
Михаела-София Пашаянова
Ако гласувате на европейските избори, шансът някой да ви даде 

кебапче за това или да ви пъхне 20 лева в джоба е минимален, но и 
вероятността гласът ви да бъде без значение също се свежда до нула. 

След приетата поправка в изборния кодекс прагът за преферен-
циалния вот да падне до 5%, гражданите имат реалната възможност 
сами да пренареждат  листите с кандидат-евродепутати. 

На европейските избори през 2007 и 2009 година, България по-
каза сравнително ниска избирателна активност: приблизително 29% 
на първите избори и 39% на вторите. За съжаление, подобни са и 
процентите, когато у нас се провеждат и парламентарни или прези-
дентски избори. 

Причините за тези резултати могат да бъдат много — от слаба 
информираност до липса на мотивация или доверие към тези, за кои-
то гласуваме. Но може би основната причина е чувството, че избори-
те не променят нищо.  

Определено баба Мария и нейната леха с марули и няколко до-
мата не са разбрали какво е това еврофондове. Съседът Стоян, който 
предпочита да си хвърля боклука през терасата, не се интересува от 
доклада за околната среда на ЕС, нито от този за корупцията, понеже 
сам бута по 50 лева, когато кара без колан. 

Ето защо е толкова важно да гласуваме на предстоящите евро-
избори — защото нашият глас може да промени света около нас, 
защото ние сме внуците и децата на баба Мария, ние сме съседите на 
Стоян и от нас зависи дали те ще усетят, че са европейски граждани.
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Особености на българския 
национален евровотПред вас е третото из-

дание на вестник „Поко-
ление Европа“. За нас то 
е особено важно, не само 
защото отбелязва Деня на 
Европа, 9 май. А защото из-
лиза точно в навечерието 
на европейските избори 
на 25 май. Логично, това е 
и един от основните акцен-
ти този път, заедно с пре-
гледа на последния мандат 
(2009-2014 г.) на Европей-
ския парламент.

Както и досега, над 
115 студенти участваха в 
конкурса ни за есе. Спече-
лилите 16 автори на този 
вестник представят свои-
те причини да гласуват и 
защо този път е по-различ-
но, както гласи слоганът 
ни за кампанията. Следва-
ща среща: 25 май, неделя, 
пред избирателните урни. 

Следваща 
среща:
25 май



ПОКОЛЕНИЕ

ЕВРОПА2

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…?

Особености на българския национален евровот
От стр. 1 

Една от най-„прекрасните“ черти от българската на-
родопсихология е да обвиняваме другите за своите неус-
пехи и провали. Докато седим със скръстени ръце пред 
телевизора и цъкаме с език, животът ни няма да стане 
по-добър. Това, че сме част от Европейския съюз, 

не означава да чакаме Мартин Шулц 
да запълни дупките пред блока 
или Жозе Барозу да изчисти парка. 
Европейският съюз помага и подкрепя тези, които 

искат да се развиват и знаят към какво бъдеще се стре-
мят. Да бъдеш част от Европейският съюз е чувство, кое-
то всеки трябва сам да открие в себе си. Промените се 
случват бавно, добрите неща — още по-бавно; ако едно 
кебапче успява да засити глада ви за един час, то евро-
пейските избори ви предлагат меню, което ще храни ва-
шите деца и внуци. 

Инвестициите и проектозаконите, 
които се правят днес, 
са за нашите деца. 
Трябва да гледаме напред и да мислим за своето бъ-

деще, за това какво ще оставим след себе си.
През следващия си мандат Европарламентът трябва  

да се справи с много важни въпроси, засягащи както ико-
номическата криза, така и нашето ежедневие. Примери-

те са много: изготвя се законодателство за ефективно 
бюджетно регулиране, определя се таван на бонусите, 
получавани от банкерите, или решението роумингът в 
целия ЕС да бъде премахнат от 2015 година. Дейността 
на Европейския парламент не се състои само във вна-
сяне на поправки в различни закони или изготвяне на 
доклади, тя не касае само държавните служители или 
крупните бизнесмени. 

Европа работи за по-добър живот 
на всеки един гражданин!
Погрешно е схващането, че негласувайки, изразява-

ме недоволството си от работата на политиците. Именно 
нашият глас, даден за един или друг политик, показва, 
че нас ни е грижа за тяхната работа. Ако не изразяваме 
мнението си чрез гласа си, след това нямаме правото да 
се оплакваме, че никой не го зачита. А и съгласете се, 
че ще е доста трудно да протестираме пред сградата на 
Европейския парламент. 

Във времена на икономическа криза, граждански 
протести и висока безработица, 

няма нищо по-важно от това 
да упражним правото си на глас 
и да изберем най-достойните хора, 
готови да защитават нашите интереси и права. 
Правото на глас е свобода — нека не се лишаваме 

от нея!

Радостина Циркова
 Вътрешният пазар продължава да се развива, което 

спомага за допълнително осигуряване на работни 
места. За периода от 1992 г. до 2010 г. търговията 
между държавите членки се е увеличила чрез об-
щия пазар от 800 до над 2500 милиарда евро.

 Гражданите на ЕС могат да работят в другите дър-
жави членки при условията, при които упражняват 
труд и в собствената си страна, благодарение на сво-
бодата на движение във вътрешния пазар на ЕС.

 ЕС либерализира телекомуникационния пазар и 
като следствие на това, телефонните разговори зна-
чително поевтиняха. Нещо повече, от 15 декември 
2015 година телефонните разговори и трафикът на 
данни ще струват на гражданите, които пътуват в 
чужбина, толкова, колкото и в родната им страна, 
тъй като ЕС взе решение таксите за роуминг да от-
паднат, считано от тази дата. 

 ЕС направи много по-лесно и най-вече спокойно 
пътуването със самолет. Всеки пътник може да пре-
тендира за обезщетения при нарушени права от съ-
ответната авиокомпания, например при закъснение 
на полет или загубен багаж. Нещо повече, въведени 
са и високи стандарти за безопасност на самолетите 
в европейското въздушно пространство.

 Гаранцията на множество стоки, независимо дали 
са закупени онлайн или не, стана двегодишна, което 
означава, че ако, например, таблетът ви се повре-
ди, то в рамките на гаранционния срок той може 
да бъде ремонтиран и подменен, независимо от коя 
страна членка е закупен.

 Пътуването в Европа значително се улесни. Между 
държавите, които членуват в Шенген, няма грани-
чен контрол (Великобритания и Ирландия не участ-
ват в него, а България, Хърватия, Румъния и Кипър 
очакват своето членство). Само като се замислим за 
предишните чакания по границите и дългите пас-
портни проверки, осъзнаваме огромната важност на 
тази мярка!

 Мобилността на студентите също вече е гарантира-
на от ЕС, благодарение на програмата „Еразъм+“. 
Тя им дава възможност да прекарат определен пе-
риод от време в чужда държава, като изберат дали 
да учат или да работят. ЕС осигурява на студентите 
финансова и организационна помощ за престоя в 
чужбина.

 Гражданите на ЕС могат да получат достъп до дър-
жавно медицинско обслужване по време на време-
нен престой (например когато са на почивка или в 
отпуск) в някоя от 28-те държави от ЕС и в Ислан-
дия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при съ-
щите условия и на същите цени (безплатно в някои 
държави) като хората, осигуряващи се в съответ-
ната държава. Това става само срещу представяне 
на Европейска здравноосигурителна карта, която е 
безплатна и се издава от националните доставчици 
на здравноосигурителни услуги. 

 Качеството на водата е изключително важно за 
всички нас. Ето защо, от много години ЕС е въвел 
стандарти за питейната вода, към които трябва да се 
придържат всички държави членки.

 Замърсяването на околната среда, от своя страна, е 
един от най-големите глабални проблеми. Като една 
от мерките в тази насока, ЕС въведе задължителни 
стандарти за качеството на въздуха.

 За генномодифицираните храни тече много ожес-
точен дебат „за“ и „против“. Ето защо, ЕС въведе 
изискване храната, в която има генномодифицирани 
съставки, задължително да се обозначи.

 Еврото е общата валута на ЕС, възприета от 18 дър-
жави членки. Тя значително улеснява престоя ни в 
чужбина и най-вече търговските отношения между 
страните от ЕС.

 Полицейските органи на държавите от ЕС също си 
сътрудничат. Европол събира информация за прес-
тъпниците и издирваните лица, и я предоставя на 
полицейските органи в целия ЕС. Така борбата сре-
щу трафика на хора, контрабандата на наркотици, 
фалшификациите и други общоевропейски пробле-
ми, които застрашават сигурността на всеки един от 
нас, става много по-ефективна.

 Съществуват различни възможности за оказване на 
влияние върху европейските политики от страна 
на гражданите на ЕС. Една от тях е Европейската 
гражданска инициатива. Един милион души от поне 
9 държави членки могат да изискат от ЕК да разгле-
да даден проблем и да направи предложение за при-
емане на законодателен акт в съответната област. 
Това дава възможност гласът ни да бъде чут, а вече 
имаме и първата успешна инициатива — „Право на 
вода“ (Right2Water на английски, за правото на дос-
тъп на всички граждани до чиста вода за пиене и 
санитарни нужди, както и срещу либерализацията 
на водоснабдяването).
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Какъв път да поеме Европа - 
решаваш ти

Радослав Ангелов

Евроизборите 2014 г. са осмите 
поред, при които директно се 
избира Европейския парла-

мент. Около 400 милиона избиратели 
ще могат да дадат гласа си за новия 
ЕП. Това са и първите избори след 
влизането в сила на Лисабонския до-
говор през 2009 г.

Съгласно този договор 

броят на местата 
в Европейския парламент 
се увеличава от 736 на 751. 
За да се съобразят с броя от 751 де-

путати и за да направят място за пред-
ставителите на присъединилата се през 
2013 г. Хърватия, 12 държави членки на 
ЕС ще загубят по едно място след след-
ващите европейски избори. Сред тях е 
и България, която до 2014 г. разполага 
с 18 евродепутати, а след изборите през 
2014 г. ще има 17 представители. Само 
Германия губи 3 места, за да отговори 
на изискването от Лисабон за макси-
мално позволен брой депутати — 96.

