива за борба
с дискриминацията)
„Първо ще изчакам резултата от заседанието на Съвета по
заетост,
социална
политика,
здравеопазване
и
потребителски въпроси (EPSCO) на 24 октомври, на което
следва да се обсъди тази директива за борба с
дискриминацията, и след това ще пристъпя към действие.
Желанието ми е да деблокирам тази директива.“
„Това, разбира се, както знаете, е предизвикателство, тъй
като в Съвета се изисква единодушие, но аз ще разговарям
с всички министри, които имат отношение по въпроса,
защото трябва бързо да намерим изход.“
„Ще обясня, че сексуалната ориентация не е избор, така че
ако това е причината за блокирането на директивата,
искам да го разбера.“
Насърчаване на равнопоставеността хоризонтално
„Интегрирането на принципа на равенство е начинът за
постигане на напредък.“
Работна група по въпросите на равенството между
половете
„В рамките на първите три месеца от мандата на
настоящата Комисия ще създам работна група по
въпросите на равенството между половете, съставена от
висши служители и действаща във всички генерални
дирекции. Работната група ще има сложната задача бързо
да изгради междусекторен подход за равенството между
половете във всички политики на ЕС.“

PE 629.837

Рамка за стратегия за ромите

„Тази рамка е към своя край и ние ще преразгледаме
стратегията. Затова искам да посетя едно ромско селище,
за да разбера повече какво преразглеждам и ще преценим
и как най-добре да действаме по отношение на
последващите стъпки. В рамката за периода след 2020 г.
ще се съдържа и по-силен акцент върху антиромските
настроения. Мога да ви уверя, ще се работи много в тази
област.“

Права на хората с увреждания
Прилагане на Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания
„Поемам ангажимента за направя всичко по силите си, за
да гарантирам, че Конвенцията на ООН за правата на
хората с увреждания се прилага напълно и без
изключения. Също така ще се уверя в интегрирането на
уврежданията, включително посредством работната
група, както и ще разширя обхвата на принципа на
проверка на равнопоставеността. Освен това, както имах
възможност да кажа, ще работя в тясно сътрудничество
със смесената група по проблемите на хората с
увреждания и с Европейския форум на хората с
увреждания.“
Европейска стратегия за хората с увреждания за
периода 2010 – 2020 г.
„Както казах, сега ще направим оценка на стратегията, за
да видим какво е направено, какво трябва да се направи и
какво трябва да се подобри.“
Интегриране на уврежданията
„Обещавам приобщаването хората с увреждания. Ще се
уверя, че в цялото секторно законодателство на ЕС се
отделя внимание на въпроса с уврежданията.“
„Да, уврежданията ще присъстват в стратегията за
равенство между половете, като отново става въпрос за
интегриране.“
Упражняване правото на вето върху предложения на
Комисията
На въпросите дали е готова да упражни правото си на вето
върху всяко предложение на Комисията, което
противоречи на правото на приобщаване, дали е готова да
спре
всички
законодателни
предложения,
възпрепятстващи приобщаването, и дали ще упражни
правото си на вето върху предложенията на Комисията,
ако евентуално не са в съответствие с Конвенцията на ООН
за правата на хората с уреждания, кандидатът за член на
Комисията отговори:
„Отговорът ми е положителен.“

Европейска стратегия за равенство между
половете
„Ще предложа нова Европейска стратегия за равенство
между половете, която ще включва нови законодателни
предложения,
както
и
политически мерки
за
приобщаване.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията

„[...] тази стратегия за равенство между половете ще
съдържа
въпросите
относно
прозрачността
на
заплащането, равното участие на половете, разликата в
заплащането и пенсиите на мъжете и жените и насилието
над жени. Стратегията ще има за цел да се преодолеят
свързаните с пола стереотипи, тъй като, както знаете, няма
смисъл от приемане на законодателство, ако не променим
нагласите и културата, ето защо в стратегията ще се
съдържа специален раздел за справяне със свързаните с
пола стереотипи. В нея ще се съдържа и глава относно
равновесието между професионалния и личния живот.“
„Ще вземам
под внимание
заинтересованите страни.“

и

мненията

на

Разлика в заплащането на жените и мъжете
„В политическите насоки ще бъде посочено, че през
първите 100 дни на настоящата Комисия ще предложим
действия за въвеждане на обвързващи мерки относно
прозрачността на заплащането. Основен аспект от нашат а
работа ще бъде да включим това в една всеобхватна
политика за справяне с разликата в заплащането на
жените и мъжете. Това означава противопоставяне на
наложените стереотипи, засилване на оправомощаванет о
на жените за участие в процесите на вземане на решения,
гарантиране на прилагането и упражняването на правата,
посочени в Директивата относно равновесието между
професионалния и личния живот (по-специално от
бащите), и борба с разликата в пенсиите на мъжете и
жените поради полагане на неплатен труд.“
„Ще настоявам да продължим да работим по проблемите
на разликата в заплащането и пенсиите на жените и
мъжете.
В стратегията за равенство между половете също така ще
има раздел за прозрачността на заплащането, както и
мерки за гарантиране на равното заплащане за
равностоен труд. Знаем, че тази разлика в заплащането на
жените и мъжете води до разлика в пенсиите, която може
да достига до 36%.“

„Да, разбира се, това е област, която следва да бъде и ще
бъде разгледана [...] можем да работим заедно в работната
група.“
„[...] съществува Директива за равенство между расите [...]
защитата е уредена, но ще трябва да решим как да
проверяваме прилагането на тази директива. Поради това
по този въпрос следва да се работи и с другите комисари.“
Интегриране на принципа на равенство между
половете
„Ще продължа да съм ангажирана, както и да разработвам
необходимите инструменти за извеждане на по-високо
равнище на интегрирането на принципа на равенство
между половете във всички политики на ЕС. Както знаете,
това ще бъде и задачата на работната група, която ще
действа във всички генерални дирекции, за да наблюдава
дали интегрирането на принципа на равенство между
половете действително се осъществява.“
Свързани с пола стереотипи
„Въпросът със стереотипите е много важен и всъщност ще
бъде застъпен в нашата стратегия за равенство между
половете.“
„Ще продължа да работя през целия си мандат по въпроса
с оправомощаването на жените и заедно с държавите
членки ще следя за борбата със стереотипите.
„По отношение на „стъкления раван“, да, той все още до
голяма степен съществува. [...] твърдо вярвам, че трябва да
премахнем стереотипите и да има повече жени в областта
на науките, технологиите инженерството и математиката
(НТИМ). Случайно се оказах човекът, популяризирал
Международния ден на момичетата и жените в наукат а
пред Обединените нации. [...] науките, технологиите,
инженерството и математиката са близо до сърцето ми,
както и включването на жените и момичетата в тази сфера
– момичетата, за да учат, а жените, които вече са там – за
да заемат ръководни длъжности.“
Целите от Барселона: грижи за децата

„Да, разбира се, социалните партньори са много важни [...],
че са част от тази политика и това предложение, което ще
представяме.“

„Ще следя заедно с държавите членки дали [...], и дали се
подобряват детските заведения и центровете за медикосоциални грижи.“

„И да, разбира се, ще разполагаме с инструменти за
измерване и с показатели, за да видим как може да
действаме и да оценяваме резултатите, както и да ги
преразглеждаме, изменяме и подобряваме.“

На въпроса относно стратегията на Комисията за
постигане на целите от Барселона Хелена Дали отговори:

Директива относно жените в управителните съвети
„Да, безспорно ще работя за деблокирането на
директивата относно жените в управителните съвети. [...]
ще разговарям с държавите членки и ще ги убедя в
добавената стойност на деблокирането на този документ в
Съвета.“
„Мисля, че това е едно балансирано предложение затова
ще се срещна с всички министри, които са резервирани
към него, и ще настоявам за общ подход в Съвета.“
Експлоатация на домашните работници
На въпроса дали възнамерява да предприеме мерки за
подобряване на условията на труд на домашните
работници, включително на жените мигранти, тя отговори:

„Да, трябва да работим върху това. Трябва да намерим
начини за постигане най-малко на достъпни услуги за
полагане на грижи за деца.“
„Определено ще настоявам [...] за финансиране, за да се
изготвят мерки, с които да се помогне на хората да
разполагат с достъпни услуги за полагане на грижи за
деца.“
Права на сексуално и репродуктивно здраве
„Аз съм ангажирана феминистка и имате думата ми, че ще
направя всичко възможно за защитата на сексуалното и
репродуктивно здраве и права (СРЗП). Ще работя с
работната група за интегрирането на СРЗП, по-специално
в диалог с комисаря по здравеопазване.“

„Ние също така трябва да постигнем целите за устойчиво
развитие на Обединените нации относно здравето на
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жените и всеобщия достъп до услуги за сексуално и
репродуктивно здраве, както и относно семейното
планиране и образованието.“

Директива относно равновесието между
професионалния и личния живот
Мерки за прилагане
„Като комисар по въпросите на равнопоставеността ще
следя отблизо за пълното и правилно прилагане на
директивата
относно
равновесието
между
професионалния и личния живот във всички държав и
членки.“
„Ще наблюдавам държавите членки, за да следя как
прилагат тази директива, и може би дори ще организирам
семинари и презентации с цел повишаване на
осведомеността по този въпрос, за да ги запозная с
добавената стойност за мястото на работа. Възнамерявам
да потърся финансиране от ЕС за това повишаване на
осведомеността.“
На въпроса какво би предложила за справяне с
дисбаланса между половете при вземането на отпуск за
изпълнение на отговорностите за полагане на грижи и
какво би предложила, така че семействата да не бъдат
изправени пред риск от бедност при вземането на
родителски отпуск, както и как ще накара държавите
членки да гарантират достойно равнище на заплащане за
този отпуск, кандидатът за член на Комисията отговори:
„Очевидно трябва да направим повече и както споменах,
след три години [Директивата] ще бъде преразгледана.“

въ
зм
ож
ност

„След като преразгледаме директивата и видим как е
работила, както и ако има, а то вероятно ще има,
предложенията, които отправяте.“

Основано на пола насилие и по-добра
подкрепа на жертвите от него
„На първо място, [по-скоро] бих се съсредоточила върху

ратифицирането на Истанбулската конвенция. Нека се
концентрираме първо върху това, но трябва да кажа и че
превръщането на насилието над жени в престъпление в
Европа изисква също така единодушие по въпроса, така
че по същество сме в същото положение. Можем и да
укрепим Директивата за правата на жертвите на

престъпления, като по този въпрос ще трябва да работя с
кандидата за член на Комисията
Рейндерс. Можем да засилим незаконодателните
действия за борба с насилието над жени, но аз
предпочитам да следвам курса на ратифицирането на
Конвенцията от ЕС.“
„Да, разбира се, това ще бъде включено в стратегията за
равенство между половете. В тази стратегия ще включим
и онлайн насилието над жени.“

Международни партньорства: овластяване на
жените и момичетата
„Ще се грижа Европейският парламент да бъде редовно
информиран, по-специално преди големи събития и на
ключови етапи от международните преговори, в
областите, за които отговарям.“

Сътрудничество с Европейския парламент
„Имам намерение да работя в диалог с вас, членовете на
Европейския парламент, както и с държавите членки и
гражданското общество. Възнамерявам да работя в
сътрудничество с всички, без да посочвам отговорни
лица, за извеждането на тази област на преден план както
в рамките на Европейския съюз, така и извън него.“
„Искам да работя с всеки един от вас в конкретни
области.“

Сътрудничество с други комисари

заразш
иряванетоѝ
,тогаващ
еразгледам
е

„С кандидата за член на Комисията Схинас считаме, че
равнопоставеността е европейски начин на живот.“

„Въпросите [в Директивата относно равновесието между
професионалния и личния живот], които споменахте, са
въпроси, които предстои да обсъдя с кандидата за член
на Комисията Схинас, като по този начин ще можем да
дискутираме условията на работа, за които говорите и да
видим [...] как можем да предложим начини за напредък.“
„Всъщност вече разговарях с кандидата за член на
Комисията Схинас по тези наболели въпроси [за
несигурната заетост при жените].“
„Можем и да укрепим Директивата за правата на
жертвите на престъпления, като по този въпрос ще
трябва да работя с кандидата за член на Комисият а
Рейндерс.
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

ТИЕРИ БРЕТОН

Кандидат за член на Комисията
Вътрешен пазар

Кандидатът за член на Комисията Тиери Бретон се яви пред Европейския парламент на 14 ноември 2019 г., за да
отговори на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по промишленост, изследвания и енергетика
(ITRE) и комисията по вътрешен пазар и защита на потребителите (IMCO). По време на изслушването той пое
редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят за неговия ресор,
описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от новоизбрания председател на Европейската
комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 Цифровата икономика и обществото;
 Готова за бъдещето европейска промишленост и единен пазар; както и
 Отбранителна промишленост и космическо пространство.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и качеството на живота
Автори: Мариуш Мачейевски, Фредерик Гуардере, Артур-Едуар Хес
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 642.340 – ноември 2019 г.
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Цифрова икономика и общество
Повишаване на технологичния суверенитет на Европа
„Налице е спешна необходимост от подготовка за
бъдещия растеж, като се инвестира сега в технологиите на
бъдещето от изключителна важност. Имам предвид
мрежите от пето поколение (5G), разбира се, но трябва и
да започнем да се подготвяме за мрежите от шесто
поколение (6G), изкуствения интелект, услуги в облак, а
вече и следващото поколение услуги в облак, „edge
computing“, интернет на нещата, киберсигурността,
разбира се, блок-веригата [...]. А впоследствие, като това
няма да изненада тези, които ме познават – и за квантовите
технологии.“
„По отношение на стратегическия суверенитет трябва
заедно с Мария Габриел да работим за ускоряване на
изграждането на Европейския съвет по иновациите, който
е своего рода Европейска агенция за авангардни научни
изследвания в отбраната (DARPA), от която се нуждаем на
нашия континент.“
„Трябва да реинвестираме изключително много в ключови
технологии. Това очевидно ще се отнася за всичко, което
засяга индустриалната собственост, но също и
киберсигурността, тъй като в това отношение тя ще се
превърне в съществен въпрос.“
„На първо място, е изключително важно да се
диверсифицират източниците на доставки. Ще ви
припомня, че през 2017 г. беше публикуван списък с 27
вещества от изключителна важност. През 2020 г. се
планира публикуването на нов списък и аз наистина го
очаквам, тъй като това е тема, която познавам добре.
Веднага ще се запозная с този списък.“
Изкуствен интелект и законодателен акт за цифровите
услуги
„В рамките на стоте дни заедно с Маргрете Вестегер ще
представим европейска рамка в областта на изкуствения
интелект. Искам тя да е придружена от европейска
стратегия за създаването на общ пазар за предаване на
данни.“
„Не казвам, че през тези 100 дни ще изготвим правила. Ще
разговарям с колегата и ще решим какво да се направи.
Ще оказвам огромна подкрепа, но за момента няма да
говоря за регулиране. Преди всичко бих искал да се
опитаме да разгледаме нещата заедно и да изградим обща
визия, която да споделим с вас, разбира се. През тези сто
дни ще направим много консултации и Европейският
парламент ще вземе активно участие в тях, а тъй като вие
представлявате 511 милиона от нашите граждани, думата
ви със сигурност ще бъде чута от нас. Действията ни ще се
основават на насоки, които указват какво можем и какво
не можем да правим [...].“
„Посветил съм живота си на управлението на данни, така
че можете да сте сигурни, че искам Европа, която
управлява своите данни и може също така да ги споделя в
съответствие с ясни критерии, като особено сега в
индустриален аспект това ще бъде от съществено