Съществуват общоевропейски пра-
вила за изборите, но до голяма степен 
евроизборите се организират съобразно 
националните традиции и закони. На-
пример всяка държава членка определя 
дали да използва затворена или отво-
рена листа, или дали да има определен 
праг, стига той да не е по-висок от 5%. 

Има някои правила за допустимост-
та на кандидатите, но всяка държава 
членка може също така да налага свои 
собствени ограничения. Минималната 
възраст за гласуване е 18 години във 
всички страни, с изключение на Ав-
стрия, където е 16 години. Минимална-
та възраст за кандидатиране за член на 
Европейския парламент варира в раз-
личните страни, но в повечето случаи 
е 18 години. 

Гласуването е задължително 
в Белгия, Люксембург, Кипър 
и Турция. 
За първи път в изборите за Евро-

пейски парламент през 2014 г. евро-
пейските политически партии ще се 
конкурират още по-силно една с дру-
га, като всяка от тях трябва да издигне 
своя кандидат за председател на Евро-
пейската комисия. Партиите ще пред-
ложат и политическите си програми 
за следващия мандат на европейските 
институции Според Парламента нови-
ят подход ще допринесе за по-добра 
информираност на хората и по-висока 
избирателна активност, а политиче-
ските партии ще приемат демократич-
ни и прозрачни процедури за подбор 
на своите кандидати за Европейски 
парламент и за председател на Евро-
пейската комисия.

За първи път кандидатите за пред-
седател на Европейската комисия ще 
могат да участват в публични дебати в 
рамките на предизборната кампания за 
Европейски парламент, организирани от 
европейските политически партии (като 
например този, организиран на 15 май).

За първи път на бюлетините за из-
бор на депутати може да бъдат изпи-
сани имената на европейските поли-

тически партии, по възможност — и 
техните лога. Европейският парламент 
призовава държавите членки да гаран-
тират тази възможност.

На изборите се явяват национални 
партии. Повечето от тях са членове на 
различни европейски политически се-
мейства, така че един от най-важните 
въпроси в изборната нощ ще бъде коя 
от тези европейски формации ще има 
по-голямо влияние върху решенията 
през следващия мандат. За първи път 
политическото разпределение на чле-
новете на Европейския парламент ще 
определи кой ще бъде начело на Евро-
пейската комисия — изпълнителният 
орган на ЕС, който предлага европей-
ското законодателство и съблюдава не-
говото прилагане. Според новите пра-
вила ръководителите на правителствата 
в ЕС, които ще предложат кандидата 
за председател на бъдещата Комисия, 
трябва да направят това въз основа на 
резултатите от изборите. 

Европейският парламент 
ще избере новия 
председател 
на Европейската комисия 

с мнозинство на съставляващите го чле-
нове, т.е. кандидатът трябва да получи 
поне половината (376) от гласовете на 
всички 751 депутати. В този контекст, 
европейските политически партии ще 
посочат или вече са посочили своя кан-
дидат за тази ръководна позиция още 
преди изборите за Европейски парла-
мент. Това ще позволи на гражданите да 
имат решаваща роля при избора на след-
ващия председател на Комисията. 

Политическото мнозинство ще бъде 
отговорно и за законодателната дейност 

на Европейския съюз през следващите 
5 години, тъй като ЕП е равноправен 
законодателен орган заедно с прави-
телствата на страните членки за почти 
всички закони в ЕС.

Всичко това показва, че 

избирателите ще имат 
повече влияние върху 
развитието на ЕС, 
отколкото досега. 
Европейският парламент се нуждае 

от силен и ясен мандат и именно пора-
ди това участието в изборите е толкова 
важно.

Вярно е твърдението, че изборите 
за Европарламент не пораждат особе-
но въодушевление в никоя от страните 
членки. Това важи особено много за 
младите хора, от които само всеки пети 
си поставя въпроса кой ще предста-
влява страната му в ЕП. Все още бол-
шинството граждани на 27-те страни 
членки са на мнение, че гласът им не се 
взема под внимание. 

Въпреки това, те вярват,
че именно парламентът 
е институцията, която 
най-добре представлява 
Европейския съюз. 
Сега Европейският парламент има 

по-голяма власт, както да определя по-
литическата посока на Европа, така и 
в ежедневните решения, които засягат 
всеки един от нас. 

По-силен европейски 
парламент означава повече 
влияние на всеки от нас,

по-големи възможности да се справяме 
с проблемите си, повече възможности да 

променяме това, което се нуждае от про-
мяна, повече увереност в запазването на 
това, което искаме да запазим.

Девизът на кампанията „Действай, 
съдействай, въздействай“ трябва ясно 
да покаже, че Европейският парламент 
се е превърнал във влиятелен предста-
вител на всички народи, членове на ЕС. 
Много закони се решават вече на евро-
пейско ниво: в Германия, например, две 
трети от действащите правни норми са 
следствие от тези решения. Финансово-
то подпомагане за селскостопанските 
продукти, стойностите на изгорелите 
газове на тежкотоварните автомобили, 
стандартите на защитата на потреби-
телите, защитата на личните данни в 
интернет и много други въпроси се ре-
шават в крайна сметка от институциите 
на Европейския съюз. 

Решенията на европейско 
ниво определят в много 
голяма степен нашия живот 
и нашето ежедневие.
Затова е много важно гражданите на 

Европа да знаят, че със своя избор през 
май 2014 година ще определят политиче-
ското мнозинство в Европейския парла-
мент и така ще повлияят какъв път да по-
еме Европа през следващите пет години. 

Европа е изправена пред големи 
предизвикателства. Няма да е лесно да 
ги посрещнем и ще трябва да направим 
избор. С промените, които бяха извър-
шени в системата, се цели да се гаран-
тира, че ние, гражданите на Европа, ще 
имаме по-голямо влияние върху този 
избор. Не само в момента, в който оти-
ваме към урните, но и всеки ден, във 
всеки един момент, в който се взимат 
решения.
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Външна политика на ЕС – защото 
европейските ценности имат значение

Станислава Дамянова
През последните десетилетия евро-

пейският проект постепенно разшири 
мащабите си, докато придоби сегашния 
си облик на силна и демократична над-
национална структура, създаваща цветна 
съвкупност от културно, лингвистично 
и историческо многообразие. Една общ-
ност на единство в различията, идеите и 
ценностите. В съвременната реалност на 
динамични промени и информационна и 
технологична обвързаност, Договорът от 
Маастрихт от 1992 г., с който ЕС въвежда 
Общата външна политика и политика на 
сигурност (ОПОВОС), помага сега Съ-
юзът да бъде адекватен участник на све-
товната политическа сцена. Към днешна 
дата три важни, паралелно развиващи се 
проблема, са в центъра на европейската 
външна политика — отношенията със 
САЩ и с Русия, както и сирийската криза.

Дългогодишните близки партньорски 
връзки между ЕС и САЩ претърпяха съ-
тресение през лятото на 2013 г., когато се 
появиха шокиращите разкрития за осъ-
ществяването и мащаба на американски-
те подслушвания. Присъствието в списъ-
ка със засегнатите на лица от най-високо 
държавно и управленско равнище от ре-
дица европейски държави доведе до ост-
рото порицаване на това грубо навлизане 
в личното пространство, което подронва 
доверието към САЩ. Последвалото пред-
ложение на германския канцлер Ангела 
Меркел от началото на тази година за съз-
даване на отделна европейска комуника-
ционна мрежа, която да защити личните 
данни на гражданите на ЕС, цели ефек-
тивно да бъдат избегнати американските 
системи. Друг подобен проект вече мина 
през масата на обсъжданията и се очаква 
да бъде осъществен идната година — ЕС 
и Бразилия, жертви на американското 
подслушване, се договориха да прокарат 
подводен комуникационен оптичен кабел 
от Португалия до Бразилия, чрез който 
да възпрепятстват следенето на данни от 
страна на САЩ. Предприетите действия 
в тази насока са доказателство за про-
веждане на единна и ясна обща външна 

политика и за разкриване на ефективни 
механизми за реакция спрямо външно-
политическите проблеми на Обединена 
Европа.

Вътрешнодържавното противопоста-
вяне на политически сили и смяната на 
управлението в Украйна са поредният 
пример след събитията от Арабската про-
лет, при който ЕС се обявява за защита на 
правата на гражданите, за мирното и ди-
пломатическо решение на конфликта и за 
намаляване на напрежението. След про-
ведения референдум в Крим и последва-
лото присъединяване на полуострова към 
Русия ЕС твърдо заяви, че осъжда нару-
шаването на суверенитета на Украйна, не 

признава резултатите от референдума и 
го обявява за незаконен, като вариантите 
за евентуална реакция обхващат всички 
възможни механизми за санкции спрямо 
страна извън ЕС. Все още Европейският 
съюз се въздържа от мащабни търговски 
или икономически санкции, но наложи 
такива спрямо отделни лица — общо 33 
руски или украински граждани вече са 
със замразени активи и забрана за пътува-
не на територията на Съюза. Европейска-
та комисия пък ще започне да разработва 
план за действие за намаляване на енер-
гийната зависимост от Русия, а срещата 
на върха между ЕС и Русия, планирана 
за юни, беше отменена. Всичко това се 

случва на фона на позитивно развива-
щи се отношения между ЕС и някои от 
бившите страни от СССР в рамките на 
програмата „Източно партньорство“, 
вследствие на които ЕС и Украйна под-
писаха политическата част на спора-
зумението за асоцииране, с което вече 
страната е една стъпка по-близо до ЕС. 
Бъдещето на отношенията с Русия, обаче, 
все още е неясно, а възможните реакции 
са много, макар голяма част от тях да са 
силно нежелани в съществуващата в XXI 
век междудържавна и икономическа об-
вързаност.

Силно наболяла тема остават и сирий-
ската криза, започнала през март 2011 г., 
и последвалият проблем с бежанската 
вълна, която вече достигна заплашителни 
размери — 2,3 млн. души. От началото на 
конфликта до края на 2013 г. ЕС е отпус-
нал над 2 млрд. евро хуманитарна помощ 
за бежанците от гражданската война там, с 
което се превърна в най-големия донор на 
близкоизточната държава. Според комисар 
Кристалина Георгиева, обаче, става все 
по-важно средствата да бъдат разпределе-
ни вътре в страната, за да се даде начало на 
постепенното стабилизиране на политиче-
ската и икономическата обстановка и да се 
намали бежанската вълна, която се отразя-
ва неблагоприятно на съседните държави 
и дори на държави от ЕС, като България.

Това са само някои от примерите за 
важната външнополитическа роля, която 
ЕС играе на световната сцена. Като най-
влиятелната регионална демократична ор-
ганизация, тя има голямата привилегия, но 
и тежката отговорност да се грижи за зачи-
тането на човешките права, както на свои-
те, така и на граждани на държави извън 
ЕС, попаднали в затруднено положение и 
нуждаещи се от помощ и надежда за бъде-
щето. Затова, ако в днешните реалности го-
ляма част от нас приемат ЕС като даденост, 
която функционира нормално и без нашата 
ангажираност, нека не забравяме, че всяка 
общност е по-силна, когато ценностите ѝ 
са споделени, действията ѝ — общи, 
а идеите —  „единни в многообразието“.
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Европейската комисия пред кръстопът 
в преследване на pro bono publicо1

Владимир Ванчев
През последните месеци Европей-

ската комисия е поставена пред кръсто-
път. За първи път от много време няма 
изявен фаворит за това кой ще застане 
начело на една от най-важните инсти-
туции в обединена Европа. От друга 
страна, гражданите на ЕС са поста-
вени в уникалната позиция сами да оп-
ределят чрез изборите за Европейски 
парламент през май кой да застане на-
чело на Комисията и по този начин да 
предопределят пътя, по който ще тръгне 
европейската общност през следващите 
пет години.

До момента, обаче, едно нещо ста-
на ясно: независимо дали в следващите 
години Европа ще отиде по-скоро вляво 
или вдясно, каквито и различия да има, 
ще се работи за силна и обединена Евро-
па. Напоследък нарасна броят на попу-
листките партии, които трупат общест-
вена подкрепа на базата на трудноизпъл-
ними обещания и илюзии за светло бъ-
деще. Това много добре се забелязва от 
обединената позиция по този въпрос на 
двете най-големи партии в Европейски-
ят парламент — Европейската народна 
партия (ЕНП) и групата на социалистите 
и демократите (С&Д). Този път по-силна 
отвсякога е заплахата от антиевропей-
ски движения, които целят да проникнат 
в ЕП и да се опитат да работят „отвътре“ 
против европейската идея.

На платното на този потенциално 
разрушителен фон, Европейската общ-
ност е изправена пред избора на нов 
председател на Европейската комисия. 
Няколко са кандидатурите, които общо-
европейските партии вече издигнаха и 
сред които, на базата на резултатите от 
изборите между 22 и 25 май, ще бъде 
издигнат окончателния кандидат за шеф 
на ЕК, който да бъде избран от Европей-
ския парламент.

След много тежки дебати и гласу-
ване, като кандидат на Европейската 
народна партия в Дъблин надделя Жан-
Клод Юнкер, който по време на тайния 
вот успя да вземе превес над текущия 
френски еврокомисар Мишел Барние. 
Спекулациите твърдят, че той е бил ком-
промисният вариант, който е получил 
подкрепата на германските представи-
тели. Кандидатурата на Юнкер, обаче, е 
много силна, той самият е една от поли-
тическите фигури в ЕС с най-сериозна 
репутация и визитка в последните десе-
тилетия — бил е министър-председател 
на Люксембург в последните 18 години 
(до декември 2013 г.), както и председа-
тел на Еврогрупата от 2005 до 2013 г.

За разлика от Европейската народ-
на партия, съществуваше много силна 
консолидация и обща подкрепа за една 
от най-силните кандидатури за предсе-
дател — тази на Мартин Шулц (Герма-
ния), председател на Европейския пар-
ламент от 2012 г., който преди това е бил 
председател на групата на европейските 
социалисти в ЕП от 2004 г. Кандидатура-
та на Шулц беше подкрепена и избрана с 
мнозинство от 91% по време на конгре-
са на Партията на европейските социа-
листи, което говори за ясната визия на 
партията за развитието на ЕС.

Алианса на либералите и демократите 
за Европа (АЛДЕ) издигна кандидатура-
та на Ги Верхофстад — бивш министър-
председател на Белгия (1999—2008 г.)
и лидер на групата на АЛДЕ в Евро-

пейския парламент от 2009 г. насам. Ги 
Верхофстад печели вота в своята партия 
с над 80% срещу текущия европейски 
комисар Оли Рен. Биографията на Ги 
Верхофстад също е много интересна. От 
най-ранни младежки години той влиза 
в националната, а впоследствие и в ев-
ропейската политика, като заради свои-
те икономически възгледи и младост е 
наричан „Малкия Тачър“. Определено 
една много добре обмислена и подходя-
ща кандидатура — но между изброени-
те дали има такава, която да не е?

Друга интересна кандидатура идва в 
лицето на Алексис Ципрас, издигната 
от по-радикалната Партия на европейска-
та левица. Ципрас е считан за водещата 
фигура на опозицията в Гърция (лидер 
е на все по-засилващата своето влияние 
партия СИРИЗА). Каращият мотор 39 
годишен политик е запален футболен 
фен и посещава всеки мач на атинския 
клуб „Панатинайкос“. Има двама сина, 
по-малкият от които носи като второ име 
Ернесто, в знак на почит към Ернесто Че 
Гевара.

Ще завършим с една нетрадиционна 
кандидатура, или по-точно казано — кан-
дидатури.И тази година Европейската зе-
лена партия спази традицията си да залага 
на баланса, както на половото равенство, 
така и на постигането на приемлива ме-
диана в годините на кандидатите. Пред-
ложената кандидатура е тандемът между 
Жозе Бове (Франция) и Ска Келер (Гер-
мания), и двамата европейски депутати 
за периода 2009—2014 г. Интересното 
при тяхната кандидатура е факта, че са 
избрани пряко от европейските гражда-
ни чрез онлайн гласуване. 60-годишният 
Жозе Бове притежава богата биография. 
Той е известен с пацифистките си убеж-
дения и участие в антивоенни манифес-
тации. Става популярен във Франция, 
когато разрушава с трактор ресторант на 
верига за бързо хранене като протест сре-
щу глобализацията. Франциска, или Ска, 
Келер, е на 33 години, специалист по въ-
просите на миграцията и отношенията с 
Турция, владее 6 езика. 

Единствено европейските избори и 
нашите гласове могат да предопреде-
лят бъдещото развитие на обединена 
Европа. 

Защото именно от нас зависи кой ще 
бъде следващият председател на Евро-
пейската комисия. Независимо кого ще 
подкрепите на изборите на 25 май в Бъл-
гария, със своя глас Вие решавате и кой 
да наследи настоящия председател на 
Еврокомисията Жозе Барозо.1 За общественото благо (от лат.)

Мартин Шулц и Жан-Клод Юнкер

Жозе Бове

Ска Келер

Ги Верхофстад

Алексис Ципрас
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„Защото всичко това 
изисква да имаш сърце“

Гостоприемна България

Михаела Маркова
Стара българска традиция е да посреща-

ме гостите си с топъл хляб, мед и сол. Ти-
пична черта от народопсихологията ни е да 
сме гостоприемни, всеотдайни и отзивчиви. 
Но как се отнасяме с имигрантите на наша 
територия, как посрещнахме бежанците 
и развенчахме ли мита, че българинът по 
душа е гостолюбив, толерантен и състра-
дателен? В България ежедневно пристигат 
бежанци — повечето от Сирия, но има и от 
Магреб, Централна Африка, Афганистан и 
други. Подготвено ли беше обществото, ин-
ституциите и държавата за своите „гости“ 
или това се превърна в изпит по хуманизъм 
и тест за човеколюбие и търпимост?

И точно като в познатата игра от дет-
ството „Народна топка“, обществото ни се 
раздели на два противостоящи лагера. Една 

част се разбунтуваха, че не искат бежанци, 
а други доброволстваха, за да им помогнат. 
Дейностите на редица неправителствени 
организации бяха насочени към събиране 
на дарения и доброволци, а проведените 
инициативи се радваха на широка попу-
лярност и голям успех. Бяха създадени 
нови структури и държавни организации 
в помощ на бежанците, като голяма част 
от тях продължават да дават положителни 
резултати.

В живота истинските уроци ги усвоя-
ваме по най-трудния начин. Така, само за 
няколко месеца всички се превърнахме в 
експерти по проблемите с бежанската въл-
на. Нека уточним: дори случаен минувач ще 
ви каже, че бежанецът е чужденец, който 
е преследван в родината си, а икономиче-
ският имигрант и незаконно пребиваващи-
те са лица, доброволно напуснали страната 

си в търсене на по-добри възможности за 
работа и реализация. 

В исторически план, България и повече-
то нови страни членки имат по-богат опит в 
интеграцията на малцинствата, отколкото в 
интеграцията на имигрантите. За бежанците 
бяхме подготвени предимно на „хартия“ и 
осъзнахме сериозността на казуса, едва ко-
гато от крайграничните региони и градовете, 
в които се разполагаха бежански лагери, се 
оплакаха от собствената си неподготвеност 
за справяне със ситуацията.

Даваме ли си сметка, че бежанците бя-
гат от война или политическо преследва-
не? Имаме ли представа, че част от тях ще 
останат тук завинаги? Те ще са новите ни 
съседи, съученици на децата ни, хората, на 
които да разчитаме, така, както те разчитат 
на нас в този труден момент. Защо избират 
България? Защото са оставили всичко, кое-
то са градили през годините зад гърба си, 
без да знаят дали някога ще имат късмета да 
се върнат назад. 