PE 629.837

значение за „интернет на
индустриална революция.“

нещата“

и Четвъртата

„За промишлеността изкуственият интелект е абсолютно
основен въпрос, който излиза извън рамките на
Четвъртата индустриална революция.“
„Казвам ви, че изобщо не сме изгубили войната в областта
на изкуствения интелект срещу американците и
китайците. Ще бъда, надявам се, във всяка една точка на
континента с тези, които ще се присъединят към моята
битка. Това е дълбокото ми убеждение.“
„Благодаря, че ми позволихте да разясня позицията си.
Поемам задължението да не подлагам под въпрос
[клаузата за ограничената отговорност в Директивата за
електронната търговия].“
„[Това, което ще се направи занапред,] включва и развитие
на правилата на вътрешния пазар, които следва да се
определят с оглед на реалните нужди на нашите
предприятия.
Това
ще
бъде направено
чрез
Законодателния акт за цифровите услуги с цел регулиране ,
по-специално на големи цифрови платформи.“
„[...] по отношение на Законодателния акт за цифровите
услуги и потенциалното изменение на Директивата за
електронна търговия [...] очевидно няма да се въведе общ
надзор, няма да се извърши преглед на принципа на
произход, нито ще има изменение на отговорността.
Просто ще се определят задълженията и отговорностите
на платформите.“
„Ще предложа план за действие в областта на медиите и
аудио-визуалния сектор.“
Единен пазар
киберзвено

за

киберсигурност

и

съвместно

„Измерението на киберсигурността естествено е от
съществено значение за опазването на нашето
информационно пространство от това един ден да не бъде
нарушено. Това е тема, която от дълго време вземам много
присърце, както всички знаете, и в която възнамерявам да
участвам лично и да я включа във всички компоненти на
ресора. Това се отнася до всички дейности на вътрешния
пазар, от край до край. Ето защо то има ясен структурен
характер.“
„Ще трябва сами да си задаваме въпроса за проблема с
киберсигурността, включително, когато произвеждаме
предмети [...]. Киберсигурността по същността си е нещо,
по което наистина искам да работя с вас, защото мисля, че
е област, която трябва да развием.“

Готова за бъдещето европейска промишленост
и единен пазар
Дългосрочна стратегия за промишленото бъдеще на
Европа
„За тази цел ще работя по три основни приоритета. На
първо място, модернизирането на единния пазар. Все още
има много, което да се направи, и ние го знаем. Нуждае м
се от критична маса. Пречките непременно трябва да се
намалят [...].“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията

„В тази област е от съществено значение всички сектори
на стопанската дейност да участват в икономиката –
услугите в цялото им разнообразие, промишлеността (а
промишлеността обхваща 99,8% от МСП, в които влизат и
културните индустрии и туризмът, разбира се) – тъй като
всички те са засегнатите от цифровите технологии. Така че
ролята ми действително ще е да съм участник във всички
действия, за да помогна за трансформирането на всички
сектори.“
Кръгова икономика
„Заедно с всички колеги ще окажа своя принос към
създаването на амбициозен Европейски зелен пакт, за да
превърнем Европа в първия неутрален по отношение на
въглерода континент до 2050 г. Съвместно с Франс
Тимерманс ще работя за обединяването на индустриалния
стълб на „Европейския зелен пакт“ с нова стратегия за
кръговата икономика, преориентиране към политика за
обществените поръчки или преход към превозни средства
с нулеви емисии, тъй като трябва да си извлечем поука и
да се измъкнем от „дизелгейт“.“
„Що се отнася до останалите приоритети, зелената
политика ще е в основата на моята дейност. Казах, че ще
направим значителни инвестиции в преходни технологии
[...] това е сфера на дейност, в която Европа може, трябва и
ще спечели.“
Стратегия за МСП и представител за МСП
„Ролята ми също така ще бъде да защитавам МСП и
новосъздадените предприятия, както и да подкрепям
нови форми на заетост чрез гарантиране на лоялна
конкуренция с гигантите на нашия континент и поспециално чрез гарантиране на зачитането на социалните
права на всички.“
„Трябва да помагаме на МСП с всички средства, за да се
адаптират, но и да улесним живота им, така че да могат да
се развиват на и посредством вътрешния пазар, наприме р
като се улесни достъпът до специализирано финансиране ,
обществени поръчки или като им се помогне да защитават
знанията си.“
„[Петте компонента на стратегията за МСП ще бъдат:]“
Първата точка е премахването на регулаторните и
административните пречки. Втората точка е да се подобри
прилагането на Директивата относно забавянето на
плащането. Това все още е причината за банкрутиранет о
на почти 30% от МСП. Третата точка е активната подкрепа
на финансирането на МСП. Разполагаме с инструменти за
увеличаване на това финансиране. Четвъртата точка е
адаптирането на единния пазар към специфичните
характеристики на МСП, а за ограниченията вече
говорихме. Накрая, петата точка е развиването на умения,
по-специално на цифрови умения. Вече споменах това и то
е много важно.
Другото, за което не не съм говорил преди, но също е
много важно, е устойчивостта. Обикновено, когато
говорим за строителство, имаме предвид всичко,
свързано с изолация, сгради с нулево потребление на
енергия и нулеви емисии на СО2. Това изисква да се
притежават много умения. Вече обсъдих тази тема с
комисар Никола Шмит; очевидно ще работим съвместно

по тази последна точка. Ще повторя, тъй като въпросът е
важен – представителят за МСП, когото все още не съм
посочил, тъй като не съм се спрял на подходящ, а и все още
е много рано – ще изпълнява много важната роля на
свръзка на Комисията на място.“
Ежедневно функциониране на единния пазар
„Ще работя за [...] модернизирането на вътрешния пазар.
Все още има много, което да се направи. Трябва да
постигнем критична маса. Видно е, че трябва да
премахнем ограниченията [...].“
„[...] всички сектори на нашата икономика [...] са засегнати
от цифровите технологии. Затова моята роля ще бъде да
помогна за трансформирането на цялата промишленост.“
„Що се отнася до единния пазар в рамките на този ресор,
бих казал, че това, което искам, е действие в три
направления – защита, трансформация и визия за
бъдещето.“
„Преди всичко трябва да се осигури защита за единния
пазар и правилата, които се отнасят за него, за да се
позволи ежедневното продаване и купуване на милиони
продукти, като същевременно се осигурява и защита на
потребителите. Тази защита на вътрешния пазар се отнася
и за европейските работници, които могат свободно да
предоставят своите услуги във всички държави – членки
на
Съюза,
посредством
признаването
на
професионалните им квалификации.“
„Трябва също така да гарантираме, че правилата на
вътрешния пазар се прилагат правилно, така че да
продължат да насърчават сближаването и растежа на
всички държави в Съюза. Подчертавам „всички държави“ ,
без да се засяга защитата на работниците и техните
условия на труд.“
„Аз също така ще гарантирам, че единният пазар е защитен
от нелоялна конкуренция, идваща отвън.“
„Тази трансформация е въпрос на предвиждане и
придружаване със съответните действия, което е и
възможност да се помогне на тези, които трябва да се
квалифицират или преквалифицират, или да придобият
нови умения за новите работни места. Третото
предизвикателство -– социалното предизвикателство – ще
бъде също толкова важно в моя ресор, колкото и
останалите две – предизвикателствата в областта на
околната среда и цифровите технологии.“
„Бих искал ясно да посоча, че съм против всякакви нови
пречки. Това е една много чувствителна тема. Понякога
сме свидетели на създаването на пречки, както и на
нарушаване на правилата от някои държави. Поради това
ще подкрепям Европейския парламент в усилията му за
гарантиране на спазването на правилата.“
„Бих искал ясно да заявя, че няма да отварям отново
директивата за услугите. [...] Планирам обаче да подобря
нейното изпълнение, тъй като тя съществува и следва да
се прилага според правилата.”
„Ще се боря срещу регионалния протекционизъм.“
„С радост приемам задължението [за премахване на
пречките пред предоставянето на трансгранични услуги].“
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Еднакви условия на конкуренция
„По този въпрос ще кажа, че трябва да подкрепим
създаването на нова стратегия за растеж за Европа.
Единният пазар следва да има благоприятни правила за
всички предприятия,
като подчертавам „всички
предприятия“ – малки, средни и големи.“

Отбранителна промишленост и космическо
пространство
Надзор на Европейския фонд за отбрана
„Със сигурност темата за отбраната ще заема основно
място благодарение на Европейския фонд за отбрана, от
който ще се възползват всички МСП и спрямо който ще
съм особено внимателен.“
Силна и иновативна космическа промишленост
„Нека го кажа ясно: космическата промишленост е
изключително важна. Европа е вторият по големина
континент в света по отношение на космическото
пространство и ще остане такъв. Това е от съществено
значение за нашата автономност и за независимостта ни.“
„За да бъдем защитени, в крайна сметка трябва да покаже м
амбициозност
в
областта
на
отбранителната
промишленост и космическото пространство. Европа,
разбира се, трябва да има автономен достъп до
космическото пространство, но и да продължи да
инвестира в системи на световно равнище, като наприме р

„Коперник“ и „Галилео“. Аз със сигурност ще работа в това
направление.“

Туризъм
„Целта ни трябва да бъде да създадем [...] стратегия за
веригата за създаване на стойност, както и вериги за
създаване на стойност във всички сектори, [включително]
в туризма,
които
ще трябва
да
съпътстват
трансформацията на цялата екосистема в контекста на
масовия туризъм и възникването на нови платформи, за да
може Европа да се запази като първата световна
дестинация в туристическия сектор.“

Конфликт на интереси и етика
„Конкретно мога да заявя, че продадох на пазара всички
притежавани от мен акции дори още преди да дойда при
вас. Оттеглих се от всичките си задължения, като повтарям
„всички“. [...] По този въпрос бих искал също така да кажа
ясно: това в крайна сметка е определено невъзможно. Има
правила, които предвиждат тези въпроси в рамките на
Европейската комисия. Те по-специално са членове 2.6 и 4
от Кодекса за поведение на членовете на Комисията. Аз,
както и всички останали членове на Комисията, просто ще
бъда длъжен да ги спазвам стриктно и по прозрачен
начин. Така че, както е предвидено в Кодекса за
поведение, по всеки финансов въпрос, пряко свързан с
дружеството или някое от дъщерните му предприятия, аз
автоматично ще се оттеглям с разрешението на
председателя.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

ИЛВА ЙОХАНСОН

Кандидат за член на Комисията
Вътрешни работи

но ѝот

Кандидатът за член на Комисията Илва Йохансон се яви пред Европейския парламент на 1 октомври, за да
отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни
работи. По време на изслушването тя пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези
ангажименти се отнасят до нейния ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпрате
новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 Общ подход
 Общи европейски ценности
 Ново начало в областта на миграцията и
 вътрешната сигурност

Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
тя даде писмени отговори.

Тематичен отдел по граждански права и конституционни въпроси
Автор: Удо Букс
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 621.922 – октомври 2019 г.
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Общ подход
„Поемам ангажимент за солидно и основано на факти [...]
изграждане на политики в областите, обхванати от моя
ресор. Целта ми е да прилагам принципите на по-добро
регулиране при изготвянето на бъдещите предложения,
свързани с моя ресор.“
„[...]за мен е важно във всички действия, които
извършваме, да се зачита принципът на равенство между
половете.“

Общи европейски ценности
„Европейският съюз се основава на ценности и те трябва
да са нашите ръководни принципи. Аз ще защитавам и
изтъквам тези ценности не само в Европейския съюз, но и
по цял свят. За мен е от съществено значение да защитавам
нашите демокрации срещу популизма и екстремизма и
винаги да се застъпвам за правата на човека.“
„Висшият интерес на детето и принципът на равенство
между половете са предварителни условия за всичко,
което правим, и трябва да присъстват в нашия процес на
създаване на политики, като ви уверявам, че ще е така.“

Ново начало в областта на миграцията
Нов пакт за миграцията и убежището
„Моят най-голям приоритет [...] е разработването на новия
пакт за миграцията и убежището. Ще е трудно, но [...] няма
вариант той да не бъде създаден[...]. Ние трябва да имаме
общ европейски пакт за миграцията и убежището.“

също така трябва да гарантираме, че лицата, които не
отговарят на условията за пребиваване, биват връщани.
През миналата година само една трета от лицата със
заповед за връщане наистина са били върнати.“
„Да, ще повиша усилията, свързани с връщането. Мисля,
че [...] трябва да имаме по-ясни изисквания и по-добри
процеси, както и да запълним правните пропуски в
изискванията за лицата, които отговарят на условията за
пребиваване, и лицата, които трябва да се върнат.“
„Убедена съм, че трябва да сключим повече споразумения
за обратно приемане с трети държави. Това е много важен
аспект и Комисията може да помогне в осъществяването
му. Знам, че в някои случаи държавите членки имат
собствени споразумения, и мисля, както и че се нуждаем и
от сътрудничество между Комисията и държавите членки,
за да можем да намерим най-ефикасния начин за обратно
приемане, тъй като се нуждаем от това.“
Издирване и спасяване
„Съществен елемент в новия пакт за миграцията и
убежището ще бъде по-устойчивия, надежден и постоянен
подход за издирване и спасяване. Имам ясна задача за
замяната на ad hoc решенията.“
„Знам, че Европейският парламент беше поискал насоки за
пояснение, от които да става ясно, че истинската
хуманитарна
помощ не следва никога да се
криминализира. Това е въпрос, с който очаквам да се
заема по-отблизо и който може да е начин за постигане на
напредък.“

„Трябва да разчитам на желанието на държавите членки да
приемат мигрантите, които се презаселват. През
последните години се регистрира повишаване на броя на
презаселванията в ЕС. Гордея се с това. Мисля, че занапред
следва да продължим по същия начин[...].“

Законни пътища към Европейския съюз

„[...] бих искала са поясня едно нещо: механизмът за
солидарност не е доброволен в Европейския съюз и не
следва да бъде.“

„Отново е въпрос на сътрудничество например с органите
на ООН, за да можем да оказваме помощ на мигрантите.
Мисля, че следва да продължим да сключваме
споразумения с трети държави и че важна част от такъв
вид споразумения трябва да бъдат законните пътища към
Европейския съюз. Поради това ние се нуждаем от този
вид сътрудничество с трети държави, що се отнася до
миграцията.“

Подновяване
убежището

на

реформата

на

правилата

за

„[...] всяка държава членка е длъжна да приема молби за
убежище, да ги разглежда и да решава дали хората ще се
върнат или дали връщането не може да се осъществи въз
основа на принципа на забрана за връщане. [...] Комисият а
може да помогне и да улесни държавите членки в
справянето с това, но [...]. Това е нещо, за което е отговорна
всяка държава членка. То не може да бъде направено от
Комисията.“
Запълване на правните пропуски между правилата за
убежището и връщането
„Освен че трябва да зачитаме нашите ценности и правни
отговорности към тези, които се нуждаят от закрила, ние
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„Ще работя с държавите членки за подобряване на
условията за презаселване и за разглеждане на
възможностите за създаване на хуманитарни коридори за
спешни нужди.“

„Съгласна съм, че е важно за икономическите мигранти да
намерим по-добри начини за установяване на законни
пътища към Европа както във връзка с презаселването,
така и за законните мигранти, които идват да работят в
Европа.“
„Запозната съм с предложението за хуманитарните визи.
Това би могло да е предмет на дискусия, която можем да
продължим.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията

По-силно сътрудничество с държавите на произход и
транзитно преминаване

на напредък в други аспекти, преди да се започне
процедура за нарушение.“

„Сътрудничеството с Турция и Либия не [...] нарушав а
правата на човека на мигрантите. Правата на мигрантите и
правата на човека се нарушават,
но не от
сътрудничеството. Отново е въпрос на сътрудничество
например с органите на ООН, за да можем да оказваме
помощ на мигрантите. Мисля, че трябва да продължим да
сключваме споразумения с трети държави[...]. Поради това
ние се нуждаем от този вид сътрудничество с трети
държави, що се отнася до миграцията.“