Не така стои въпросът с имигрантите — 
тези лица могат да се върнат в родината си, 
защото се ползват от закрилата на прави-
телството, както и от правата, определени 
от законите на тяхната страна. Но и в двата 
случая ние всички „играем“ на общ терен — 
и в името на добрия спортен дух и позитив-
ни резултати, трябва да спазваме общи пра-
вила — тези на нашата държава и общите 
европейски директиви.

Факт е, че България взима мерки за 
ограничаването на бежанския поток — из-
граждането на 30-километрова стена по гра-
ницата с Турция вече е в ход. По границата 
патрулират приблизително 1500 полицаи, 
които да възпрепятстват навлизането на не-
легални бежански групи в страната ни. От 
Европейския парламент настояват бежан-

ският приток да бъде възпиран още на тур-
ска територия.

Европейският съюз е предоставил на 
България 15 милиона евро за подкрепа на 
дейностите, свързани с бежанците — това 
съобщи европейският комисар за вътреш-
ните работи Сесилия Малмстрьом след 
визитата си на място в бежанските лагери 
в края на март 2014 г. „За съжаление, Бъл-
гария е страна с ограничени ресурси, не е 
богата държава и ние си даваме сметка ка-
къв голям натиск оказва това на българската 
държава“, посочи еврокомисарят.

България наравно с другите държави в Ев-
ропейския съюз е изправена пред предизвика-
телствата на интеграцията на имигрантите в 
обществото — важна, сложна и деликатна за-
дача. Интеграцията — както на имигрантите, 
така и на бежанците — е решаваща за социал-
ното сближаване и икономическото развитие. 
Засилва се необходимостта от интеграцията 
им във всички сфери — в гражданското об-
щество, в културния и политическия живот на 
страната, в здравеопазването, в образование-
то. Отделните ѝ измерения са взаимосвързани 
и резултатите в една област засилват другите.

Осъществяването на интеграцията е 
процес на тясно партньорство между отдел-
ните нива на държавни и неправителствени 
структури — работодатели, синдикати, рели-
гиозни организации, гражданско общество, 
медии и неправителствени организации, ра-
ботещи в подкрепа на бежанците. Крайният 
резултат е стабилна връзка между държавата 
и всеки отделен имигрант или бежанец.

Изводът е, че „гостоприемството“ се 
възпитава, култивира и практикува. Ин-
теграцията на бежанците и имигрантите е 
един от показателите за демократизирането 
на обществото, за развитието и утвърждава-
нето на човешките права и свободи.

Люба Герасимова

В края на февруари членовете на 
Европейския парламент одобри-
ха с внушително мнозинство — 

88% — създаването на Европейската 
хуманитарна доброволческа иници-
атива, продължение на Европейския 
доброволчески корпус, чиято пилотна 
фаза привършва. До 2020 г. 18—20000 
души ще имат възможността да поло-
жат доброволен труд под мотото „Гри-
жа ни е, действаме“.

Залегнала в Лисабонския договор, 
идеята е част от опита на Европейския 
съюз да демонстрира по-осезаемо и 
обединено международно присъствие. 
Важно е да се отбележи, че ресурсите, 
които ЕС отделя за помощ при кризи в 
световен мащаб, не се контролират от Ев-
ропейската служба за външни действия, 
която е лицето на външната политика на 
ЕС — съществува отделна, политически 
неутрална структура за хуманитарна по-
мощ. Целта на предвидения корпус е не 
само да позволи на участниците да при-
добият повече специфичен опит, посве-
щавайки уменията и времето си на хора 
в нужда, а да увеличи възможностите на 
ЕС за реагиране при кризи и да допри-
несе за изграждането на капацитет сред 
засегнатите общности по света за пре-
венция на бъдещи кризи. 

Когато през първата година от ман-
дата си еврокомисарят по международно 

сътрудничество, хуманитарна помощ и 
реакция при кризи Кристалина Георгиева 
представя плана за европейски добровол-
чески корпус, има не малко възражения. 
Някои от тях затихват с приетата страте-
гия, че доброволците няма да се изпращат 
в зони с въоръжени конфликти, а крити-
ките към първоначално обявения бюджет 
на петгодишната програма — 239 млн. 
евро, отпадат, след като той бива намален 
до 148 млн. Това е само 0,11% от бюджета 
на ЕС за 2013 г., общо около 1% от който 
отиват за Хуманитарната служба на Евро-
пейската общност, включваща и Механи-
зма за гражданска защита на ЕС, коорди-
ниращ взаимната помощ при природни 
бедствия. Очаква се около 4000 души 
да бъдат изпратени в трети страни, под-
крепени дистанционно от 10 000 онлайн 
доброволци, като ще се включат и 4400 
местни работници. 

ЕС отговори на критиките от страна 
на редица неправителствени организа-

ции, опасяващи се, че инициативата ще 
дублира вече съществуващи системи, а 
дори и че ще им навреди, като изпрати 
огромен брой неопитни доброволци, 
като ги увери, че корпусът ще рабо-
ти в тясно сътрудничество с вече съ-
ществуващите организации. Тъй като 
хуманитарният сектор е от сферите на 
сътрудничество, изискващи най-голям 
професионализъм, доброволците няма 
да са само младежи. Пилотните проек-
ти на инициативата включиха и хора с 
опит, както и пенсионирани специали-
сти — съветници по селско стопанство, 
мениджъри в здравния сектор, инжене-
ри, медицински сестри. Дали инициа-
тивата няма да дублира съществуващи 
доброволчески схеми, обаче, ще покаже 
само бъдещето. В пилотните проек-
ти участваха организации със солиден 
опит, като изборът на доброволци често 
беше затворен за кандидати извън чле-
новете им. 

В новата схема организациите, изявя-
ващи желание да изпратят или посрещ-
нат доброволци, ще трябва първо да 
бъдат одобрени от Комисията, а добро-
волците, номинирани и успешно преми-
нали през специализираното обучение, 
ще станат част от базата данни на корпу-
са. Целта е именно чрез синхронизирано 
обучение и придържане към дадени кри-
терии да се постигне по-високо качество 
на оказаната помощ. Всъщност проектът 
ще даде глътка въздух на по-малките не-
правителствени организации, тъй като 
много от тях не могат да си позволят 
организирането на специализирани обу-
чения. Доброволцит, от своя страна, ще 
могат да бъдат спокойни, че разходите 
им за пътуване, застраховка и живот в 
трети страни ще бъдат осигурени. Може 
би така ще се отговори и на притесне-
нието на Европейския икономически и 
социален комитет, че в инициативата 
трябва да присъстват определени мер-
ки, насърчаващи участието на държави 
членки с по-малко опит в хуманитарните 
дейности.

Доброволческият корпус е едно от 
най-конкретните проявления на евро-
пейската солидарност, а в лицето на все 
по-опустошителни кризи и по-големи 
трудности за хуманитарните работници, 
полезно е да си повтаряме, че, както ев-
рокомисар Георгиева споделя, това на-
истина е работа, която „изисква да имаш 
сърце“.
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Бъдеще по релсите

Димитър Черкезов

Транспортната полити-
ка на България е тема, 
за която всеки има свое 

собствено виждане, много често 
според региона, в който живее. 
Вижданията на управляващи-
те, обаче, трябва на първо мяс-
то да са съобразени с регулаци-
ите на Европейския съюз. 

През новия програмен пери-
од (2014—2020 г.) повече ще се 
залага на развитието на желе-
зопътната мрежа, тъй като този 
вид транспорт е много по-еко-
логичен в сравнение с автомо-
билния. Макар и пътища да се 
строят по-лесно от линии, ико-
номическият ефект също е от 
значение. С влакове се превозват 
много повече пътници и товари, 
а ако трасето позволява —  и
за доста по-кратко време. Ре-
ално, през следващите седем 
години България ще може 
да се възползва от 1,6 млрд. 
евро по Оперативна програма 
„Транспорт“, с които да развие 
транспортната си мрежа, вклю-
чително и железопътната. В 
допълнение трябва да бъде спо-
менат и проектът за Трансев-
ропейската транспортна мрежа 
(TEN-T), която обхваща всички 
видове транспорт и чиято цел 
е да свърже всички държави в 
ЕС. Европейското финансиране 
за транспортна инфраструктура 
за периода между 2014 и 2020 г. 
възлиза на 26 млрд. евро, част 
от които могат да стигнат и до 
България, ако страната ни успее 
да подготви достатъчно добри 
проекти (справка за предвиде-

ните средства може да се на-
мери на сайта на Европейската 
комисия).

Исторически поглед на тема-
та за железните пътища в Бъл-
гария показва, че през периода 
1944—1989 г., по модела на Съ-
ветския съюз, се е строяло мно-
го. Фокусът тогава, обаче, е бил 
главно върху инфраструктурата 
в рамките на самата държава, 
тъй като външнополитическа-
та рамка на държавите от бив-
шия социалистически блок не е 
предполагала особено свободно 
придвижване. Освен това, целта 
е била по този начин да се оси-
гури и защита от външни военни 
атаки. Към момента, обаче, има-

ме приемлива жп връзка само 
чрез Дунав мост, който свързва 
Русе с румънския град Гюргево. 
Също така, по-голямата част от 
жп мрежата е строена през 60-те 
и 70-те години, когато разраства-
нето на всяко селище до голяма 
степен е зависело от минаването 
на жп линия през него. По тази 
причина трасетата са се правели 
така, че да обхващат максимално 
много гари.

В днешния глобализиран 
свят, като се има предвид член-
ството на България в ЕС, тази 
тенденция неминуемо трябва да 
се промени. Сега пътуването е 
много по-свободно, а ще се ли-
берализира още повече с прие-

мането ни в Шенген, което рано 
или късно ще стане. Именно 
затова трябва да сме ориенти-
рани не само към вътрешните 
си приоритети, но и към евро-
пейските. В наши дни транс-
портният сектор е доста конку-
рентен бранш, затова услугата 
трябва да се извършва макси-
мално бързо с магистрален тип 
жп линии, насочени главно в 
отсечките София  —  Бургас 
и София  —  Варна; Видин – Бла-
гоевград  —  Петрич; Русе  —  до
границата ни с Турция.  

В този ред на мисли впечат-
ление прави инициативата на 
министъра на външните работи 
на България Кристиан Вигенин и 

на Македония Никола Поповски 
за построяване на високоскорос-
тен железен път между столици-
те на двете държави. България и 
Македония са единствените две 
балкански държави, които нямат 
железопътна връзка помежду си. 
На практика инициативата за из-
граждането ѝ е започната преди 
много време, а активни разгово-
ри за подновяване на проекта се 
водят от около 20 години. Раз-
бира се, това е доста мащабен 
план, който не може да стане за 
кратко време, но има перспекти-
ва, защото освен всичко друго 
Македония също се стреми към 
членство в ЕС и в бъдеще запад-
ната ни съседка може да стане 
външна граница на ЕС. Именно 
по тази причина добре развита 
жп връзка е от стратегическо 
значение и за двете държави. 

Често отправяна крити-
ка към управляващите Бълга-
рия  от 2007 г. насам е, че евро-
пейските фондове не са използ-
вани толкова активно, колкото е 
било възможно. Освен това, евро-
пейската практика е фондовете да 
се използват като допълнение, а не 
като основно средство за строител-
ство. За да са по-добри резултати-
те, страната трябва да инвестира и 
допълнително, от държавния бю-
джет, за развитие на максималния 
потенциал на транспортната сис-
тема, особено железопътната. 

За целта, обаче, е важно да 
имаме и ясна стратегия за бъ-
дещето, защото в крайна сметка 
развитието на нови транспортни 
проекти, особено железопътни, 
ще възвърне инвестицията в тях 
многократно. 
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Под стъкления похлупак1

Надежда Тричкова

Неотдавна попаднах на очарова-
телна колекция от анекдоти, 
разглеждащи социално и поли-

тически разделеното модерно общество 
през усмихнатите очи на група деца. 
Една от историите ме отведе в уютна 
кухничка някъде през седемдесетте го-
дини на миналия век, където 4-годиш-
но момиченце се надпреварва с дядо си 
кой ще изяде първи сиренето си. Из-
ненадан от бързината на внучката си, 
мъжът отбелязва през смях, че малката 
е същински „cheeseman“2, а момичен-
цето дълбокомислено го поправя: „Не, 
дядо! Аз съм cheese person.“3

Зад невинната забележка всъщност 
надничат несправедливости, дълбоко за-
печатани както в езика, така и в социално-
то ни съзнание. Оказва се, че макар и да е 
формално защитена от закони и конвен-
ции за равнопоставеност между полове-
те, съвременната европейка се задушава 
под тежкия стъклен похлупак на стерео-
типите редом с политически безправната 
жена във (всъщност ужасяващо близкото) 
минало, типичната американска домаки-
ня от 60-те и забулената мюсюлманка. 

Въпреки усилията на европейските 
институции, статистиките продължават 
да сочат, че 

жените не са смятани 
за достатъчно компетентни 
да взимат важни решения. 
Така например през 2013 г. едва 18% от 

управляващите по-големи фирми в ЕС и 
само 27% от народните представители в на-
ционалните парламенти са от женски пол. 

Макар и потискащи, статистиките от-
читат неминуем прогрес от 2010 г. насам, 
когато Европейската комисия призовава 
водещите компании от държави членки 
на ЕС да назначават подчинените си на 
честен и прозрачен принцип, без да ди-
скриминират на база пол, ако кандидатът 
демонстрира достатъчно амбиция и уме-
ния. Може би поради неформалния си 
характер, обаче, инициативата не води до 
очакваната ожесточена битка за таланти и 
неразгърнат женски потенциал. 

Следващата логична стъпка е евро-
пейските институции да представят по-
твърда и формална позиция по въпроса. 
Което и правят — директива, инициирана 
от Комисията и подкрепена от Европар-
ламента, предвижда до 2020 г. 

Най-малко 40% 
от неизпълнителния 
персонал на водещите 
европейски фирми 
да бъде съставен от жени. 
На работодателите, които не следват 

честен и полово балансиран процес на 
назначаване, ще бъдат налагани санкции.

Интересно е да се отбележи, че по-
средством европейските институции на-
мира израз и модерният прочит на старата 
история за стъкления похлупак. Класиче-
ското виждане, съпричастно с дискрими-
нираните жени, приема съществуването 
на две реалности — задушаващата затво-
реност под похлупака и пространството 

отвъд, пълно с възможности. Жената е 
възприемана като жертва на свят, който я 
е отхвърлил, защото му е ненужна.  

Истината, обаче, е по-комплексна. 

Фирмите, оглавявани 
от жени, докладват 
40-процентов растеж 
на финансовите си данни. 
Оказва се, че предпазливостта и умере-

ността, присъщи на жените, осезаемо ста-
билизират иначе несигурната бизнес среда, 
където прекаленият риск нерядко се оказва 
фатален. Вродените им качества, пък, на-
стоява евродепутатът Мария Габриел, им 
помагат да бъдат отлични външнополити-
чески стратези, дипломати и водачи на ху-
манитарни мисии. Иначе казано, 

промотирането на правата 
на жените е необходимо 
не само от морална, а и от 
прагматична гледна точка. 
Неслучайно Еврокомисията подкрепя 

проект, целящ да подпомогне женското 
предприемачество, давайки начален тла-
сък на обещаващи бизнес планове и фи-
нансирайки вече познати и успешни ини-
циативи. Средствата, отделени за проекта, 
възлизат на 1 милиард евро, които ЕС и 
Световната банка си поделят по равно. 

Икономическата независимост на же-
ните е друг проблем, с който европейските 
институции се борят усилено. Въпреки фи-
нансовите средства в размер на 3,2 млрд., 
отпуснати на страните членки за подобря-

ване на условията в детските учебни заве-
дения през последните 7 години, и редица 
други политики, насочени към насърчава-
нето на женската заетост, тя продължава да 
бъде далеч по-ниска от тази при мъжете. 

От 2008 г. насам заетостта сред жени-
те упорито кръжи около 63%, откъдето 
може единствено да гледа замечтано към 
мъжката — цели 12 пункта по-нагоре.  

Не е трудно да си представим как мал-
ката любителка на сирене се превръща в 
една от многото недооценени на работно-
то си място жени. Интересни предложе-
ния за разрешаването на проблема, обаче, 
не липсват и, ако те бъдат прегърнати на 
международно, национално и индивиду-
ално ниво, неприятният сценарий може 
да бъде пренаписан.

1 От заглавие на роман на Силвия Плат.
2 Cheese — сирене, man — мъж (от англ.)
3 Person — човек (от англ.)



ПОКОЛЕНИЕ

ЕВРОПА 9

Митовете за Европа – или как лъжите 
струват скъпо, но се продават евтино

Николай Стоянов
Гръмки заглавия като „Европа узакони педофилия-

та“, „Европа ще въведе трети пол“ или „Европейската 
комисия забранява детските приказки“ ни обгръщат 
като обръч, готов да задуши всяка рационална мисъл. 
Не, драги читателю, Европейският парламент или 
Комисията не възнамеряват да направят нито едно от 
тези неща. Защо тогава се тиражират масово в род-
ните (и не само) медии тези фантастични твърдения? 
Отговорът е лесен: за пари. Големите сензационни 
новини, независимо дали са истина или не, отдавна 
привличат някои новинарски агенции, защото са лес-
ни за консумация и носят големи приходи. Цената, 
обаче, може да се окаже твърде голяма. За да не бъда 
голословен, ще разгледам две от „твърденията“, ци-
тирани по-горе. 

Скандалната новина „Европейската комисия за-
бранява детските приказки“ произлезе от проек-
тодоклад на Комитета по правата на жените към 
Европейската комисия. Истината е много проста — 
този доклад няма задължителен характер. Но още 
по-учудващото е, че в него никъде не се споменават 
дори веднъж детските приказки. Единственото, което 
казва документът за децата, е следното: „децата се 
сблъскват със свързаните с пола стереотипи на мно-
го ранна възраст посредством телевизионните сери-
али, телевизионните реклами, учебните материали и 
образователните програми, което оказва въздейст-
вие върху тяхното възприятие за препоръчителното 
поведение на мъжете и жените“. Една благородна 
инициатива, като правото на жените да бъдат равни на 
работното място, бива принизена и окаляна до равни-
щето на грозна лъжа за детските приказки. 

Европейската комисия заприличва 
на звяр, готов да отнеме 
най-красивото у децата – приказките. 
И сега жените в българското общество са недо-

оценени, те все още биват разглеждани като вещ, 
която има задължението да готви, чисти и гледа 
деца. Дамите в много държави, включително и в 
България, получават по-ниско заплащане от мъжете 
и много често стават обекти на сексуален тормоз на 
работното място, именно заради това „традицион-
но“ мислене. Изглежда на някои им харесва да под-
държат това състояние на невежество и непукизъм. 
Самият проектодоклад предлага да бъдат въведени 
специални програми в образователната сфера, кои-
то да разглеждат мъжа и жената като равни индиви-
ди. Но това, разбира се, не нито е интересно, нито 
сензационно...