Вътрешната сигурност

Борба срещу трафикантите и контрабандистите на
хора
„Спасяването на човешки живот в морето е наше морално
задължение. Това е свързано със засилване на борбата
срещу контрабандистите и трафикантите. Трябва да
направим повече за прекъсването на порочния бизнес
модел на контрабандистите и на престъпните мрежи,
които стоят зад него.“
„Мисля, че разрушаването на бизнес модела на
контрабандистите наистина е много важно. Виждаме, че
тези, които извършват контрабанда на хора, го правят и
неща. Това са организирани престъпници, които в
действителност наистина печелят много пари от тази
дейност, така че трябва да се борим срещу този бизнес
модел.“
„Мисля, че е изключително важно да засилим борбата
срещу трафика на хора, и трябва да отбележа, че съм
готова да помисля за нови законодателни предложения в
тази област[...].“
Укрепване на Европейската агенция за гранична и
брегова охрана
„[...] за да укрепим външните си граници, Комисията има
важна роля да помага на държавите членки за защитата на
външната граница. Поради това толкова активно
укрепваме Frontex например. Това, разбира се, се прави,
за да можем да защитаваме по-добре външните си
граници, а ролята на Комисията и агенциите е да правят
това заедно с държавите членки [...].“
Шенгенско пространство
„[...] бързото връщане към напълно функциониращо
Шенгенско пространство без контрол по външните
граници ще бъде ключов приоритет за мен.“
Това, надявам се, ще открие и възможност за понататъшно разширяване на Шенген.“
„[...] последното, което може да се направи, винаги е да се
започне процедура за нарушение. Това е работа на
Комисията, така че би могло винаги да се прибегне до нея.
Но мисля [...], че това не следва да е първото, което да
направя. Считам, че трябва да започна с диалог с
държавите и да се опитам да намеря начини за постигане

„[...] не можем да се изправим пред нашите граждани,
които са станали жертва на организирана престъпност или
тероризъм, и да им заявим „не можем да ви защитим,
защото те са използвали нови технологии“. Разбирам, че
нямате това предвид, но е важно да се заемем с този
въпрос.“
„Твърде често жертви на тези престъпления стават найуязвимите членове на нашето общество. Твърдо вярвам,
че обществото трябва да ги защити и аз ще бъда найнепоколебимият им защитник.“
Предотвратяване, наказателно преследване и
ответна реакция срещу тероризма
„Ще съсредоточа усилията си върху запълването на
пропуските в нашия подход към вътрешната сигурност на
ЕС и осигуряването на гаранции, че Съюзът може да се
справи със задачата. Моята цел е изграждането на
ефективен съюз на сигурност [...]. Това означава да се
гарантира, че действащите закони се изпълняват по
ефективен начин. Това означава да се запълнят останалите
пропуски в нашата рамка за сигурност. Организиранат а
престъпност, наркотиците, трафикът на хора, сексуалното
посегателство и насилието над деца – всички те са основни
приоритети за мен.“
„Можем да видим, че организираните престъпници стават
все по-големи и по-големи професионалисти в
развиването на своя бизнес модел, като трябва да
отговорим на това на европейско равнище, за да можем да
се борим срещу тях по правилния начин.“
„Когато става въпрос за терористи, които може да се
върнат в родината си, това е решение, което трябва да се
взема от всяка отделна държава членка, но Комисият а
може да помогне за улесняване на сътрудничеството, така
че тези хора наистина да бъдат изправяни пред съда и
наказвани за терористичните си действия.“
„Трябва да подобрим сътрудничеството в Европейския
съюз между полицейските сили и Европол. Както
отговорих по-рано на друг въпрос, мисля, че сега найважното нещо е доверието.“
Борба срещу радикализацията
„Борбата с всички форми на радикализацията също е на
първо място в програмата ми.“
„[...] да се боря с радикализацията. Мисля, че това също е
много важна задача, за чието изпълнение трябва да се
използва цялостен подход във всяка държава членка, като
ЕС може да помогне и да предостави експертни знания и
опит в тази област, което считам за много важно.“
„Ще работя неуморно за прекратяване на възможностите
на терористите да планират, финансират и осъществяват
своите нападения.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ЯНЕЗ ЛЕНАРЧИЧ

Кандидат за член на Комисията
Управление на кризи

Кандидатът за член на Комисията Янез Ленарчич се яви пред Европейския парламент на 2 октомври 2019 г., за
да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по развитие и комисията по околна среда. По
време на изслушването той пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези
ангажименти се отнасят за неговия ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от
новоизбрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 Европейска гражданска защита и хуманитарна помощ.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори.

Тематичен отдел за външни отношения
Автор: Гонсало Урбина Тревиньо
Генерална дирекция „Външни политики на Съюза“
PE 639.310 – октомври 2019 г.
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Европейска гражданска защита

Хуманитарна помощ

Ефикасност и ефективност

„Ще вложа цялата си енергия и почти три десетилетния си
опит на участие в международни и европейски форуми, за
да помогна за облекчаване на страданието и за оказване
на помощ на хората, засегнати от кризи, което да затвърди
европейската солидарност – ценност, в която твърдо
вярвам.“

„ЕС трябва да повиши капацитета си, за да е в състояние да
помага на повече хора в нужда по бърз и ефикасен начин.“
„Като член на Комисията, отговарящ за управлението при
кризи, както и като координатор на операциите на ЕС за
реагиране при извънредни ситуации, първата ми цел ще
бъде да оказвам подкрепа на хората в нужда по възможно
най-бързия начин, при пълно зачитане на хуманитарнит е
принципи. Във връзка с това ще повиша в максимална
степен ефикасността и ефективността на нашата реакция
при кризи, така че да се достига до възможно най-много
хора в нужда.“
„Възнамерявам да засиля ролята на Координационния
център за реагиране при извънредни ситуации на ЕС, за да
може да реагира бързо и ефективно на широк кръг от
кризи.“
„Имам намерение да работя за повишаване на
способността на Европейския съюз за реагиране на кризи,
които са малко вероятни, но със значителни последици,
като например радиологичните или ядрените.“
„Възнамерявам първо да се заема с това да се гарантира,
че разполагаме с необходимия брой самолети за гасене на
пожари.“
RescUE
„Имам намерение да работя решително за постигане на
по-активно прилагане на rescEU – укрепения Механизъм
за гражданска защита на Съюза – в тясно сътрудничество
в държавите членки. Нуждаем се от засилен капацитет за
борба с горските пожари, както и при остри спешни
медицински
ситуации
и
химични,
биологични,
радиологични и ядрени бедствия.“
Готовност при бедствия
„Неотдавнашните събития, включително смъртоносните
горски пожари в Португалия, показаха, че трябва да
подобрим предотвратяването на бедствия и да бъдем подобре подготвени за реагиране, когато превенцията се
окаже недостатъчна.“

Хуманитарни принципи
„ЕС е високо уважаван за стриктното му придържане към
основните хуманитарни принципи на хуманност ,
неутралност,
безпристрастност
и
независимост.
Възнамерявам решително да защитавам тези принципи и
занапред.“
„Сред тях е принципът на безпристрастност, който
възнамерявам да защитавам всеотдайно. Този принцип
означава, че ние предоставяме хуманитарна помощ,
където тя е най-необходима, без оглед на каквито и да
било лични характеристики, включително религиозни
убеждения.“
„Решенията за разпределянето на хуманитарна помощ
следва да се вземат независимо от другите цели на
Европейския съюз – политически, военни, икономически,
стратегически и каквито и да било други. Тази
независимост е нещо, което ще защитавам при
разговорите с клъстера за външна дейност.“
„Придържането към тези (хуманитарни) принципи,
включително принципа на независимост и принципа на
неутралност, е оперативна необходимост. Не може да си
позволим да бъдем считани за страна в даден въоръже н
конфликт от, да кажем, някоя от страните или от който и да
е участник в него, тъй като ако бъдем счетени като такава,
бихме застрашили достъпа до хуманитарна помощ на
засегнатото население. Ще застрашим самото засегнато
население и най-вече безопасността на хуманитарнит е
работници. [...] това е задължителното условие за
хуманитарната помощ на Европейския съюз.“
Хуманитарна помощ и външна дейност на ЕС

„Вече има ситуации, които повече не можем да
предотвратяваме, но поне можем да се адаптираме. Ще
разгледам този въпрос. Ще разговарям с изпълнителния
заместник-председател Тимерманс и ще настоявам за
включване на стратегията относно риска от бедствия във
всички дейности на Съюза в областта на климата.“

„Хуманитарната помощ безспорно е част от външната
дейност на Европейския съюз. Тя обаче е много специална
част. Тя е част, която се ръководи от ясен набор от
принципи, различни от всичко, което направлява другите
ни външни дейности. Поради това възнамерявам да
работя в тясно сътрудничество с колегите в този клъстер
за външно сътрудничество и в същото време да защитавам
хуманитарното пространство и хуманитарните принципи.“

Сътрудничество с държавите членки

Международно хуманитарно право

„Непременно трябва да вземем предвид факта, че
гражданската защита е преди всичко въпрос от
компетентността на държавите членки и ЕС изпълнява
само подкрепяща роля. Но аз възнамерявам да се заема с
тази роля сериозно и да работя активно. Възнамерявам да
работя с държавите членки, за да ги убедя, че това е нещо,
от което се нуждае целият Европейски съюз и неговите
държави членки, защото, когато бедствието се случи и ние
не сме подготвени, ще бъде твърде късно.“

„Ще се съсредоточа твърдо върху застъпването в световен
аспект за подкрепата на международното хуманитарно
право. В контактите си с държавни и недържавни
участници твърдо ще настоявам за опазването на
хуманитарното пространство. Фактът, че хуманитарнит е
участници все по-често стават обект на нападения и че
редовно се блокира достъпът им до хората в нужда, е
неприемлив.“
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„Възнамерявам да работя с тези организации, които имат
привилегирован достъп до въоръжени участници, било
държавни армии или недържавни въоръжени участници,
за да им насоча вниманието към важността на спазването
на международното хуманитарно право.“

„Трябва да извеждаме хората от „спешното отделение“
възможно най-бързо и да ги преместваме за
възстановяване, за да могат да се възползват от подългосрочни устойчиви решения.“

„Смятам да [...] настоявам това обучение (мисии в сектора
на сигурността) да включва теми като международнот о
хуманитарно право и въпросите за принципа на равенство
между половете.“

„Трябва да отчитаме местните особености и да
предоставяме възможно
най-добрата
помощ на
нуждаещите се, като същевременно отделяме специално
внимание на най-уязвимите групи като жените и децата.“

Хуманитарна помощ и гражданска защита
„Нашите действия в областта на хуманитарната помощ са
изцяло допълващи се с дейностите за гражданска защита.
Няма спор по този въпрос. Когато става въпрос за
реагиране при извънредни ситуации, а също и когато се
занимаваме с мерки като превенция и готовност, има
място за инструментите и механизмите и на двата вида
дейности.“
Устойчивост и готовност при бедствия
„Имам намерение да засиля усилията на ЕС за
предотвратяване на възникването на бедствия, на първо
място, като същевременно повишим и капацитета си за
адаптиране към променящата се среда. В светлината на
прогнозите за изменението на климата, продължителните
конфликти и нарастващата нестабилност по света ние –
Европейският съюз и неговите държави членки – трябва
да работим по интегриран начин.“
Междуинституционално сътрудничество
„Мога да ви уверя, че имам твърдото намерение да работя
в партньорство с вас (Европейския парламент), да ви
държа информирани и да се вслушвам във вашите мнения
и опасения.“
„Възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с
върховния представител/заместник-председател и с
други членове на ЕП от колегите, отговарящи за области
като изменението на климата, околната среда и
развитието. Целта е да се гарантира, че намаляването на
риска от бедствия се превръща в неразделна част от
нашите усилия за повишаване на устойчивостта на
обществата и екосистемите ни – като се започне от
Европейския зелен пакт.“
Връзка между хуманитарните действия, развитието и
мира
„Виждам своята роля в развитието на т.нар. връзка между
хуманитарните действия и развитието. Ще настоявам за
участието
както
на
колегата,
отговарящ
за
международните партньорства, така и на кандидата за
член на Комисията Урпилайнен и службите в Комисията, за
които тя отговаря, които да се включат веднага след
започване на работа, ако искаме да разрешим
дългосрочните нужди и първопричините за положението
с помощта, като това може и да улесни прехода от
хуманитарна помощ към сътрудничество за развитие.“

Сътрудничество с местни участници

„Искам да направя повече за оправомощаването на
местните участници в предоставянето на помощи на
място. Те познават средата най-добре и могат да работят
по по-ефикасен начин, както и знаят какво работи.”
„Ще бъда последователен по отношение на насърчаванет о
на включването на местните партньори както в
хуманитарните дейности, така и в изграждането на техния
капацитет в тази област, а и във включването им в
националните координационни механизми например, за
да участват активно в целия цикъл на хуманитарнат а
помощ.“
Управление на финансирането от ЕС
„Искам да се позова на силната подкрепа, с която се ползва
хуманитарната помощ на Европейския съюз сред
европейските граждани, и да ги уверя, че всяко едно
изразходвано евро в тази област, е добре похарчено. Найважната ни аудитория следва да са гражданите на ЕС и
бенефициентите. Поради това ще поставя като основен
приоритет комуникацията с тях.“
„Ще гарантирам, че финансирането се разпределя към
тези, които се нуждаят, по прозрачен начин и въз основа
на добро финансово управление.“
Сътрудничество с международни партньори
„Ние разчитаме на нашите партньори от системата на
Обединените нации като УНИЦЕФ, ВКБООН и Световната
продоволствена програма.“
„Обединените нации и в частност Службата на ООН за
координация по хуманитарни въпроси следва да
изпълняват цялостната координационна роля (във
вселената на международната хуманитарна дейност). Една
от първите ми стъпки, ако бъда одобрен, ще бъде да
осъществя контакт с Обединените нации и Службата на
ООН за координация по хуманитарни въпроси.“
Сътрудничество с неправителствени организации
(НПО)
„НПО са важни участници особено в областта на
хуманитарната помощ. Ние имаме изключително
положителен опит в работата с НПО; те са наши доверени,
надеждни и ефективни партньори.“
„Хуманитарната дейност никога не трябва да е предмет на
наказателни санкции. Хората не могат да бъдат
преследвани заради усилията си в областта на
хуманитарната дейност.“
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Хуманитарна помощ и миграция
„Хуманитарната помощ не е инструмент за управление на
миграцията. Европейският съюз разполага с други
инструменти в тази област и хуманитарната помощ не е
сред тях.“
„Когато оценяваме дали има нужда от хуманитарна помощ,
обикновено се съсредоточаваме върху хора, които са
принудително разселени, предимно бежанци. Това не
означава, че бихме отказали хуманитарна помощ на
мигранти като, да кажем, икономически мигранти. [...] ние
предоставяме хуманитарна помощ въз основа на нуждата,
а не на статута.“
„Ще отстоявам принципната позиция, когато става въпрос
за връщането. Това означава, че ще подкрепяме и
насърчаваме връщането, извършвано по безопасен,
зачитащ достойнството и устойчив начин, и – което, може
би, е още по-важно – по доброволен начин.“
Ролята на частния сектор
„Трябва да разгледаме възможността за включване на
частния сектор. Когато правим това, едно нещо следва да
е ясно: това не трябва да се прави за сметка на
придържането ни към принципите, които ръководят
хуманитарната помощ. Това е ясно.“
„Никой не трябва да е в позиция да развива стопанска
дейност, така да се каже, от хуманитарна помощ. Това
също не трябва да е възможно. То не следва да е вариант.
Хуманитарната помощ е благородна мисия. Тя не е
търговска дейност и никога не трябва да става такава.“
Изменение на климата
„Трябва да направим много повече и много по-бързо в
областта на справянето с предизвикателствата, породени
от въздействието на изменението на климата, което вече
усещаме.“
„Твърдо се ангажирам да работя, по-специално с
Обединените нации, тъй като ООН е стожер на
Конвенцията на ООН за статута на бежанците. Ще работя с
нашите партньори за определянето на явлението, което
описвате (хората, които са били разселени поради
изменението на климата), тъй като едно е ясно: тези хора
се нуждаят от закрила.“
Жени и момичета
„Не мога да си представя хуманитарната помощ без
решаването или обръщането на специално внимание на
решаването на специфичните нужди на уязвимите групи,

по-специално жените и момичетата. [...]. Поради това
нашата хуманитарна помощ следва да отчита това
специфично положение на жените и момичетата и да
включва мерки във всички етапи на хуманитарната ни
дейност – превенция, закрила [...] ние трябва да вземем
под внимание тези специални потребности, като, според
мен, те включват и услугите в областта на сексуалното и
репродуктивното здраве във всички случаи, когато става
въпрос за жертви на сексуално и основано на пола
насилие.“
Образование
„Образованието ще бъде един от приоритетите ми, когато
става въпрос за хуманитарна помощ. Традиционно
хуманитарната помощ беше съсредоточена върху
предоставянето на храна, подслон, вода и санитарни
условия, както и на основни здравни грижи. Но ние знаем,
че когато дойде септември, децата трябва да тръгнат на
училище, те не могат да чакат да се разреши
хуманитарната ситуация, да се постигне напредък и т.н.“
„Когато става въпрос за образование, не се прави никакво
разграничение, абсолютно никакво разграничение въз
основа на пола. Изобщо никакво разграничение. Това е
една от ключовите европейски ценности и аз ще
настоявам да предоставяме образование в извънредни
ситуации и да отделяме достатъчно средства за това, тъй
като не можем да си позволим да изпуснем поколения
деца, които не ходят на училище понеже се намират в
извънредни ситуации. Трябва да работим за разширяване
на тази концепция по отношение на образованието в
извънредни ситуации.“
Финансиране на хуманитарната помощ
„Ще настоявам за правилното изпълнение на всички поети
от ЕС ангажименти и по-специално ангажиментите, поети
в Голямото споразумение (Grand Bargain).“
„Трябва да се насочим към удовлетворяване на нуждите на
НПО, но в същото време да изискваме правилните мерки
за контрол и гаранции по отношение на финансовото
управление на средствата, които всъщност са парите на
данъкоплатците от ЕС.“
Въоръжени конфликти
„Ако аз съм комисар по хуманитарна помощ и управление
при кризи, мое задължение ще бъде да посоча факта, че,
да, трябва да следваме последователен курс на поведение
и да не изнасяме оръжия по начин, който би влошил
дадена хуманитарна криза.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

ЮТА УРПИЛАЙНЕН

Кандидат за член на Комисията
Международни партньорства

изпратено

ѝотновоизбранияпред

Кандидатът за член на Комисията Юта Урпилайнен се яви пред Европейския парламент на 1 октомври 2019 г., за
да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по развитие. По време на изслушването тя пое
редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят до нейния ресор,
тел на Европейската комисия
описан в писмото за определяне на ресора,
Урсула фон дер Лайен, включително:
 Изграждане на устойчиви партньорства.

Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
тя даде писмени отговори.

Тематичен отдел по външни отношения
Автор: Флавиа Бернардини
Генерална дирекция „Външни политики на Съюза“
PE 639.309 – октомври 2019 г.
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Изграждане на устойчиви партньорства

Споразумение за периода след Котону

Всеобхватна стратегия за Африка

„Също така ще превърна в свой приоритет провеждането
на преговори относно споразумението за периода след
Котону. Ние трябва да изградим един модерен,
стратегически и влиятелен алианс между ЕС и държавите
от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн на
международната сцена – алианс, който служи на общите
ни интереси и на всички наши граждани. И нека ви уверя
днес, че няма да се откажа от ангажимента си, свързан със
съответното парламентарно измерение на това бъдещо
партньорство. Европейският съюз черпи силата си от
всички свои институции. Затова искам да подчертая
ангажимента си да работя с другите институции за
постигането на същите цели. Ще утвърдим ЕС като
световен лидер в международното сътрудничество и
подпомагането на развитието. Като парламентарист аз
искрено вярвам в представителната демокрация и ще
направя всичко по силите си да направя специалното
взаимоотношение между Комисията и Европейския
парламент по-силно и задълбочено от всякога.“

„Ако бъда одобрена за комисар, възнамерявам да работя
за изготвянето на всеобхватна стратегия за Африка, като
се позова на алианса между ЕС и Африка за устойчиви
инвестиции и работни места. В това начинание ще работя
заедно с върховния представител и заместникпредседател, както и с други колеги комисари.
Партньорството със съседния ни континент се задълбочи
в икономическо отношение, което е от полза както за
гражданите на Африка, така и на Европа, като частният
сектор участва в създаването на работни места и
предоставянето на нови умения. Искам да продължа в тази
посока, като задълбоча работата, свързана с взаимните ни
интереси и капацитета за съвместно използване на
възможностите. Трябва да забравим остарялото послание
за Африка като континент на нестабилност и бедност.
Вместо това трябва да приветстваме с отворени обятия
Африка като континент на надежда и просперитет.“
„Мисля, че тази всеобхватна стратегия за Африка трябва да
включва селско стопанство, трябва да включва търговия,
трябва да включва екологични аспекти. Считам, че тази
стратегия ни дава нова възможност за подпомагане и на
селското стопанство в Африка. Затова мисля, че това е
един нов инструмент, който можем да използваме.“
„Що се отнася до ролята на Африка, считам, че бъдещето
на Африка е бъдещето на Европа. Тези два континента са
свързани помежду си. Ето защо аз, разбира се, бих искала
да променя посланието [...]. В Африка живеят 1,2 милиард а
души и повече от половината от тях са на възраст под 25
години. Ето защо това е континент на възможности и
разбира се, ние трябва да подкрепим това положително
послание.“
„[...] личното ми мнение е, че една стратегия за Африка –
всеобхватна стратегия за Африка – е инструмент за
постигане на това. Тя е инструмент за партньорство с
Африка, но също и за постигане на целите за устойчиво
развитие. Това следва да е всеобхватна стратегия, така че
различни сектори на политиката да са част от този подход.
В нея трябва да присъстват търговията, селското
стопанство, околната среда и т.н. Това е нещо, с което ще
се заема заедно с върховния представител/заместникпредседател, но бих искала да подчертая значението на
ангажимента на целия колегиум. Това не може да е нито
моят, нито нашият процес. Това трябва да е процесът на
целия колегиум.“
„Аз лично считам [...] прозрачността за много важна за мен
ценност и също така разбирам, че в бъдеще, разбира се,
ако мислим какво ще е бъдещето на Доверителния фонд за
Африка или по принцип на различните видове
доверителни фондове, Европейският парламент следва да
изпълнява важна роля.“

PE 629.837

„Считам също така, че в бъдещото сътрудничество с
държавите от АКТБ трябва да присъства парламентарнот о
измерение. То трябва да е част от това сътрудничество. [...].
Мисля, че най-важното нещо за мен е някак да се погрижа,
по един или друг начин, за присъствието на
парламентарното измерение. Това е нещо, което
определено ще обсъдим, ако започна да работя като
комисар в началото на ноември. Това ще един от
приоритетите ми. Възнамерявам да взема участие в
Парламентарната асамблея в Руанда през ноември.
Всеобхватно партньорство с държавите на произход
на мигрантите и държавите на транзитно
преминаване
„[...] около 85% от мигрантите живеят в развиващите се
държави. Затова мисля, че посредством сътрудничество за
развитие също можем да подпомогнем тези държави –
държавите на произход, както и държавите на транзитно
преминаване.“
„Трябва да зачитаме върховенството на закона и правата
на човека. Абсолютно съм наясно с това и разбира се, съм
силно ангажирана с този подход като кандидат за член на
Комисията.“
„Не мисля наистина, че кризата с миграцията или
миграцията като цяло може да се разреши само като се
спазват условията [...]. Така че от тази гледна точка, както
казах по-рано, мисля, че Комисията трябва да има една
политика в областта на миграцията и разбира се, цялата
колегия да представлява тази политика, в която
сътрудничеството за развитие и помощта за развитие
представляват една част от този пакет, но не може да е
единственият инструмент. Така че за мен това е много
ясно.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията

Цели за устойчиво развитие
„Европейският комисар по международни отношение
отговаря за изпълнението на Целите за устойчиво
развитие (ЦУР) в световен план. Амбицията ми е да се
постигне изкореняване на бедността чрез международно
сътрудничество и подкрепа за развитие. Глобалната ни
отговорност е определена в Договорите и в нашия алианс
на ценностите по отношение на правата на човека и
човешкото достойнство. Моята амбиция е да работя за
това по стратегически и ефективен начин, като
гарантирам, че действията ми са в синхрон с новата
световна реалност.“
„Назад през 2015 г., когато световната общност премина от
Целите на хилядолетието за развитие към Целите за
устойчиво развитие, тя се отказа от формулата „север –
юг“, „донор – получател“, „развит – развиващ се“. Вместо
това световната общност създаде всеобщ, амбициозен и
дългосрочен план, одобрен от всички и предназначен за
всички. Като европейски комисар ще гарантирам, че ЕС е
достоен и стабилен съюзник за партньорските държави по
пътя им към постигане на ЦУР.“
„Съгласуваността на политиките е важна и [...] ние трябва
да подобряваме тази съгласуваност във всичко, което
правим.“ „[...] без съгласуваност на политиките няма да сме
в състояние да постигнем целите за устойчиво развитие.
Така че [...] считам Програмата до 2030 г. за вид ориентир.
Тя е рамка, посредством която следва да разглеждаме и
анализираме цялата извършвана от нас политическа
работа в различните сфери на дейност. Разбира се, ние не
можем да направим това само чрез европейските
институции: държавите членки трябва да са част от
процеса. И [...], съвместното планиране, съвместното
програмиране, както и последващите мерки след това, за
да можем да виждаме резултатите и постиженията, са
важен инструмент, който да бъде използван. [...] Без
съгласуваност на политиките, включително политиките за
селското стопанство, търговията и външните отношения,
ние не можем да постигнем целите за устойчиво развитие.
Това е ключът.“ [...]
„Ще се съсредоточа върху целите за устойчиво развитие,
свързани с борбата с неравенството и изкореняването на
бедността.“ „[...] ще се ангажирам лично с борбата с
неравенствата, тъй като считам, че това е огромно
предизвикателство не само за държавите със средни
доходи, но и в почти всяка държава – членка на
Европейския съюз. Така че това ще са ръководните
принципи за мен – да можем да се борим с неравенството
с помощта на различни видове инструменти.“
„[...] ако искаме да постигнем целите за устойчиво
развитие до 2030 г., трябва да включим частния сектор.
Това е необходимо. В противен случай няма да постигнем
целите за устойчиво развитие. Вече са предприети
действия посредством инициативата за алианса,
предложена от председателя Юнкер. Мисля, че
резултатите са доста добри. През идните години обаче
трябва да привлечем повече инвестиции към Африка и
разбира се, частният сектор трябва да е част от този
подход. [...]. Така че всички разбираме, че дори и да можем
да увеличим публичните финанси за сътрудничество за

развитие, ние няма да оцелеем. Ето защо трябва да
включим частния сектор, но разбира се, трябва и да имаме
регламенти и правила.“
Равенство между половете и овластяване на жените и
момичетата
„[...] позволете ми днес да ви уверя в дълбоката си
ангажираност към поставянето на равенството между
половете и интегрирането му във всички наши политики и
програми като приоритет.“
„Сексуалното и репродуктивното здраве ще бъдат
поставени в центъра на нашата работа в областта на
равенството между половете, което за мен е съвсем явно.
[...]. Мисля, че инициативата Spotlight е важна и съм
решена да продължа тази дейност в бъдеще. Считам също
така, че в областта на равнопоставеността и равенството
между половете се нуждаем от силни партньорства по цял
свят. Достъпът до здравни услуги е [...], разбира се, нещо,
което бих искала да се подобри и укрепи [...], тъй като
считам, че възможността за достъп до здравни услуги е
основно право за всички нас и трябва също така да е
основно право в нашите партньорски държави.“
„Мога да ви обещая, тук пред Европейския парламент, че
ще изготвим План за действие III относно равенството
между половете. Това е нещо, което ще предложа и което
съм решена да изготвя, защото мисля, че за нас това е
инструмент за насърчаване на равенството между
половете.“
„Равенството между половете е ключов приоритет за мен,
поради това, разбира се, аз ще се опитам да потърся
повече ресурси и за това. Напълно съм съгласна с вас, че
трябва да интегрираме принципа за равенството между
половете. Трябва да помним, че равенството между
половете е част от целите за устойчиво развитие. Ние
всички сме ангажирани с тези цели, като и от тази гледна
точка вярвам, че ако искаме да подобрим условията на
живот и участието на жените в политическата или във
всяка друга сфера, ние трябва да използваме този вид
цялостен подход и аз съм готова да работя за това.“
Подкрепа на гражданското общество по цял свят
„Организациите на гражданското общество може би са
най-големият ни съюзник и трябва да са в основата на
работата на Европейския съюз в областта на
международното сътрудничество и развитието. В интерес
на всички е организациите на гражданското общество да
участват във възможно най-голяма степен във вземането
на решения и в изготвянето и изпълнението на нашат а
програма. Нуждаем се от политики за нашата планета, за
човечеството. Европейските граждани очакват от нас да
действаме. Младите хора – те искат повече. Децата ни
заслужават да направим най-доброто, на което сме
способни. Искам да изградя доверие заедно с вас –
доверие, което да накара нашите партньори да виждат
един силен ЕС, който изпълнява целите за устойчиво
развитие и се бори с бедността. Доверие, което да накара
нашите граждани да разбират причините и резултатите от
развитието, както и от дейността в областта на
сътрудничеството. Доверие между хората и институциите,
тъй като свят с повече равенство се постига само заедно.“
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„[...] трябва да си сътрудничим с международни
организации, с гражданското общество, с националните
правителства и т.н. Тъй като само чрез сътрудничество
можем да постигнем резултати.“
„[...] гражданското общество и НПО вършат отлична работа
в много трудни и нестабилни държави и области. Така че,
разбира се, аз имам желание за сътрудничество с тях и с
други заинтересовани страни, както и да науча повече от
опита на нашите малки и големи държави членки.“
Насърчаване на бързо споразумение относно
Инструмента за съседство, сътрудничество за
развитие и международно сътрудничество след
2020 г.
„Възнамерявам да работя с вас и с други страни за
насърчаването на споразумение относно Инструмента за
съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество.“
„Решена съм да работя за подобряване на прозрачността.“
„[...] Ще дам най-доброто от себе си за постигането на общо
разбиране по въпроса с всички институции, но първо
трябва да подготвим и одобрим многогодишнат а
финансова рамка (МФР), тъй като Инструментът за
съседство, сътрудничество за развитие и международно
сътрудничество ще бъде, разбира се, част от нея.“
„Със сигурност искам да направя всичко, което мога, за
увеличаване на финансовите ресурси за по-слабо
развитите държави в света. Поели сме ангажимент за цел
от 0,15% или 0,2%, но за съжаление, не сме я постигнали и
това е нещо, върху което трябва да работим заедно в
бъдеще.“

„Ще се ангажирам с използването на нашата помощ също
и за генериране на по-високи национални приходи, както
и за привличане на повече капитали в частния сектор.“
„Ще продължа да насърчавам работата с държавите
членки по съвместни анализи, съвместно програмиране и
съвместно изпълнение, както и за постигане на целта за
официалната помощ за развитие от 0,7% от брутния
национален доход.“
„Аз лично вярвам, че трябва да включим финансовите
министри и държавните ръководители в обсъждането на
тази цел от 0,7% и съм готова да се опитам да направ я
това.“
„Готова съм да се ангажирам с използването – чрез
Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и
международно сътрудничество – на тези 20% от нашето
финансиране за човешкото развитие. За мен това е важно.
Това, което ме вълнува, е качеството на образованието,
тъй като не става въпрос само за достъп до образование ,
но и за качеството на образованието [...]. За мен е много
ясно, че образованието е от ключово значение за
намаляването на бедността и поради това то ще бъде мой
приоритет.“
„Знам, че Европейският съюз вече използва над 20% от
своето финансиране за развитие за климата и околната
среда, но съм напълно съгласна с вас, че трябва да
направим повече.“ „Наясно съм, че Европейският съюз
подпомага океаните и сумата за развитие възлиза на
приблизително 720 милиона евро, което е много, но
определено ще взема тази тема присърце в бъдеще.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

КАДРИ СИМСОН

Кандидат за член на Комисията
Енергетика

изпратено

Кандидатът за член на Комисията Кадри Симсон се яви пред Европейския парламент на 3 октомври 2019 г., за да
отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по промишленост, изследвания и енергетика
(ITRE). По време на изслушването тя пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези
ангажименти се отнасят за нейния ресор, описан в писмото за определяне на ресора,
председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:



Безопасна, сигурна и устойчива енергетика; и
Овластяване на хората и регионите.

Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
тя даде писмени отговори.

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Автори: Франческа Белтраме, Фредерик Гуардере
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 638.435 – ноември 2019 г.
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Безопасна, сигурна и устойчива енергетика
Законодателство в областта на енергийна
ефективност и енергията от възобновяеми източници
„Енергийната ефективност остава приоритет. Принципът
за поставяне на енергийната ефективност на първо място
трябва да се приема сериозно във всички области.
Подобряването на енергийните характеристики на
сградите и ускоряването на темповете на обновяване
може да бъде от съществено значение. Препятствията са
ни добре известни, но ние можем да потърсим нови
решения, по специално в сферата на финансирането.
Добри примери за местно жилищно изграждане и
социални жилища могат да се намерят в много държав и
членки.“
„Убедена съм, че един истински вътрешен пазар носи
значителни ползи и е от съществено значение за
насърчаването на развитието в областта на енергията от
възобновяеми източници.“
„[...] трябва също така направим повече за съхраняванет о
на възобновяемите енергийни източници: трябва да
инвестираме в научни изследвания и иновации за
откриване на начини съхраняване за възобновяеми
енергийни източници.“
Ускоряване на внедряването на чистата енергия
„Хилядите хора, протестиращи по улиците на Европа и по
цял свят, ни напомнят постоянно, че няма нищо понеотложно от действията в областта на климата и
енергетиката. Това е проблем номер едно за европейските
граждани. Поради това новоизбраният председател
определи Европейския зелен пакт за водещ приоритет по
време на нейния мандат като председател на Комисията.
Енергийната ефективност ще бъде от съществено
значение за осъществяването на този приоритет. Зная от
личен опит – бях министър на икономиката и
инфраструктурата, отговарящ и за енергетиката – какво
предизвикателство е да се работи в тази област. Зная
колко е важна предстоящата задача и с каква огромна
отговорност е свързана.“
„Приемам с готовност мисията да направим Европа
неутрална по отношение на климата до 2050 г.“
„Мога да потвърдя, че тази Комисия ще бъде много
ангажирана с нашите цели в областта на климата не само
на равнището на моя мандат – да отговарям за
енергетиката – но това е и ангажиментът на новоизбрания
председател. Това е основният приоритет. Това ще бъде
основният ангажимент на заместник-председателя Франс
Тимерманс, който отговаря за Зеления пакт.“
„Ще се създаде европейско законодателство в областта на
климата и ясен план за действие, но моята отговорност
като комисар, който отговаря за енергетиката, е и да
гарантирам, че при изпълнението на тези цели ще запазим
доброто си ниво на енергийна сигурност, клиентите ни ще
се ползват от достъпни цени и промишлеността ни ще
остане конкурентна на другите региони по света.“
Регионално сътрудничество
„Ако бъда избрана за комисар, възнамерявам да
мобилизирам енергийната политика в услуга на целта за
неутралност по отношение на климата чрез понататъшното развитие на интегриран, взаимосвързан и
правилно функциониращ единен пазар.“
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„На пазара на електроенергия ние се нуждаем от
енергийна система, която до голяма степен се основава на
възобновяеми енергийни източници с по-добри
възможности за съхраняване на енергия и повишена
взаимосвързаност. Все още има твърде много пречки за
трансграничната търговия, както и затруднения, които
трябва да се отстранят. Трябва да гарантираме, че се
постигат целите за взаимосвързаност и че 70% от
междусистемния капацитет е наличен на пазара. Ще
положа усилия за укрепване на регионалното
сътрудничество, по-специално на съществуващите четири
групи на високо равнище, така че да работят в по-тясно
взаимодействие помежду си.“
Втечнен природен газ
„Когато говорим за газ, трябва също така да имаме
предвид, че е много важно диверсифицирането на
източниците.“
„Всъщност в писмото за определяне на моя ресор се
съдържа параграф за насърчаването на използването на
втечнен природен газ (ВПГ) и аз определено считам това
за начин за гарантиране на нашата енергийна сигурност с
оглед на факта, че доставките ни на газ ще пристигат от
разнообразни източници и до различни части на
Европейския съюз.“
Директива за данъчното облагане на енергийните
продукти и електроенергията
„Въпросът за данъчното облагане на енергийните
продукти и електроенергията също е застъпен в писмото
за определяне на моя ресор и аз ще работя в тясно
сътрудничество с кандидата за член на Комисият а
Джентилони в тази област. Истина е, че Директивата за
данъчното облагане на енергийните продукти и
електроенергията е от преди 15 години и не ни помага по
начина, по който е необходимо, за да постигнем нашите
цели в областта на енергетиката и климата. По-специално
считам, че проблемът се дължи на факта, че тази
директива все още позволява освобождаване от данъчно
облагане в определени случаи, свързани с изкопаемите
горива, и това затруднява конкурирането между
изкопаемите горива и възобновяемите енергийни
източници. Ние трябва да разгледаме този въпрос.“
Повишаване на ядрената безопасност и мерки за
защита
„Ядрената енергия ще бъде част от енергийния микс и
всяка държава членка решава какъв да бъде той.
Знам, че в момента в ЕС има държави, които постепенно
преустановяват производството на ядрена енергия, както
и държави членки, които планират да строят нови
централи, които да заменят поетапно затварящите се
електроцентрали на въглища – например Финландия,
която току-що отвори новата си АЕЦ „Олкилуото“.“
„Така че всяка държава членка решава сама как да
използва енергийния си микс и какви ще са източниците.
На равнището на ЕС трябва да гарантираме, че ядрените
електроцентрали са сигурни и че управлението на
отпадъците е безопасно за околната среда – не само в
границите на Европейския съюз, но и в близките до нас
съседни държави.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията

„Какво обаче можем да направим за новите ядрени
електроцентрали, които се строят в трети държави?
Можем да предоставим помощ, така че строежът и
поддръжката да се осъществяват в съответствие с найвисоките стандарти за безопасност. Можем да
предоставим и финансова помощ за централите в трети
държави, за да се спазват процедурите за безопасност и
разбира се, можем да настояваме за сериозно внимание
към всички резултати от техните изпитвания.“

Овластяване на хората и регионите
Поставяне на потребителите в центъра на енергийната
ни система
„Можем да направим повече за отворения и конкурентен
пазар: ако има много доставчици, тогава цените трябва да
са по-достъпни за потребителите и предприятията. Ако
нашите пазари са взаимосвързани – а те все още не са; има
липсващи връзки и затруднения – но ако са
взаимосвързани, това ще помогне за предоставянето на
енергия от възобновяеми източници за по-големи пазари.
Главната цел на пакета за зелена енергия беше:
потребителите да се поставят в центъра на енергийния
пазар и цените да се запазят достъпни.“
“Отговаряйки за енергетиката, ще трябва да се уверя, че
наред с амбициозните цели в областта на климата ние
осигуряваме на потребителите и предприятията си
достъпна и конкурентна енергия. За тази цел трябва да
инвестираме в енергийните си мрежи, като съвременно
трябва да използваме съществуващата рамка.“
„[...] ще следя внимателно цените на енергията и разходите
за потребителите и предприятията, и по-специално за
въздействието на прехода по отношение на климата върху
енергоемките отрасли.“
„Важно е също така да се покаже, че потребителите могат
да се възползват от този преход, както и от предимствата
на последните иновации. Това може и да е част от
Европейската инициатива за иновации – като наприме р
слънчевите панели, които едновременно осигуряват
изолация и са източник на възобновяема енергия.“
„Потребителите на енергия ще са в центъра на
енергийната ни политика. Задачата ми е да работя за
предоставянето
на
достъпна
енергия
чрез
диверсифициране на нашите източници, чрез създаване
на политики, осигуряващи пълна прозрачност по
отношение на всички енергийни мрежи, оператори на
енергоразпределителни мрежи (ОРС) и доставчици, чрез
инвестиции, които помагат за подобряване на мрежите,
както и чрез изграждане на липсващите връзки и на
междусистемна свързаност.“
Фонд за справедлив преход
„Ще взема Фонда за справедлив преход присърце, тъй
като той е инструментът, който може да използваме, за да
гарантираме, че при прехода към въглеродна неутралност
нито една държава няма да бъде изоставена.“

„Новоизбраният председател пое ангажимента за
създаването на Фонд за справедлив преход с цел
подпомагане
на въгледобивните и въглеродноинтензивните региони и островите, засегнати от прехода.
[...]. Считам този Фонд за начин, с който се дава възможност
на регионите да се развиват, както и да се финансират
конкретни проекти, които могат да трансформират
икономиките и да създадат работни места.“
„За да постигне Фондът успех, можем да се позовем на
инициативата за въгледобивните региони в преход. За мен
справедливост означава и подновена борба срещу
енергийната бедност.“
„[...] Считам, че Фондът за справедлив преход ще надград и
проекта за въгледобивните региони в преход и ще
помогне на малките острови, които нямат връзки с
континента. Това ще помогне на всеки регион да се
подготви по-добре за прехода от изкопаеми горива към
възобновяеми енергийни източници. Точната сума на този
фонд е предмет на преговори, но тъй като той ще бъде част
от следващата МФР, Фондът е инициатива, която ще
поставим на дневен ред през първите седмици на
следващия мандат на Комисията. Така че предвиждам, че
до края на ноември вече ще има конкретни отговори. Все
пак аз ще направя всичко по силите си да се гарантира, че
Фондът ще е достатъчно голям, за да подпомага тези
региони в подготовката за прехода.“
Обсерватория на енергийната бедност
„Неприемлив е фактът, че 8% от европейското население
– това са 50 милиона души – не могат да отопляват добре
домовете си, а много по-голям брой европейци се
затрудняват да плащат сметките си за енергия.
Искам да използвам Обсерваторията на енергийната
бедност и бързо да приложим законодателните
разпоредби относно енергийната бедност. Възнамерявам
да се ангажирам повече с държавите членки и
Споразумението на кметовете. Докладът на Тереза
Грифин, представен миналата година, положи основите за
това.“
„Да, съгласна съм, че предоставянето на енергия е
свързано със социалното приобщаване и затова е много
необходима услуга. В същото време, когато говорим за
енергийна бедност, ние нямаме предвид само енергията
като стока, а говорим и за данъци, налози, мрежови
тарифи, които взети заедно, трябва да са във фокуса на
нашето внимание. Вие попитахте какво конкретно можем
да направим за тези хора, които се затрудняват да плащат
сметките си за отопление. Можем да предоставим поефикасни начини за отопление. Това не е нещо, които
можем да направим навсякъде още утре, но има различни
технологии, с които ще се намалят разходите за
отопление, и, разбира се, отново трябва да се отбележи, че
обновяването на сградния фонд също има важна роля.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
септември – ноември 2019 г.

Ангажименти, поети по време на изслушването на

ВИРГИНИЮС СИНКЯВИЧЮС

Кандидат за член на Комисията
Околна среда, океани и рибарство

Кандидатът за член на Комисията Виргиниюс Синкявичюс се яви пред Европейския парламент на 3 октомври
2019 г., за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП от комисията по околна среда, обществено здраве
и безопасност на храните (ENVI) и комисията по рибно стопанство (PECH). По време на изслушването той пое
редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят за неговия ресор,
описан в писмото за определяне на ресора, изпратено му от новоизбрания председател на Европейската
комисия Урсула фон дер Лайен, включително:
 Опазване на природната среда на Европа; и
 Проспериращ и устойчив риболов и успешна синя икономика.
Моля обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Стенографският протокол от публичното изслушване е на
разположение на уебсайта за изслушванията на кандидатите за членове на Комисията. Преди изслушването на
кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за писмен отговор, на които
той даде писмени отговори.

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Тематичен отдел по структурни политики и политика на сближаване
Автори: Сузана Лаки, Маркус Бройер
Генерална дирекция „Вътрешни политики”
PE 629.208 – октомври 2019 г.
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Опазване на природната среда на Европа
Осъществяване на новата Стратегия за биологичното
разнообразие до 2030 г.
„В писмото за определяне на моя ресор ясно е посочено:
осъществяване на стратегията на ЕС за биологичното
разнообразие. Важно е, работейки заедно с Франс
Тимерманс,
да гарантираме,
че тази стратегия
действително ще се включи в законодателството в
следните други области: селско стопанство, енергетика,
транспорт и т.н. – основно всичко, което създава проблеми
днес и което води до шестата вълна на масивно изчезване
на видове.“
„[...] определено ще си поставим цели, защото няма как да
не го направим – до 2030 г. [...]. Те трябва да се измерват и
наблюдават. Важно е да има механизъм за преглед.“
„[...] целите за защитените зони могат да се повишат. За
океаните и морските басейни те могат да се повишат
например до 30%. Но мисля, че определено ще прояв я
гъвкавост по отношение на целите в областта на
билогичното разнообразие за 2030 г. и ще съм готов за
тяхното обсъждане и със съответната комисия.“
„[...] изключително е важно да се говори за основните
причини, тъй като влиянието им върху сушата и морето е
различно. [...]. Така че ние трябва да се борим с причините
и [...] това ще се нуждае от финансиране – особено за
възстановяване на видовете, зоните от „Натура 2000“ и
необходимата защита.“
„Определено гласът ми ще се чуе по отношение на
необходимостта от увеличаване на бюджета. [...]
стратегическите цели трябва да се финансират в
достатъчна степен.“
„Ще трябва да проверя и да видя дали държавите членки
използват всички безвъзмездно предоставени им
средства
[за
прилагане
на
Директивата
за
местообитанията].“
„[...] трябва да направим нова оценка на отпечатъка си [по
отношение на обезлесяването] и аз определено ще работя
в тясно сътрудничество с останалите комисари. Важно е
ресурсите, т.е. финансирането, което разпределяме за
други държави, всъщност да не води то обезлесяване. [...]
важно е да се подобри етикетирането и [...] да имаме
вериги на доставки, които не са свързани с обезлесяване.
Но за да се постигне това, трябва да подобрим
механизмите за наблюдение и аз определено ще работя
върху това.“
Амбициите на ЕС за конференцията през 2020 г. на
страните по Конвенцията за биологичното
разнообразие
„[...] важно е да се поставят измерими цели, които могат да
се наблюдават. [...] ако бъда одобрен за поста, ще се
радвам да посетя Китай заедно с делегация от комисият а
ENVI, където да представим силната си позиция по този
въпрос, като, разбира се, вземем участие в дискусиите и
диалога относно възможните цели.“
„Мислейки какви биха могли да са тези цели – и това е мое
лично мнение – считам, че 30% биха били много добра цел
като процент на защитените зони в света, от които 70%
устойчиво опазвани. Освен това мисля, че е необходим
отделен член относно политиката за Арктика.“
Осъществяване на амбицията за нулево замърсяване
„Считам, че Регламентът относно регистрацията, оценката,
разрешаването и ограничаването на химикали (REACH)
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трябва да е един от ключовите стълбове на стратегията за
нетоксична среда. Въз основа на разпоредбите в
Регламента REACH по отношение на данните можем да
изградим много силна стратегия за нетоксична среда, поспециално по отношение на химикалите, а дори и да
стигнем по-далеч, като включим например ендокринните
нарушители. Тези въпроси в момента са обект на преглед,
но веднага след като той приключи, определено ще
работим по тях.“
„[...] фармацевтичните продукти вече са включени в
законодателството за водите, но и директивата за водите
е обект на преглед, така че ще видим дали ще е
необходимо да се направи нещо по този въпрос. След
приключване на прегледа ще можем да кажем дали е
необходимо да се включат допълнителни фармацевтични
продукти или не. Както казах, аз съм готов за
допълнителни обсъждания по този въпрос с комисията по
околна среда, след като приключи прегледа, като след
това ще ви представя резултата.“
„Специално що се отнася до ендокринните нарушители,
разбира се, е важно напълно да се приложи новата
стратегия, което ще бъде сериозна крачка напред. [...].
Мисля, че ендокринните нарушители трябва да се
стандартизират и да се възприемат по същия начин както
канцерогенните,
мутагенните
и
токсичните
за
репродукцията вещества. [...] . Важно е да бъде забранено
използването на ендокринни нарушители в играчките ,
козметичните продукти, които поставяме директно върху
кожата си, и в материалите, предназначени за контакт с
храни.“
„Мисля, че трябва да помагаме на нашата промишленост
да бъде конкурентна. Нека видим как се развива
промишлеността
например
по
отношение
на
въглеродните емисии и електроенергията. [...] вече
виждаме, че те [нашите производители на автомобили] се
преориентират. Трябва да им помогнем чрез научни
изследвания. Трябва да им помогнем чрез обществения
транспорт, който трябва да е екологосъобразен и разбира
се, да използва чисти алтернативни горива.“
„По отношение на нормата за емисиите от превозни
средства Евро7, мисля, че заедно с кандидата за член на
Комисията, отговарящ за вътрешния пазар, можем да
поемем ангажимент за приемането на Евро7 след пет
години.“
„Що се отнася до правото в областта на околната среда,
новоизбраният председател ясно посочва в писмото за
определяне на ресора също така: нулева толерантност
към несъответствието с изискванията. [...] определено ще
взема под внимание всички възможни инструменти, с
които разполагаме.“
[...] ще представя за одобрение от колегите план за
действие за чист въздух, определящ преди всичко
политика на нулева толерантност по отношение на
несъответствието с настоящите стандарти за качеството
на въздуха. Трябва да разгледаме законодателната рамка
на ЕС и да я актуализираме и адаптираме спрямо найновите препоръки на Световната здравна организация
(СЗО).“
Вече тръгнахме по пътя към зелена неутрална по
отношение на климата планета – той няма да е лесен. Като
комисар ще направя всичко по силите си, за да вървим по
този път.“