„Европа ще въведе трети пол“ наскоро доби го-
ляма популярност и бе умело използвана от някои 
политици, за „помпане“ на политическите мускули 
преди европейските избори. Всъщност тази новина е 
свързана с „Пътната карта срещу хомофобията“, из-
вестна още като доклада „Луначек“, който бе гласуван 
на четвърти февруари тази година. Митовете-лъжи 
около този доклад са много. Един от тях е, че той ще 
създаде специални права за хората с хомосексуална 
ориентация. Самият документ, обаче, не споменава 
такива специални права. Той предлага да се осигури 
спазването на вече създадена директива, която има за 
цел да осигури равно отношение на гей хората на ра-
ботното място, без да може те бъдат уволнявани въз 
основа на сексуална ориентация. Друга лъжа е, че до-
кладът задължава държавите членки да узаконят ед-
нополови бракове, осиновяване, ин витро, износване 
от сурогатна майка. Отново ще отбележа, че в него 
не се споменава нито едно от тези неща. Но, дори и 
да беше така, това би било невъзможно, тъй като до-
говорите за Европейския съюз ясно постановяват, че 
ЕС не може да променя семейното право на отделните 
държави членки. Документът просто предлага брако-
вете и гражданските съюзи, които вече съществуват в 
страните, приели такива промени, да бъдат признати 
при преминаване в друга държава членка с противо-
речащо законодателство. Както брачните съюзи на 
българските граждани са признати навсякъде в Евро-
пейския съюз, така и България ще признава техните 
бракове, за да могат гражданите на другите държави 
членки да живеят, ако искат, в нашата страна. Това е и 
основната ценност, върху която е изграден Европей-
ският съюз — солидарността. 

Европейският парламент ще работи за граждани-
те, докато самите те продължават да вярват в него. 

Независимо какво се опитват да правят манипулато-
рите на общественото мнение, ние можем да разбием 
мъглата от лъжи единствено и само с нашата осведо-
меност. Ето защо тези избори за Европейски парла-
мент са толкова важни. Длъжни сме пред самите нас 
да дадем един информиран глас, който да разбие по-

пулизма. ЕС е семейство от 28 членове, чието създа-
ване е резултат от вековни конфликти, свързани със 
земя, кръв, богатство и философия. Ако не искаме да 
загубим съграденото дотук и да върнем мрачните ве-
кове, трябва защитим това наше семейство с бюлети-
на на 25 май.

Пътят на развитие на европейското мислене: Защо ЕС има нужда да споделяме ценностите му?

Знаете ли, че икономиката 
на ЕС е с най-висок номинален 

БВП за 2013 г. в света?

Смятате ли, че българските 
евродепутати имат важна роля 

в дейността на Европейския 
парламент?

Смятате ли, 
че в днешната реалност 

България може да води активна 
политика и да защитава 

интересите си 
извън европейското 

семейство?

Вярвате ли в ефективността на 
наднационалните организации?

А знаете ли, че ЕС провежда 
външна политика и е в тясно 

сътрудничество 
и с държави извън ЕС?

Вярвате ли, че НИЕ, 
гражданите, можем да променим 

бъдещето си?

Тогава гласувайте 
на изборите 

за Европейски парламент 
на 25 май 2014 г.!

Вярвате ли 
в европейската идея?

Одобрявате ли членството 
на България в ЕС?

Вярвате ли в наднационалната 
партийност на Европейския 

парламент?

Мислите ли, че ЕС прави 
достатъчно за гражданите си?

ДА

ДА

НЕ

ДА

НЕ

НЕНЕ

НЕ

НЕ

НЕ

НЕ

ДА ДА

ДА

НЕ

ДА

ДА

ДА

НЕДА
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Индустриалното животновъдство – играч в сянка 
за замърсяването на околната среда

Петя Гергова
Всеки път, когато се обсъждат 

причините за изменението на кли-
мата, на първо място се нареждат 
изкопаемите горива. Петролът, при-
родният газ и особено въглищата 
действително са основните антро-
погенни източници на въглероден 
двуокис (СО2) и други парникови га-
зове. В тази статия, обаче, ще обър-
нем внимание на друг, изключително 
важен и подценяван фактор, влияещ 
върху околната среда — жизненият
цикъл и цялата верига на доставки-
те при животни, отглеждани в неес-
тествени за тях условия на живот, 
които са отговорни за поне поло-
вината от всички парникови газо-
ве, причинени от човешка дейност.
За животновъдството и досега се 
знаеше, че има принос за парни-
ковите емисии. „Дългата сянка на 
животновъдството“ — често цити-
раният доклад от 2006 година на 
Организацията по прехрана и земе-
делие (ФАО) към ООН — твърди, че 
годишно 7516 милиона тона екви-
валент на въглеродния двуокис, или 
18% от всички парникови газове, 
идват от говеда, биволи, овце, кози, 
камили, коне, прасета и домашни 
птици. Други анализи, обаче, показ-
ват, че отглежданият добитък, заед-
но с неговите странични продукти, 
всъщност е отговорен за най-малко 
32 564 милиона тона СО2 на година, 
което се равнява на повече от поло-
вината от всички парникови газове, 
причинени от човешка дейност. Това 
е сериозно твърдение, което изисква 
сериозни доказателства, затова тук 
ще разгледаме преките и непреките 
източници на парникови емисии, ге-
нерирани от индустриалното живот-
новъдство. Някои от тези източници 
са очевидни, но недооценени, а ня-
кои са отчитани, но са причислявани 
към други сектори:

• Храна. Един от основните из-
точници на вредни емисии около ин-
дустриалното животновъдство идва 
от пестицидите, вкарвани в почвата, с 
цел растенията да придобият „свръх-
качества“, но тези химични вещества 
биват поглъщани от добитъка. След 
което животното преработва приетата 
храна и отделя вещества, пълни с из-
куствените стимуланти, които се раз-
граждат в почвата и въздуха. 

• Земя. Тъй като вече има гло-
бален недостиг на пасища, поради 
увеличаващото се население на пла-
нетата и нарастващата нуждата от 
храна (следователно и от обработва-
еми площи), единственият начин да 
се отглежда повече добитък и да се 
осигурява храна за него е да се из-
сичат съществуващите гори. Едно 
решение за справяне с проблема е да 
се инвестира в засаждането на гори в 
местности, където животновъдството 
би било невъзможно, защото това е 
икономически изгодно и бързо сред-
ство за абсорбиране на атмосферния 
въглерод.

• Дишане. Докладът на ФАО не 
включва в своите калкулации дишане-
то на отглежданите животни, поради 
това, че „количеството СО2, абсор-
бирано от растенията, се приема за 
равно на количеството СО2, отделено 
при дишането на животните“ и следо-
вателно, според Протокола от Киото, 
дишането на добитъка не е източник 
на СО2. Съществува, обаче, и друга 
страна на монетата: днес отглежда-
ните за храна животни са с десетки 
милиарди повече от отглежданите в 
прединдустриалната епоха, а в също-
то време капацитетът за фотосинтеза 
на планетата е намалял рязко, поради 
изсичането на горите. 

• Метан. Според доклада на ФАО 
37% от генерирания вследствие на 
човешка дейност метан идва от жи-
вотновъдството. Съхранението и 
разпространението на оборски то-
рове са източници на емисии както 
на метан, така и на двуазотен оксид. 
Въпреки че метанът действа върху 
затоплянето на въздуха много по-
силно от CO2, неговото време за по-
луразпад в атмосферата е само око-
ло 8 години, в сравнение с поне 100 
години за CO2. 

• Обезлесяване. Превръщане на 
животинските отпадъци в биогазове 
се осъществява чрез инсталирането 
на съоръжения за анаеробно разлага-
не, което е особено ефективно за на-
маляване на емисиите в райони, гъсто 
населени с животни и с голямо коли-
чество течни отпадъци и оборски тор, 
но също така струва скъпо на околна-
та среда, поради големите обезлесени 
площи.

• Отпадъчни продукти. При про-
мишленото отглеждане на животни се 
отделят огромни количества отпадни 
води и твърд отпадък под формата на 
кости, мазнина, развалени продукти и 
др. Всички те отделят много вредни 
газове, без значение дали се изхвър-
лят в сметища, пещи за горене или 
мръсни канали.

• Вторични продукти — кожа, ко-
зина и перушина. Много вредни газо-
ве се отделят при тяхната първична и 
вторична обработката.

• Опаковките на животинските 
продукти, по санитарни причини, са 
много по-големи от тези на растител-
ните. При тяхното производство, а и 
след употребата — при депонирането 
и преработката им, също се отделят 
големи количества вредни емисии.

И понеже всички знаем какъв точ-
но е проблемът, но никой не се наема 
с конкретен начин за справяне с него, 
икономическата политика може да 
бъде мощен инструмент за промяна. 
Защо да не въведем цени, които да 
отразяват реалните разходи за използ-
ване на ресурсите? Чрез повишаване 
на данъците върху дейности, които 
вредят на околната среда, и намаля-
ване на данъците върху труда, мо-
жем да подобрим околната среда и да 
създадем повече работни места. Ако 
това стане, всяка държава ще може да 
използва тези средства за справяне с 
други екологични проблеми, които 
определено не липсват в ХХI век. 

Разрушителните климатични про-
мени се очаква все повече да застра-
шават както развитите, така и разви-
ващите се пазари, на които хранител-
ната промишленост залага най-много. 
Всяка компания от тази индустрия 
има множество причини да поеме 
рисковете и да се възползва от новите 
възможности, които се отварят пред 
бизнеса. Обикновено риска от бизне-
са надделява над риска от промяна. 
Но в този случай промяната не е само 
въпрос на обществена политика или 
въпрос на етика — тук тя е въпрос и 
на оцеляване. 

Как политиката на Европейския 
съюз способства за намаляване на 
емисиите: 
 Реформата на Общата селскосто-

панска политика заменя финансо-
вата помощ за земеделските стопа-
ни с преки плащания, независещи 

от произведеното количество и по 
този начин намалява стимулите за 
интензивно производство. Изис-
кванията обвързват преките пла-
щания на земеделските стопани 
със спазването на екологичното 
законодателство. 

 Прилагат се редица облекчаващи 
мерки за развитие на земеделските 
райони, като например помощ за 
модернизиране на стопанствата, 
посредством енергоспестяващо 
оборудване и сгради, и увеличава-
не на производството на биогаз.

 Ограничения върху някои практи-
ки, например за нитратите: кон-
трол върху качеството на водата, 
ограничения в прилагането на то-
рове и тяхното разпространение, 
методи за съхранение на оборски 
торове, ограничения в популация-
та на добитъка и изисквания за ро-
тация на културите.