Ангажименти, поети по време на изслушванията на кандидатите за членове на Комисията
Новият план за действие за кръговата икономика
„Важно е да се спомене и секторът на строителството,
който е отговорен за една трета от отпадъците и също ще
е сред приоритетите на плана за действие.“
„[...] кръговата икономика ще бъде успешна само когато
намерим начин за постигане на нетоксичен цикъл на
материалите. Така че на практика, що се отнася до
пластмасата, направена от екологосъобразни химикали –
нека ги наречем така – знаем, че можем да ги използваме
повторно по много, много различни начини и че след това
те могат да бъдат използвани в различни сектори. Това е
единственият начин за една успешна кръгова икономика и
през целия си мандат ще се стремя към постигането на
това.“
„Определено ще гарантирам, че с намаляването на
административната тежест няма да снижим критериите за
нашето законодателство в областта на околната среда,
които са важни и които трябва да завишим.“
Справяне с въпроса с пластмасовите микрочастици и
стремеж към постигане на свободни от пластмаси
океани
„Разбира се, ще следя за пълното прилагане на стратегията
за пластмасите, но следващата стъпка трябва да е
насочена към пластмасовите микрочастици, по-специално
в текстилната промишленост, производството на
автомобилни гуми и пелети, които са основният им
източник; биоразградимите пластмаси [...] – трябва да
създадем ясна регулаторна рамка и да определим някои
приложения за това, от което се правят биоразградимит е
пластмаси – главно химикали – и след това, разбира се,
приложението в пластмасовите опаковки.“
„[...] ООН и Г-7, както и двустранните отношения с нашите
партньори, дават отличен пример в това отношение, който
да следваме, и определено ще го направим.“
„[...] в съответствие с Европейския зелен пакт в рамките на
своя мандат ще създам инициатива за чисти, здрави и
разбира се, устойчиво управлявани морета и океани.
Важно е да се постигне целта за 30% защитени морски
зони в рамките на „Натура 2020“, като освен постигането
на тези 30%, „Натура 2020“, разбира се, трябва да се
управлява и изпълнява по много добър начин.“

Проспериращ и устойчив риболов и успешна
синя икономика
Акцент върху пълното осъществяване на
преработената обща политика в областта на
рибарството
„[...] трябва да направим оценка на колкото може повече
рибни запаси, тъй като те не се оценяват правилно, а ако
съберем възможно най-много данни, тогава ще можем да
предоставим подходящ устойчив подход към рибарскит е
общности.“
„Искам да работя с вас, за да гарантираме, че нашат а
система за контрол на рибарството е подходяща за целта
и осигурява еднакви условия на конкуренция. Ще
отстранявам слабостите винаги когато ги открия.“
„Намираме се в чувствителен период: Брексит може да
има, и това ще се случи през периода, когато
финансирането от Европейския фонд за морско дело и

рибарство (ЕФМДР) е приключило и ще започне отново
едва през 2021 г., така че едно допълнително забавяне на
финансирането от ЕФМДР също не би било приемливо.“
„Ние ще бъдем подготвени, разбира се, да разговаряме с
Великобритания, както и ще има преговори за
споразумение за Брексит. Едната възможност е Брексит
със споразумение, което, разбира се, би било по-лесно и
ще има период на преход. Другата възможност е Брексит
без споразумение – има няколко варианта, които ще бъдат
обсъдени след това. Но нека ви уверя, че ние сме
подготвени.“
„По отношение на ЕФМДР и евентуалното построяване на
нови плавателни съдове трябва да проведем
допълнително обсъждане по този въпрос, тъй като [...] не
съм сигурен, че построяването на нови плавателни съдове
би било точно в съответствие с нашите цели, одобрени в
рамките на общата политика в областта на рибарството.“
„По отношение на по-селективните риболовни уреди
мисля, че със сигурност трябва да се заемем с тях чрез
научни изследвания и подобряването им, като това е
област, в която определено можем да инвестираме
публични средства за научни изследвания и нови
решения, които ще помогнат на нашите рибари да
извършват риболов по по-устойчив и селективен начин, а
и ще им предоставят най-добрите устойчиви решения.“
„Всъщност този проблем [бракуване на стари плавателни
съдове за скрап], ще бъде едно от първите неща, с които
ще се заема, ако бъда одобрен за комисар.“
Оценка на Общата политика в областта на
рибарството до 2022 г., за да се определи как да се
разрешат въпроси, които не са обхванати в
достатъчна степен в настоящата политика
„До 2022 г. ще направя оценка на Общата политика в
областта на рибарството, за да се определи как да се
разрешат въпроси, които не са обхванати в достатъчна
степен в настоящата политика, тъй като се нуждаем от
политика, която работи в полза на нашите рибари, на
крайбрежните общности и на околната среда.“
„Ще рамките на своя мандат ще поема ангажимента за
преразглеждане на тази политика до 2022 г. Със сигурност
ще обърна внимание на недостатъците [...].”
„С постигането на баланс между социалните и
икономическите въпроси и въпросите по отношение на
устойчивостта можем да гарантираме на младите хора, че
има бъдеще в сектора на рибарството, а след това, разбира
се, посредством финансиране от ЕФМДР и други фондове,
можем да подобрим условията и да помогнем на нашите
рибари.“
„Що се отнася за жените в сектора, те трябва да получават
еднакво заплащане и уважение и аз ще се опитам да
направя това чрез разпоредби, като преди всичко ни
трябва консултативен съвет с равно представителство на
мъже и жени. Например по време на провежданите от нас
събития и по други поводи трябва да проведем още позадълбочени дискусии със сектора и заинтересованите
страни – от малките до големите.“
„Преди всичко Стратегията за билогичното разнообразие
до 2030 г. е важна и ще включва океаните.“

109

IPOL EXPO | Тематични отдели, Отдел за подкрепа на икономическото управление
„Най-голямата ми амбиция, ако бъда одобрен за комисар,
ще бъде да превърна Зеления пакт в реалност на място.
Пакт, който да е в полза на океаните, на околната сред и на
нашите граждани, които трябва да са на преден план през
цялото време.“
„Всъщност причината за създаването му е изменението на
климата – температурата на водата в Балтийско море се
повиши и това оказа огромно въздействие върху запаса от
треска в източната част на Балтийско море.“
Принос към стратегията за устойчиви
продоволствени системи „От фермата до трапезата“
„Ангажиментът ми към стратегията за устойчиви
продоволствени системи „От фермата до трапезата“ по
отношение на риболовния сектор ще бъде свързан с това
да имаме информация и да можем да проследяваме
рибата от улавянето до преработката и да знаем какво се
сервира на масата тук в ЕС.“
„[…] искам да се инвестира в потенциала на устойчивите
морски продукти с цел изпълнението на стратегията за
устойчиви продоволствени системи „От фермата до
трапезата.“
„Що се отнася до проследяването, мисля, че всички сме
съгласни, че обичаме качествена храна, затова е важно да
се поддържат стандартите на ЕС. Едно от основните неща,
разбира се, е етикетирането, така че потребителят да знае
какво купува, както и че зеленият етикет настина означава
нещо.“
„Произходът, както казах, е много важен, но ние преди
всичко трябва да гарантираме, че информацията на
етикета е вярна. Това е важна стъпка, с която да се заемем,
и мисля, че е възможно да го направим чрез процеси на
цифровизация на нашия пазар.“
Проправяне на пътя към международно управление
на океаните
„Усилията ни за постигане на устойчиво рибарство и
здрави производителни океани не трябва да спира до
нашите граници. ЕС е световен лидер в управлението на
океаните. Бих използвал лидерската ни позиция, за да се
укрепят принципите ни за устойчивост по цял свят, да се
гарантира, че можем да постигнем целите за устойчиво
развитие за живота под водата.“
„Знаем, че основният въпрос, който трябва да се разреши,
е прекомерният улов [...]. Трябва също така да подобрим
международната правна рамка, така че не само държавите

членки да се подчиняват и да спазват правилата, но и
останалите.“
„По отношение на зоните на открито море и чистите зони
като Антарктида ние се нуждаем от нови правила за
опазването и устойчивото използване на биологичното
разнообразие в тях.“
„Ще настоявам за обособяването на повече защитени
морски зони и за по-ефективно управление на водите.“
Прилагане на подход на нулева толерантност към
незаконния, недеклариран и нерегулиран риболов
„Ще продължа нашата борба срещу
недеклариран и нерегулиран риболов.“

незаконния,

„Важно е да се справим с незаконния, недеклариран и
нерегулиран риболов. Така че мисля, че най-добрият
начин за изразходване на средствата е следният: да
помагаме и на партньорите си да се борят с причините,
като им предоставяме качествено консултиране, като
споделяме най-добри практики и като ги включваме в
дейностите – това е единственият начин. Разбира се, ЕС
заема уникална позиция да направлява действията в тази
посока.“
„Преди всичко, разбира се, ще бъде важно да се работи в
тясно сътрудничество с кандидата за член на Комисията,
отговарящ за търговията, Фил Хоган, и е от значение тези
въпроси да се поставят на вниманието на Световната
търговска организация (СТО).“
„Освен това, разбира се, е важно да защитаваме нашия
пазар, както казахме, от неустойчиви вериги на доставки.“
Постигане на глобално споразумение за забрана на
субсидии за рибарството, които допринасят за
прекомерния улов, незаконния риболов и
свръхкапацитета
„Ще работя с кандидата за член на комисията, отговарящ
за търговията, Фил Хоган за постигането на глобално
споразумение за забрана на вредните субсидии за
рибарството.“
Нов подход за устойчива синя икономика
„Освен това ще проправя път към разработването на нов
подход към устойчива синя икономика. Той следва да
обхваща всички аспекти – от познанията за морската среда
и морските изследвания до морското пространствено
планиране. Подходът ще обхваща и енергията от морски
възобновяеми източници, „сините“ инвестиции и
регионалното морско сътрудничество.“
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Добавка
Промени в Европейската комисия – 2020 г.

След оставката на члена на Комисията, отговарящ за търговията, Фил Хоган Марейд Макгинес беше
предложена за нов член на Комисията, отговарящ за финансовата стабилност, финансовите услуги и
съюза на капиталовите пазари, а изпълнителният заместник-председател Валдис Домбровскис
получи търговския ресор.
Членовете на ЕП проведоха изслушвания на 2 октомври, за да направят оценка на кандидатите.
Следващите страници съдържат списък на ангажиментите, поети по време на тези изслушвания.
За изчерпателен списък на всички поети ангажименти и позиции на кандидатите на разположение
на специалния уебсайт за изслушванията от 2020 г. на Европейския парламент са пълният
стенографски протокол от всяко публично изслушване, както и въпросите с искане за писмен
отговор и техните отговори.

ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
Октомври 2020 г.

Ангажименти, поети при изслушването на
МАРЕЙД МАКГИНЕС

Кандидат за член на Комисията
Финансови услуги, финансова стабилност и съюз
на капиталовите пазари

Кандидатът за член на Комисията Марейд Макгинес се яви пред Европейския парламент на 2 октомври 2020 г., за да
отговаря на въпроси, поставени от членове на ЕП от комисията по икономически и парични въпроси. По време на
изслушването тя пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят до
нейния ресор, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено ѝ от избрания председател на Европейската
комисия Урсула фон дер Лайен, включително:







Банков съюз;
Съюз на капиталовите пазари и достъп на МСП до финансиране;
Устойчиви финанси;
Стратегия за финансова технология и криптовалути;
Всеобхватен подход към борбата срещу изпирането на пари; и
Повишаване на устойчивостта спрямо екстериториалните санкции.

Моля, обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно поетите
ангажименти по време на изслушването. Пълният стенографски протокол от публичното изслушване е на
разположение на страниците на Европейския парламент относно промените в състава на Европейската комисия от
2020 г. Преди изслушването на кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои въпроси с искане за
писмен отговор, на които тя даде писмени отговори.