 Предвижда се по-нататъшно нама-
ляване на емисиите в земеделие-
то — с 23% (ЕС-27) в сравнение с 
1990 г. Европейският съюз е един-
ственият регион в света, където се 
очаква намаляване на емисиите от 
земеделие.

 Пътна карта за преход към нисковъ-
глеродна икономика до 2050 г. Това 
е политика в дългосрочен план, 
целяща възможно най-устойчиво 
използване на ресурсите. За кратко 
време Европейският съюз въведе 
законодателство, което да намали 
вредните емисии с 20% под нивата 
от 1990 г. до 2020 г. и данните сочат, 
че сме на път да постигнем тази 
цел. Европа също така предлага да 
се засили това намаление до 30%, 
ако и други големи икономики се 
съгласят да направят своя справед-
лив принос към глобалното усилие 
за намаляване. До 2050 г. Европей-
ският съюз планира да редуцира 
по-голяма част от емисиите на пар-
никови газове.
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Роуминг ни свързва, 
роуминг ни дели?

Мария Николова
Знаете ли какво е общото между Фернандо Магелан, 

Христофор Колумб и Ернан Кортес? 
Не, няма как да сме сигурни, дали тримата видни от-

криватели са се познавали или не, или дали са си разказ-
вали за вълнуващите открития, които са направили чрез 
писма.

Това, което ги свързва, е, че и тримата мореплаватели 
са живели по едно и също време — в края на XV и нача-
лото на XVI век. Във време, в което телефонът все още 
не е бил изобретен, а комуникациите далеч не са били на 
нивото, на което са в момента.

И сега, нека си представим — ако хипотетично три-
те видни личности се познаваха и живееха в настоящето, 
по какъв начин биха могли да обменят идеи и открития, 
докато странстват по морета и океани, чрез мобилните 
мрежи?

Разбира се, че с помощта на роуминга!
Сам по себе си, роумингът представлява телекомуни-

кационна услуга, която не е автоматична и задължител-
на. Тя се активира по желание от потребителя, когато той 
пътува извън границите на държавата, в която е сключил 
договор с  даден мобилен оператор, и му дава възможност 
да използва съответните мобилни услуги на територията 
на друга държава. Естествено, цената на тази услуга е 
различна в зависимост от страната, мобилния оператор 
и стойността на разходите, която той е фиксирал за нея.

В рамките на Европейския съюз, обаче, мобилният 
оператор няма право да начислява по-висока цена от 24 
евро цента на минута за изходящи и 7 евро цента за вхо-
дящи обаждания. 

И, от една страна, това е добре, защото стойността 
на проведения разговор или на обменените данни между 
хора, намиращи се извън своята родна държава, но в рам-
ките на ЕС, има максимален таван. Въпреки това, остава 
по-общият проблем — защо, след като европейските ин-
ституции постепенно приемат общи стандарти за всички 
държави от ЕС, да няма една фиксирана максимална цена 
за телефонни разговори вътре в ЕС, без значение от гео-
графската ширина?

Формира се следният омагьосан кръг — уж телефон-
ната връзка между гражданите на ЕС е възможна и лес-
на, но в същото време около нея има много неясноти и 
фактори, които възпират хората да я използват по пред-
назначение. Наблюдава се феномен: телефон ни свързва, 
телефон ни дели.

Какъв е смисълът да съществува политически и най-
вече икономически съюз между 28 страни, ако той не 

може да извоюва правото на функционално ползване на 
мобилни услуги, особено в период на криза?

За да не се получава така, че ние също да си зада-
ваме гореспоменатите въпроси в духа и стилистиката на 
рефрен от песента на Васил Найденов, нека погледнем 
фактите. 

Според изследване, проведено от Европейската коми-
сия сред 28 хиляди граждани на ЕС, 28% от анкетираните 
въобще не използват роуминг услугите на своя мобилен 
оператор, когато пътуват извън родната си страна, но в 
границите на ЕС. Трима от десет потребители в ЕС пък 
активират услугата, но не я използват, докато са на път.

Осезаем спад се наблюдава при всички предлагани 
от мобилните мрежи услуги — телефонни разговори, 
текстови съобщения (SMS), мобилен интернет. Част от 
потребителите — цели 15% от запитаните, открито при-
знават, че използват карта с предплатен обем, закупена от 
страната на пребиваване.

След всички тези изброени предпоставки, логичното 
развитие на казуса е той да се превърне в обект на диску-
сии и дебати сред членовете на Европейския парламент. 
За да може веднъж завинаги да стане ясно — роумингът 
свързва ли ни, или ни дели?

В резултат на европейското законодателство и на 
предприетите от него мерки през последните няколко 
години, крайните цени на телефонните разговори и на 
текстовите съобщения са паднали с 80%. Цените за пре-
нос на данни са с около 90% по-ниски, отколкото преди 
7 години.

Още през септември 2013 г. Европейската комисия 
внася предложения таксуването за входящ роуминг да 

отпадне, т.е., ако абонат бъде потърсен на мобилния си 
телефон в друга страна от ЕС, това да не му струва нищо. 

Съвсем неотдавна, Европейският парламент реши ро-
умингът да отпадне от 15 декември 2015 г. и обаждането 
по телефон или ползването на електронната поща в друга 
страна от ЕС да струват на потребителите толкова, колко-
то и в родната му страна. Това обаче не е 100% гаранти-
рано на този етап. Остава решението да бъде прието и от 
Съвета на министрите на ЕС. 

Всъщност, Фернандо Магелан, Христофор Колумб и 
Ернан Кортес най-вероятно не са се познавали. Ако бяха 
съвременни личности, със сигурност щяха да знаят един 
за друг, при днешните нива на развитие на глобалните 
комуникации, но няма гаранция дали щяха да си сътруд-
ничат тясно. Все пак, разговорите за  научни открития 
и за обмен на професионален и житейски опит са дълги 
и вълнуващи, осъществяват се на международни конфе-
ренции или чрез интернет, а роуминг услугата се използ-
ва за бърза и кратка връзка. Въпреки това, достъпните 
цени на роуминг тарифите определено щяха да са от 
полза и за легендарните мореплаватели, и за връзката им 
със семейството и приятелите, докато кръстосват земята 
надлъж и нашир.  

Днес милиони граждани на ЕС очакват тези промени 
да се случат! Погледите на пътуващи, учещи или работе-
щи в друга държава от Европейския съюз, са вперени в 
светещите екрани на мобилните устройства. 

Тази трансформация е нужна сега, за да не се налага, 
след години, да изпадаме в догадки дали някои от тях са 
се познавали, и как са комуникирали помежду си.
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Европейско право за начинаещи
Йоана Димитрова

Европейският съюз се състои от 
28 държави членки и от около 
500 милиона души. За да може 

да функционира нормално и да се 
развива, са необходими закони. Ре-
гламентите и директивите са именно 
законите на ЕС.

Регламентите съдържат правна 
уредба на различни области, например 
околна среда, транспорт, земеделие, по-
требителски права и т.н., като по този 
начин всички държави членки имат 
общо законодателство.

За да влезе в сила, всеки отделен 
европейски закон се обнародва в Офи-
циален вестник на ЕС. Той излиза на 
всички езици на ЕС, като идеята е все-
ки гражданин да има достъп до него и 
да може да се запознае с приетото за-
конодателство и произтичащите от него 
права. 

Регламентите влизат автоматично в 
сила, което означава, че не трябва из-
рично да се въвеждат в законодател-
ството на държавата, за да имат сила. 
Нещо повече, ако вътрешното законо-
дателство на страната членка проти-
воречи на даден регламент, то той има 
приоритет. У нас това е уредено в Кон-
ституцията на Република България.

Директивите също съдържат уред-
ба на отделни въпроси, но за разлика от 
регламентите, нямат пряко действие, а 
трябва да бъдат транспонирани в на-
ционалните законодателства. Дирек-
тивата е задължителна за държавата 
членка, но залага само целите и сро-
ка, за който те трябва да се постигнат, 
а държавата сама определя формата и 
средствата за постигането им. 

Но кой всъщност следи за прилага-
нето на регламентите и директивите? 
Отговорът е: Европейската комисия 
(ЕК), но тази процедура може да се за-
почне и от всяка държава членка. Ко-
мисията предприема правни действия 
срещу държавите, които не изпълняват 
надлежно своите задължения, произ-
тичащи от законодателството на ЕС. 
Тези решения имат за цел да осигурят 
правилното прилагане на европейското 
законодателство в интерес на гражда-
ните. И ако ЕК не успее да накара дър-
жавите да спазват европейското законо-
дателство, тогава се намесва Съдът на 
ЕС. Ако се установи, че наистина има 
неспазване на регламент или директи-
ва, то държавата трябва в определени 
срокове да приведе в изпълнение ре-
шението на Съда. Ако не направи това, 
могат да ѝ бъдат наложени много сери-
озни глоби.

Така например, ЕК е давала Бълга-
рия на съд заради незаконните смети-
ща. В Директивата за депонирането на 
отпадъци се изисква установяването 
на стандарти за депата, за да се предо-
твратят неблагоприятните последствия 
за здравето на хората и околната среда. 
Европейската комисия изразява загри-
женост, че България не защитава свои-
те граждани от последиците от лошото 
управление на отпадъците. В стреме-
жа си да подтикне България да ускори 
своите действия в тази област, Комиси-

ята предяви иск пред Съда на ЕС срещу 
България по препоръка на комисаря по 
околната среда Янез Поточник.

Разбира се, България не е единстве-
ната държава, която получава преду-
преждения. Така например, Европей-
ската комисия предяви иск пред Съда 
срещу Италия поради неизпълнението 
на Директива 2010/63/EU за защита на 
животните, използвани за научни цели,  
в националното си законодателство. ЕК 
поиска от Съда да наложи финансови 
санкции в размер на 150 787 евро на ден. 