Тематичен отдел по политики в областта на икономиката, науката и
качеството на живота
Отдел за подкрепа на икономическото управление
Автори: Радостина Паренти, Кристина Диас, Кристина Григайте, Ребека
Сегал
Генерална дирекция за вътрешни политики на ЕС
PE 658.180 – октомври 2020 г.
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Завършване на банковия съюз
„Един от ключовите ми приоритети ще бъде нова енергия за
завършване на изграждането на банковия съюз. [...] Аз няма
да се скрия от предизвикателствата и ще търся консенсус по
банковия съюз [...].“
„[...] ако ми се доверите [...], Вашата подкрепа и съдействие
ще бъдат много важни, заедно с банковия съюз ще работим
и по съюза на капиталовите пазари.“
„[...] мой приоритет е банковият съюз и съюзът на
капиталовите пазари да вървят ръка за ръка [...] и ще положа
всички усилия за напредък в тези области по структуриран
начин, работейки заедно с тази комисия.“
Европейска схема за застраховане на депозитите (ЕСЗД)
„Споразумението за [...] Европейска схема за застраховане
на депозитите (ЕСЗД) е от основно значение. Аз ще работя
заедно с тази комисия и с държавите членки за намиране на
начин за постигане на напредък.“
„[...] ние трябва да се съсредоточим върху областите, в които
имаме широка подкрепа. В това отношение [...] като
приоритет по време на моя мандат [...] работата на
Комисията ще се съсредоточи върху напредването на
преглед на рамката за управление на кризи и застраховане
на депозитите [...].“
Реформа на Европейския механизъм за стабилност
(ЕМС)
„[...] в краткосрочен план акцентът ми ще бъде върху
финализирането на пакета за реформа на ЕМС [...]. То е в
напреднала фаза и е готово за приключване и това включва
общ механизъм за подкрепа [...] за Единния фонд за
преструктуриране (ЕФП).“
„Споразумението за общия механизъм за подкрепа за
Единния фонд за преструктуриране (ЕФП) [...] е от основно
значение. Аз ще работя заедно с тази комисия и с държавите
членки за намиране на начин за постигане на напредък.“
Необслужвани заеми
„[...] необслужваните заеми [...] ще получат най-голямото ми
внимание.“
„[...] ние трябва да намерим механизъм [...] да смъкнем
товара от плещите на банките с необслужвани заеми, при
което да осигурим достатъчна защита на потребителите [...].“
„[...] ако не обърнем внимание на проблемите с
необслужваните заеми, имаме проблеми в банките [...], но [...]
хората и техните домове трябва да бъдат защитавани. [...] в
мое лице ще имате първенец в тази област.“
„[...] не можем да позволим пакетни продажби на домовете
на хората, които се извършват по много неуместен начин.
Връзката между заемодател и заемополучател не следва да
се прекъсва когато и ако заеми се препродават.“
„[...] Аз бих била абсолютно против [...] групирането на
ипотеки, по които има проблем [...] поради пандемията [...].“
„[...] ние работим по план за действие относно
необслужваните заеми, който се очаква по-късно тази
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година. Работи се за общ отговор на случващото се във
всички наши различни държави членки.“
„Това, което проработва, ако се прави правилно, и следва да
помогне на работниците и семействата [...] е вторичните
пазари [на необслужвани заеми] да функционират и да
бъдат регулирани, така че да знаем какво се случва. И тъй
моят ангажимент [...] е да бъда много осъзната по отношение
на начина, по който функционират тези вторични пазари.“
Експозиция на банките към държавни дългови
инструменти
„Трябва да осъществим напредък по всички други
направления и наред с другото по [...] третирането на
експозицията към държавни дългови инструменти.“
„[...] ние трябва да гледаме въздействието върху
финансовите пазари и трябва да работим заедно с
надзорните органи [...], за да видим дали би имало полза от
промяна в действащия режим [...].“

Съюз на капиталовите пазари (СКП)
„Аз напълно подкрепям неотдавна стартирания план за
действие за съюз на капиталовите пазари, в който се
очертава много ясен път напред. Надявам се, че ще съумеем
да отбележим бърз напредък с фонда за първично публично
предлагане за МСП, но същевременно ще трябва да
преодолеем някои тежки въпроси.“
Преодоляване на пречките пред капиталовите потоци
„[...] трябва да се взираме много отблизо в точките, където
нещо блокира, що се отнася до това хората да заемат
презгранично. [...] Аз мога да поема ангажимент пред Вас да
разгледаме внимателно този въпрос [...].“
„[...] една от [...] причините, за да нямаме силен капиталов
пазар, [...] е страхът, че [хората] няма да получат правилната
информация и ще направят незадоволителни инвестиции.
[...] ние трябва да разгледаме въздействието на
стимулирането [...].
Ако не разполагаме с доверието на гражданите, че при
инвестиране те ще имат пълната информация, не можем да
бележим никакъв напредък. Мисля, че за Комисията е
първостепенен приоритет, и със сигурност би било
първостепенен приоритет за мен.“
„За да преодолеем пречките, ние ще трябва да разгледаме
производствата за несъстоятелност, процедурите за
удържане на данъци при източника, както и надзора.“
Производства за несъстоятелност
„Мисля, че можем да осъществим много значителен
напредък към повече сближаване и да направим процеса на
несъстоятелност по-ефикасен. [...] Трябва обаче да бъдем
внимателни и да обмислим дали ни трябва ново
законодателство или всъщност някакви незаконодателни
инициативи в тази област, [...] не съм на твърда позиция по
отношение на това кой е най-добрият начин – трябва да
разгледаме подробностите. Това, което искаме обаче, е да
избегнем правни процедури, които само възпрепятстват
напредъка.“

Ангажименти, поети от кандидатите за членове на Комисията по време на изслушванията
Процедури за удържане на данъци
„Мисля, че е важно да се преодолеят недостатъците, пред
които са изправени трансграничните инвеститори, и да се
установят предложенията в плана за действие за съюз на
капиталовите пазари
за превъзмогване на тези
обременяващи процедури за връщане на данъци, което би
било много добър напредък. Няма да е много лесно, но
мисля, че е от първостепенно значение.“
Достъп на МСП до финансиране
„[...] трябва да използваме всичко, всички усилия, за
предоставяне на подкрепа на МСП, било то чрез
финансиране, било чрез консултации, напътствия и други
мерки, които биха ги подпомогнали да имат достъп до
капитал и пазари.“
„Една от инициативите [...] е разработването на фонда за
първично публично предлагане за МСП и аз мисля, че
трябва да го направим.“
„[...] това, което искаме да направим, е да преминем от поголямо разчитане на банково финансиране към побалансирана ситуация, така че [...] ще направя всичко
възможно, за да осигуря случването на тази ситуация.“

Устойчиво финансиране
„Ще отдам приоритет на нов план за действие за устойчиво
финансиране, ще ускоря работата по стандарт на ЕС за
„зелени“ облигации, екоетикетиране, екологосъобразни,
устойчиви инвестиции, както и подобряване на
оповестяването на данни, свързани с климата и околната
среда, от страна на дружествата, което ще спомогне
инвеститорите и промишлеността да установяват устойчиви
проекти.
„[...] Имаме много работа по последващите действия във
връзка със стандарта за „зелените“ облигации и [за]
биологичното разнообразие, [...] можете да разчитате на мен
[...] да работя неуморно в тази насока.“
„По отношение на стандарта за „зелените“ облигации [...] са
налице три приоритета [...], които трябва сериозно да
спазваме и да свържем с таксономията, [...] бихме искали да
сме пазарни лидери в това [...] и също така бихме искали да
гарантираме, че ако е налице „зелена“ облигация, има
проверка.“
„[...] повече не можем да си позволим ситуация, в която
дадено дружество или дадена държава предявяват
претенции [...], но зад тях няма проверка [...]. [...] трябва [...] да
работим бързо, но внимателно [...]. Поемам цялостен
ангажимент за това.“
„[...] устойчивостта не означава само околна среда или
екологосъобразност, [...] трябва да съзираме приобщаващо
общество, което е социална устойчивост. [...] Аз подкрепям
концепцията, която стои зад социално по-устойчива Европа
и която изисква социално по-устойчива финансов а
система.“

Стратегия за финансова технология и
криптовалути
„Трябва да преодолеем фрагментацията на единния пазар за
цифрови финансови услуги и да се стремим към европейско
пространство на финансовите данни, за да насърчим
иновациите.“
„[Що се отнася до] криптовалутите, ние действително трябва
да работим заедно – Комисия, Парламент и Съвет – за да
направим правилния избор за бъдеще, което [...] ще донесе
[...] възможности, но също и [...] рискове.“
„Криптовалутите [...] могат да крият финансови измами. [...]
съответните образувания трябва да подлежат на финансов
надзор.“
„Ние ще следим внимателно резултатите от [...]
разследванията във връзка с Wirecard и ще действаме
съобразно.“

Всеобхватен подход
изпирането на пари

към

борбата

срещу

„Изпирането на пари е част от престъпната верига, която
всява пълен хаос в нашето общество. [...] Аз [...] ще продължа
да работя за законодателен пакет през следващата година,
като се взема предвид резолюцията на този парламент от
юли тази година. Нуждаем се от единен правилник на ЕС,
който да не се съблюдава само от националните надзорни
органи, а от много силен, независим надзорен орган на ЕС за
борба с изпирането на пари. Имаме нужда също от засилено
сътрудничество между звената за финансово разузнаване.“
„Това, за което ще поема ангажимент пред Вас, е силна
структура с общ надзор на европейско равнище. Ще имаме
националното равнище, но също ще имаме европейското.“
„Ролята на централния регулаторен надзорен орган според
мен би била да поеме контрола над много рискови области
на банкирането, които се нуждаят от централен надзор. [...]
централен контрол е от жизненоважно значение – със
свързаните финансови звена във всички наши държав и
членки.“
„Що се отнася до инструментите, които да използваме. Аз
съм открита за всякакви идеи по този въпрос. Понякога, ако
искаме абсолютна яснота, избираме регламент, но не сме
стигнали до окончателно решение [...].“
„Фактът, че [...] изпирането на пари продължава, [...]
означава, че ние трябва да разполагаме със санкции. Аз ще
разгледам това в повече подробности. [...] но наказаниет о
трябва да съответства на престъплението.“
„И тъй, какво да направим за недостатъчното прилагане [на
законодателството срещу изпирането на пари]? [...] Мисля,
че е наистина важно Комисията да засили работата по този
въпрос. [...] И тъй, ще проверя къде има производства за
установяване на неизпълнение на задължения, ще видя
къде мисля, че трябва да има такива, и мога да поема този
ангажимент пред Вас, понеже това е област от наистина,
наистина огромно значение [...].“
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Екстериториални санкции

Други имащи отношение въпроси

„[...] Ще разгледам начините, по които можем да се
защитаваме срещу негарантираните екстериториални
въздействия върху нашите интереси на санкциите, приети
от други, и ще работя върху нашата способност за налагане
на санкции.“

Балансирано участие на жените и мъжете

Рискове за финансовата стабилност
Възстановяване от пандемията от COVID-19
„[...] нуждаем се от силен банков съюз и силен съюз на
капиталовите пазари. [...] и мисля, че COVID-19 ни подтиква
да предприемем смели стъпки веднага [...]. С цел финансов а
стабилност мисля, че е важно да вървим напред.“
„[За прилагането на] Базел III е налице едногодишно
забавяне – и с право заради страните, борещи се с COVID-19
[...]. Мога да Ви предоставя уверения, че ще има и оценка на
въздействието и тя ще отчете въздействието на COVID-19
върху финансовото положение на банките. [...] Мисля, че
прилагането на Базел III по начина, който споменах, зачита
нашите ангажименти към процеса. Ще бъдем също много
съзнателни за отчитането на факта, че европейската
банкова система има много различна структура. И така, това
ще се извърши по много подходящ начин.“
„[...] що се отнася до банкирането в сянка, ние трябва само да
бъдем наистина внимателни по отношение на тези рискове,
тъй като [...] това може да се прехвърли от банките към
небанковия сектор, и [...] трябва да направим преглед на
нашите регламенти, на нашите механизми за контрол, за да
се уверим, че те отговарят на целта [...].“
Брексит
„[...] Искам да се уверим, че разполагаме със силна
европейска финансова система и че услугите, които са в
основата на нашата финансова стабилност, се подчиняват на
нашите правила и на нашия надзор.“„[...] със сигурност няма
да поемаме рискове по отношение на финансоват а
стабилност. Мисля, че също така е справедливо да се каже ,
че искаме отношения на сътрудничество с Обединеното
кралство, [...] но в крайна сметка това, което аз лично и
Комисията колективно трябва да направим, е да се уверим,
че защитаваме интересите на Европейския съюз.“„По мое
мнение трябва да възприемем предпазлив подход, мисля, че
трябва да изградим наша собствена инфраструктура, защото
[...] не знаем какво е намерението на Обединеното кралство,
особено по въпроса за финансовите услуги, но знаем, че те
планират да поемат в различна посока.“„[...] освен ако и
докато получим ясни отговори от Обединеното кралство за
неговите намерения, дали възнамеряват да дерегулират или
[...] да поемат в леко или съвсем различна посока, ние трябва
да сме открити в начина, по който реагираме.“

„Също така мисля, че трябва да работим ефективно заедно с
колежите и финансовите институции и мрежи, за да
гарантираме, че жените и мъжете (но по отношение на
балансираното участие във финансовия сектор трябва да се
стремим към повече жени) са целенасочени, че те имат
набора от умения.“
Ангажираност
независимост

към

европейската

идея

и

лична

„Ще бъда много, много ясна по този въпрос. Ако бъда
одобрена от тази комисия, ще бъда член на Европейскат а
комисия, защитаващ европейските интереси, и това е
абсолютно съществено да се подчертае. Членовете на
Комисията полагат клетва да оставят националните си
„шапки“ на вратата. Аз не нося шапка, но със сигурност ще
оставя националната си „шапка“ на вратата, когато
встъпваме в длъжност.“
Данъчно облагане
„Като член на Европейската комисия мога абсолютно да
потвърдя, че бих възприела общностен подход към
данъчното облагане.“
„[По отношение на] отчитането по страни [...] вярвам много
силно в него [...]. Трябва да поемем в тази посока. [...] Искаме
това да продължава. [...] трябва да полагаме много усилия.
[...] Аз съм на страната на Парламента по този въпрос. Това е
добра инициатива. Трябва да се направи. Надявам се да
съумеем да го отключим.“
„[...] Бих подкрепила работата по данъка върху финансовите
трансакции. [...] ние работим и ще продължаваме да работим
по данъка върху финансовите трансакции, ще видим дали
можем да го осъществим по начин, който да носи приходи и
същевременно който не работи срещу финансовите
интереси на Европейския съюз, в контекста на световната
финансова ситуация.“
„По данъчните въпроси като цяло [...] работата продължав а
на равнището на ОИСР. Аз [...] бих искала да направим това в
световен мащаб, така че да има промяна около [...]
данъчното облагане на дружествата по начин такъв, че те да
заплащат справедливия си дял данъци, и то прозрачно. Ако
това не доведе до резултати, ако процесът в ОИСР „заседне“
в политиката, Европейската комисия ще излезе с
предложения за данъчното облагане и аз подкрепям
това.“„[...] моят ангажимент пред Вас е, че бих подкрепила
решително усилията на колегиума за насърчаване на
справедливо, просто и устойчиво данъчно облагане, в
съответствие с пакета на Комисията от юли.“
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ОБЩ ПРЕГЛЕД

Изслушвания на кандидатите за членове на
Комисията
Октомври 2020 г.

Ангажименти, поети при изслушването на

ВАЛДИС ДОМБРОВСКИ
Изпълнителен заместник-председател на
Комисията/кандидат за член на Комисията
Търговия

Изпълнителният заместник-председател на Комисията/кандидат за член на Комисията Валдис Домбровскис се
яви пред Европейския парламент на 2 октомври 2020 г., за да отговаря на въпроси, зададени от членове на ЕП
от комисията по международна търговия, съвместно с комисията по външни работи, комисията по
икономически и парични въпроси, комисията по развитие и комисията по бюджети. По време на изслушването
той пое редица ангажименти, които се изтъкват в настоящия документ. Тези ангажименти се отнасят до неговия
ресор като член на Комисията, отговарящ за търговията, описан в писмото за определяне на ресора, изпратено
му от избрания председател на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, включително:





Еднакви условия на конкуренция за всички;
Укрепване на глобалното лидерство на Европа;
Търговия за устойчиво развитие и действия в областта на климата;

Моля, обърнете внимание, че цитатите, включени в настоящия документ, се отнасят единствено до устно
поетите ангажименти по време на изслушването. Пълният стенографски протокол от публичното изслушване е
на разположение на страниците на Европейския парламент относно промените в състава на Европейската
комисия от 2020 г. Преди изслушването на кандидата за член на Комисията бяха изпратени също така някои
въпроси с искане за писмен отговор, на които той даде писмени отговори.

Тематичен отдел за външни отношения
Автори: Марио Дамен, Волфганг Иглер
Генерална дирекция по външни политики на ЕС
PE 639.316 - октомври 2020 г.
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Нова пътна карта за търговската политика на ЕС
„[...] Ще представя нова пътна карта за търговскат а
политика. Тази пътна карта трябва да се впише в нашия поширок план за устойчиво и цифрово възстановяване. Тя
трябва да бъде модерна и актуална, в подкрепа на нашите
ценности и по-широки геополитически цели“ [...] „Европа
трябва да стане по-категорична, като защитава нашите
предприятия, гарантира стратегическите ни интереси,
укрепва реципрочността и осигурява еднакви условия на
конкуренция.“
„Обществената консултация относно прегледа на
търговската политика приключва на 15 ноември. След
като разгледаме констатациите, ще се явя отново пред
комисията, за да ги обсъдим с Вас, и Вашите мнения ще
бъдат включени в съобщението на Комисията, което
възнамеряваме да публикуваме в началото на 2021 г. В
съобщението ще бъдат очертани насоките на търговскат а
политика,
които
действително
отговарят
на
предизвикателствата и възможностите през следващото
десетилетие – зеленото и цифрово десетилетие на
Европа.“
„[...] ще представим съобщението относно икономическия
суверенитет или автономност на ЕС, в което ще бъде
включено и укрепването на международната роля на
еврото,“ [...] „обсъждаме отворена стратегическа
автономност, когато обсъждаме устойчивостта на
икономиката на ЕС, една от поуките от тази криза е
въпросът за устойчивостта на веригите на доставки, както
и какво трябва да направим, за да се избегне ситуация, в
която сме зависими от един-единствен доставчик или
държава доставчик на критични стоки, като наприме р
медицинските доставки по време на извънредното
положение във връзка с COVID-19, което ясно изведе на
преден план тази слабост.“ [...] „разглеждаме различни
варианти. Връщане на производството на място,
разполагане на производството в близост, натрупване на
запаси, диверсифициране, скъсяване на веригите на
доставки – разполагаме с цял набор от средства, които
можем да използваме.“
„[...] по-късно този месец ще стартирам портала
Access2Markets. Той ще предлага обслужване на едно гише
на всички езици на ЕС, за да се помогне на МСП да се
ориентират в света на международната търговия.“
Нелоялни търговски практики
„Трябва да укрепим нашата отбрана и правоприлагане; по
този начин търговската политика на Европа ще спомогне
за изграждането на една Европа, която осигуряв а
закрила.“ [...] „Трябва също така да усъвършенстваме
нашите инструменти за търговска защита. Ще подкрепям
усилията за стартиране на нов правен инструмент за
справяне с нарушенията, предизвикани в резултат на
чуждестранни субсидии, на нашия вътрешен пазар. Ще
работя заедно с държавите членки, за да гарантирам, че
механизмите за скрининг на преките чуждестранни
инвестиции функционират добре по места. Ще потърся и
Вашата помощ за приключване на работата в областта на
износа на изделия с двойна употреба и на Международния
инструмент за обществени поръчки. Също така, за да
укрепим нашата позиция в защитата на ЕС срещу
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нелоялните практики от страна на други,“ [...] „Комисият а
ще предложи специален инструмент за борба с
принудителните мерки под формата на законодателно
предложение през следващата година, за да се даде
възможност на ЕС да реагира ефективно по отношение на
този вид действия [...].“
„предпазни мерки по отношение на стоманата: [...] Смятам,
че трябва да се придържаме към рамката на СТО, и затова
в момента разглеждаме какви са възможните начини да
постигнем
същия
резултат
за
европейската
стоманодобивна промишленост чрез антидъмпингови и
антисубсидийни мерки в рамките на правилата на СТО,
вместо да се отклоняваме от правилата на СТО и да
рискуваме ответни мерки. “
Правоприлагане
Главният служител по правоприлагането в областта на
търговията ще работи за прилагането на нашите
споразумения. [...] С Вашата подкрепа се надявам да можем
бързо да постигнем съгласие относно актуализиран
регламент за осигуряване на съблюдаването на
правилата.“ [...] „следва да разширим приложното поле на
регламента за осигуряване на съблюдаването на
правилата, така че то да обхваща областта на услугите и
интелектуалната собственост, и той засяга също така
нашите инвестиции, международния инструмент за
възлагане на обществени поръчки, и ще представим нов
инструмент за борба с принудата, в случай че трети
държави [...] се отклонят от правилата на СТО и действат в
нарушение на международните правила, че можем да
реагираме по ефективен начин“ [...], „докато ролята на
главния служител по правоприлагането в областта на
търговията на етапа, предшестващ ратификацията, е
въпрос, който следва да бъде проучен,“ [...] „прилагането и
осигуряване на съблюдаването на правилата в главите
относно търговията и устойчивото развитие следва да
бъдат засилени.“ [...] „И ще установим по-симетричен
подход, който включва и гражданското общество в
правоприлагането, както и екологични и трудови
ангажименти, [...].“
Устойчивост на ЕС срещу екстериториални санкции
„ [...] екстериториални последици от санкциите на трети
държави. Това определено е повод за безпокойство, [...]
имаме блокиращ статут като основен инструмент за
защита на нашите икономически оператори“ [...] “
Продължаваме да укрепваме позицията на ЕС,
устойчивостта на ЕС спрямо екстериториални санкции.
Това ще бъде част от нашето съобщение, изцяло в
съответствие с настоящото планиране, което ще
публикуваме през декември, което се отнася до
укрепването на икономическия
суверенитет или
автономност на ЕС [...].“
Прозрачност
„Поемам ангажимент да поддържам висока степен на
прозрачност в отношенията си с Европейския парламент.
Ще гарантирам, че своевременно разполагате с цялата
информация, от която се нуждаете. Искам да уверя
координаторите на групите, че съм взел надлежно под
внимание очакванията, изразени от Вас в контекста на
изслушването на моя предшественик миналата година.“
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Укрепване на глобалното лидерство на Европа
„Само една отворена към света Европа може да бъде
определящ фактор за търговската политика на 21-ви век.
Затова предлагам да продължим нашата търговска
политика, за да реформираме основания на правила
многостранен ред; да преосмислим търговската политика,
за да подпомогнем постигането на нашите цели за
устойчивост; да укрепим свободната и справедлива
търговия, като предприемем съвместни действия с
нашите партньори, и същевременно да укрепим нашат а
търговска защита и правоприлагането; и накрая, да
утвърдим водещата си роля в търговията, като
управляваме нашите ключови отношения.“
Многостранно сътрудничество и СТО
„[...] един от първите ми приоритети ще бъде
реформирането на основаната на правила система на
глобално икономическо управление. [...] да я направ я
пригодна за днешните условия. Това означава СТО, която
решава споровете бързо и ефикасно, със строги правила
за гарантиране на еднакви условия на конкуренция. СТО с
цели за устойчиво развитие и за която изменението на
климата е в основата на нейната работа.“ [...] „относно
механизма на СТО за уреждане на спорове: [...] Ние сме
готови да работим със САЩ, за да обсъдим как точно
следва да изглежда този апелативен орган и да
предприемем мерки във връзка с недостатъците, за които
сме съгласни, че съществуват в начина, по който тази
система за уреждане на спорове е функционирала преди
[...].“
„За мен е удоволствие да съобщя днес, че ще стартирам
инициатива на СТО в областта на търговията и климата,
която ще се съсредоточи върху „зелените“ стоки и услуги.“
[...] въз основа на инициативата за екологични стоки [...]
искаме да я разширим не само за стоки, но и за услуги, и [...]
да разполагаме с нещо за следващото заседание на Съвета
на министрите. Така че ще работим с държави със сходни
възгледи, с т.нар. група FAST, с групата от Отава, и ще се
стремим да съживим това работно направление и да
направим конкретни предложения.“
Електронна търговия

„[...] Ще отдам приоритет на преговорите в
областта на електронната търговия. Разбира се, ще
бъде много важно да утвърдим нашите правила в ОРЗД
относно защитата на личните данни.“ [...] „в рамките на
СТО обсъждаме въпроса, че свободното движение на
данни следва да бъде осигурено; [...] ограниченията трябва
да бъдат в съответствие с международните задължения и
Комисията ще продължи да изпълнява ролята си за
наблюдение и предприемане на мерки за преодоляване
на тези ограничения в трети държави [...].“
„Що се отнася до двустранните отношения – действително
имаме глави за цифровата търговия и точки относно
цифрова търговия в нашите преговори. Мога да посоча
например Нова Зеландия и Австралия, където те заемат
много видно място.[...]"

„Няма да пестя усилия за съживяване на стратегическото ни
партньорство със Съединените щати. Ще дам нов тласък на
трансатлантическата работа в областта на търговията,
технологиите, данъчното облагане, реформата на
многостранната
търговска
система,
включително
дисциплините
в
областта
на
субсидиите
за
промишлеността. Неотдавнашното споразумение за
намаляване на митата представлява първа стъпка от това
подновено сътрудничество. Ако САЩ обаче продължат да
се оттеглят от многостранното сътрудничество и да
предприемат едностранни действия, ЕС няма да се
поколебае да защити интересите си и да отговори по
пропорционален начин.“
„[...] делото „Еърбъс“ – „Боинг“. Нашият подход е много
ясен. Във връзка с това предпочитаме уреждане на спора
по пътя на преговорите.“ [...] „при липсата на договорено
споразумение, разбира се, няма да имаме никаква друга
възможност, освен да наложим митата си в съответствие с
решението на СТО по делото „Боинг“. [...]“
„[...] работим в рамките на ОИСР относно данъчното
облагане на цифровия сектор. Но при липсата на
международно споразумение сме готови да представим
нашето предложение на ЕС [...] и работим със САЩ и по
този въпрос [...], за да гарантираме, че те участват
пълноценно в работата в рамките на ОИСР за постигането
на международно споразумение за данъчно облагане на
цифровия сектор.“
Двустранно инвестиционно споразумение с Китай
„[...] отдаваме приоритет на съдържанието, а не на
сроковете. Това означава, че трябва да постигнем
значителна промяна в баланса на нашите икономически
отношения и съответно значителна промяна в позицият а
на Китай по отношение на достъпа до пазара, за да можем
да сключим това споразумение. [...] „нашето партньорств о
трябва да бъде преструктурирано, така че да бъде
реципрочно, балансирано и справедливо. Европейските
дружества в Китай се нуждаят от справедливо третиране и
действителен достъп до пазара.“ [...] „ще продължим да
настояваме и да гарантираме, че постигаме напредък и по
главата за инвестициите и устойчивото развитие в нашето
споразумение с Китай.“ [...] „по отношение на преговорите
непосредственият приоритет е финализирането на
инвестиционното споразумение с Китай. [...] след това
можем да помислим как ще продължим работата по
инвестиционните споразумения в региона.“
МЕРКОСУР
„[...] важно е да имаме значим ангажимент от страна на
държавите от Меркосур по отношение на обезлесяването
и относно Парижкото споразумение, за да можем да
продължим успешно тази ратификация“ [...] „ще се
нуждаем от нещо истинско, нещо, което се прилага, за да
продължим с ратифицирането. Така че, с оглед на
моментното положение, няма да предложим тази
ратификация“ [...] „относно повторното отваряне на
Меркосур. Това не би бил най-логичният начин на
действие.“
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Други държави и въпроси
„[...] споразуменията с Австралия и Нова Зеландия са в
напреднал етап“ [...] „стремим се, бих казал, да поддържаме
силна ангажираност с отношенията с Латинска Америка и
ще продължим да работим по този начин“ [...] „Полагам
усилия да укрепим нашите споразумения за икономическо
партньорство с Африка, да изградим устойчиви вериги за
създаване на стойност и да насърчаваме устойчивите
публични и частни инвестиции в сектори от взаимен
интерес. Нашата дългосрочна цел е да постигнем
споразумение между двата континента.“ [...] „трябва да
засилим сътрудничеството си със съседните ни региони.
[...] Също така трябва да продължим да подкрепяме
страните кандидатки и потенциални кандидатки за
членство в ЕС, включително чрез разширяване на нашите
автономни
търговски
мерки.
Разчитам
на
съзаконодателите за своевременното влизане в сила на
новия регламент и горещо приветствам неотдавнашното
гласуване в комисията по международна търговия (INTA) в
това отношение. [...] „нашите преговори с Обединеното
кралство. Категорично в интерес и на двете страни е да
изградят възможно най-тесни търговски отношения, но
следва да подчертая, че напредъкът ще зависи от
спазването от двете страни на ангажиментите им по
Споразумението за оттегляне.“
„[...] Искаме реформа на Договора за Енергийната харта, за
да се даде възможност на членовете постепенно да
премахнат защитата на инвестициите в изкопаеми горива,
което е основната цел на реформата.“ [...] „Що се отнася до
Общата система за преференции (ОСП), със сигурност ще
укрепим обвързването с устойчивостта, включително
Парижкото споразумение, в рамките на прегледа на ОСП
през следващата година.“

Търговия и устойчиво развитие
„[...] Готов съм проуча дали вече можем да имаме повече
[...] приложими или постепенно изпълними глави за ТУР,
например в преговорите ни с Нова Зеландия.“ [...] „След
това, разбира се, трябва да видим как да вървим напред.
Разполагаме с план за действие в областта на търговията и
устойчивото развитие в 15 точки, изготвен през 2018 г.,
като е предвиден преглед през 2023 г. [...] [...] Ще изтегля
този преглед по-рано – през 2021 г., и ще взема предвид
също така последиците от COVID-19 и настоящите
приоритети. След това, с оглед на бъдещите
споразумения,
както и Вашия въпрос относно
възможностите за по-детайлно правоприлагане – т.е.
нещо средно между обикновен диалог и спиране на
действието на споразумението, което е крайна мярка –
разгледах отблизо френско-нидерландския документ
относно обвързването на тарифите с определени
резултати, свързани с устойчивостта, и това е идея, която
съм готов да проуча“ [...] „това, което той в действителност

съдържа, по-специално, са идеи за това как да се
разработи и прилага изричната обвързаност с условия и
как тя да бъде изразена по отношение на намаляването
или ненамаляването на тарифите, в случай на неприлагане
на някои конвенции на МОТ или на споразумения в
областта на околната среда. Точно това е подходът, който
можем да следваме.“
[главният служител по правоприлагането в областта на
търговията] ще осигури единна точка за достъп както за
засегнатите дружества, така и за гражданското общество
по отношение на главите за ТУР, където ще бъде възможно
да се подават жалби, да се работи по конкретни проблеми,
които са установени.
„[...] Ще предложа да се започне сравнително проучване, за
да се види какво правят държавите по света по отношение
на гарантирането на прилагането на главите за ТУР.“
Механизъм за коригиране на въглеродните емисии
на границите
„Целта ни е да представим законодателно предложение
през първата половина на 2021 г. – всъщност ГД „Данъчно
облагане и митнически съюз“ и членът на Комисията г-н
Джентилони ръководят тази процедура, но разбира се,
търговията е тясно свързана точно поради този проблем
със съвместимостта със СТО [...].“
Комплексна проверка
„[...] всеобхватно споразумение относно инвестициите,
тази инвестиция ще трябва да спазва конвенциите на МОТ
относно принудителния труд.“
[...] „включително
решителни действия за премахване на детския труд. [...].
Ще работя в тясно сътрудничество с члена на Комисията гн Рейндерс за постигане на напредък по предложението
на Комисията за задължителна комплексна проверка още
през следващата година.“
„[...] ГД „Търговия“ извършва проучване относно участието
на жените в търговията, което е съсредоточено върху
търговията със стоки [...]. Ще предприемем последващи
действия и по отношение на участието на жените в
търговията с акцент и върху услугите.“ [...] „Това е област,
която ще укрепим и [...] ще изготвим план за действие на ЕС
относно равенството между половете за периода 2021 –
2025 г. за външните отношения, където търговията също
ще бъде важен компонент.“
„[...] от страна на Комисията сме готови да продължим да
работим по обвързващия договор на ООН за бизнеса и
правата на човека:“ [...] „устойчивата инициатива за
какаото [...] е добър модел на инициативи с участието на
множество заинтересовани страни и нещо, което можем
да се стремим да възпроизведем и в други области – както
споменахте, текстилната промишленост и евентуално
други области.
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