Примерите са много и въпреки су-
ровите мерки, които налага ЕС, някои 
държави продължават да не спазват 
европейското законодателство. По-
някога за дадена страна е по-скъпо да 
синхронизира националното си законо-
дателство с европейското, отколкото да 
понесе глоба.

Регламентите и директивите по-
раждат права и задължения не само по 
отношение на самите държави, но и по 
отношение на физическите и юридиче-
ските лица на тези държави. Всеки един 
гражданин може да се възползва от пра-
вата, които му предоставя ЕС, като не 
забравя, че европейското законодател-
ство има приоритет пред национално-
то. Всеки един от нас може да предяви 
преки искове и жалби по отношение 
на европейското законодателство пред 
Съда на ЕС.

Нещо повече, от 2013 година евро-
пейските граждани могат да изискват 
директно създаването на нови закони. 
Как става това? Нужни са 1 милиона 

европейци от поне 9 страни, които 
трябва да внесат Европейска граждан-
ска инициатива по даден въпрос, стига 
да влиза в компетенциите на ЕС. След 
което Европейската комисия създава 
проектозакон, който се изпраща в Съ-
вета и в Европейския парламент. Кога-
то те постигнат съгласие, вече имаме 
нов закон.

Тук трябва да се добави, че ЕС при-
ема и други актове, които са задължи-
телни както за гражданите, така и за 
държавите членки и европейските ин-
ституции. Това са решенията на Съда 
на ЕС. Те спомагат да се тълкува пра-
вото на Съюза, което подпомага него-
вото правилно и хармонично прилагане 
във всички държави членки. 

Производствата пред Съда на ЕС 
са многобройни, като целта на всич-
ки от тях е да се гарантират правата 
на гражданите и функционирането 
и развитието на ЕС. Всяко физиче-
ско лице или юридическо лице, на 
което е нанесена вреда в резултат от 
действие или бездействие, породено 
от акт, институция или орган на ЕС 
или нейни служители, може да подаде 
иск пред Съда. От момента на създа-
ването си през 1952 г. досега, Съдът 
на ЕС е разгледал около 28 400 дела.
Производствата пред него могат да 
бъдат на всеки един от официалните 
езици на ЕС, което прави достъпа до 
правосъдие удобен за европейските 
граждани.

Посочените по-горе актове — ре-
гламенти, директиви, решения — не 

са единствените правни актове, които 
приема ЕС. Препоръките и станови-
щата във връзка с прилагане на право-
то на ЕС в дадена област не са обвърз-
ващи и въпреки че нямат правната сила, 
която имат регламентите и директиви-
те, държавите членки са длъжни да се 
съобразяват с тях. 

Наред с посочените актове, ЕС при-
ема и резолюции и декларации. Това 
са незадължителни актове, целящи да 
координират дейността на национални-
те законодателства в различни аспекти 
на правото на ЕС. Резолюциите са свър-
зани с въпроси, които се отнасят пряко 
до ЕС, но не са изрично уредени от ди-
рективите или регламентите. Те допъл-
ват и обогатяват европейското право, 
чрез координиране дейността на дър-
жавите членки, и евентуални промени, 
които тези държави се насърчават да 
направят. Или, най-общо казано, да-
ват насоки на страните какви действия 
да предприемат в дадена област, за да 
може да настъпят желаните подобрения 
в нея. 

За да функционира и да се развива, 
на ЕС са необходими правила, принци-
пи и обмислени решения, а те се съз-
дават и от активните граждани. Всеки 
един от нас има право да бъде част от 
процеса на вземане на политически ре-
шения в Европа. И всеки един от нас 
трябва да се възползва от това свое 
право. Европейският съюз предоставя 
редица възможности на своите гражда-
ни. Въпрос на личен избор е дали ще се 
възползваме от тях.
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От по-здрава към по-богата Европа

Яна Младенова
С 24 официални езика на пръв поглед 

изглежда странно как пленарните засе-
дания в Европейския парламент не са се 
превърнали във вавилонско стълпотворе-
ние. Дори напротив — изглежда сякаш 
всички говорят на един и същи език. Има 
напълно логично обяснение за това — 
устните преводачи. Благодарение на тях 
членовете на парламента имат свободата 
да говорят на родните си езици и все пак 
да бъдат разбирани. 

За разлика от писмените преводачи, 
които имат лукса да спрат, да си поемат 
дъх и дори да използват речниците си, 
устните преводачи трябва да работят под 
напрежението на това да чуят какво се 
казва, да го преведат в главата си и едно-
временно с това да го кажат. 

При самото създаване на Европей-
ската общност за въглища и стомана ра-
ботата на преводачите е била значително 
по-лесна. При официалните тогава 4 ези-
ка, възможните комбинации са били едва 
12. Днес те са нараснали до смайващия 
брой от 552. От никого, разбира се, не се 
очаква да е способен да превежда от и на 
всички официални езици. Нещото, което 

помага да няма „изгубени в превода“ по 
време на различните заседания на ЕП, е 
най-вече техниката, наречена „препре-
вод“. Тя представлява превод от един 
език към друг, като се преминава през 
трети. Например думите на унгарски ев-
родепутат ще бъдат преведени на опре-
делен брой по-широко достъпни езици. 
По този начин някой български преводач 
ще има възможността да се включи към 
един от тези езици, за да се премахне не-
обходимостта той задължително да знае 
унгарски. 

Мнозина сред нас са онези, които 
имат добри познания по определен брой 
езици, малцина, обаче, са тези, които се 
превръщат в добри преводачи. Застана-
ли сякаш встрани от центъра на събити-
ята в Европейския парламент, огромната 
армия от лингвисти има сложната зада-
ча да предава не просто думи, а идеи и 
послания. Тайната на успешния устен 
преводач се крие не в това да бъде хо-
дещ речник с капацитет от пет, шест 
или осем различни езика, а по-скоро в 
способността му да „чува“ онова, което 
всъщност не е казано. Чуждият език е 
само инструмент. Изкуството на прево-
да се крие в предаването на съобщения. 

Езикът на тялото, интонацията на гласа 
и изражението на лицето са неща, кои-
то понякога имат по-голямо значение, 
отколкото думите. Задача на преводача е 
да улови скритото между редовете пос-
лание и да успее да го предаде, дори и 
да не е съгласен с позицията на говоре-
щия. Темата може да бъде всякаква —  
от кризата в Сирия през насилието над 
жените до европейския бюджет. Линг-
вистът трябва да бъде подготвен за це-
лия набор от възможни термини, които 
могат да бъдат използвани в отделните 
области. Той трябва да става и да си ляга, 
заобиколен от четири или пет вестника 
на няколко различни езика, които да го 
държат запознат с актуалните събития. 
Бързото говорене (а то често е такова за-
ради изключително ограниченото време 
за всяко изказване), числата и четенето 
на дълги предварителни бележки също 
не улесняват работата му. 

Не специализираният език, обаче, 
е най-големият ужас на преводачите, 
а... шегите. Така нареченият „wordplay“ 
(игра на думи) не винаги има еквивалент 
на всеки един език и това прави невъз-
можно хуморът да бъде пресъздаден. 
Вероятно при свръхчовешките усилия 

на преводачите, евродепутатите няма да 
имат против, ако няколко шеги се изгубят 
из потока от езици. 

След тази статия вероятно онези от 
вас, които разполагат с бърза мисъл, же-
лязна концентрация и набор от (поне) 
френски, немски, английски, полски и 
испански на върха на езика си, вече си 
представят бъдещето си в Брюксел. За 
нас, останалите, остава да помислим с 
възхита за онези хора, които предста-
вляват многоезичния глас на Европей-
ския съюз.

Многоезичният глас на Европа: 
за преводачите с любов

Веселина Фотева
По-ефективна превенция на здраве-

то, улеснен достъп до здравни услуги за 
повече хора, развитие на иновациите и 
електронното здравеопазване и повиша-
ване на заетостта в здравния сектор — 
това са част от основните приоритети, 
заложени в Третата здравна програма 
на Европейския съюз (ЕС). Докумен-
тът беше приет от Европарламента през 
февруари тази година. Той задава посо-
ките на развитие в европейското здраве-
опазване в периода 2014—2020 г., като 
продължава и допълва мисията на пре-
дишните две здравни стратегии на ЕС. 

Предвидените средства за финанси-
ране на проекти по програмата са 449,4 
млн. евро, което е с близо 130 млн. евро 
повече от предишната здравна програма. 
Инвестицията се прави с надеждата, че 
тя ще се отрази положително върху ця-
лостното състояние на ЕС и ще генерира 
стабилен икономически ръст и работни 
места. Самият еврокомисар по здраве-
опазването Тонио Борг казва в офици-
ално обръщение, че Програмата е клю-
чова за Европа и има за цел да изгради 

партньорство между отделните страни 
членки и здравните им институции, в 
области, където сътрудничество на ев-
ропейско ниво е или абсолютно необхо-
димо, или би осигурило допълнителни 
ползи. 

Сред останалите приоритети, зале-
гнали в документа, са насърчаване на 
заетостта в сектора, реформиране на на-
ционалните здравни системи, преориен-
тиране на здравната система към профи-
лактиката и превенцията, въвеждане на 
електронно здравеопазване, подобрява-
нето на сектора от технологична гледна 
точка и модернизиране на системата за 
спешна помощ. Към поставените цели 
се прибавят още улесняване на достъ-
па до здравеопазване, включително зад 
граница, ограмотяване на населението 
по здравни теми и ограничаването на 
трансгранично разпространяваните за-
болявания. 

Средствата ще бъдат разпределени 
по няколко начина — под формата на 
грантове за проекти (съфинансирани 
от държавите членки), финансиране за 
проекти в партньорство с неправител-

ствени или частни организации, както и 
за обществени поръчки. От тях ще могат 
да се възползват университети и изсле-
дователски центрове, публични и дър-
жавни институции, неправителствени 
организации, както и различни фирми, 
опериращи в сферата на здравеопазва-
нето. 

Добра новина за България е, че 
приоритетите на Европейската здрав-
на програма почти напълно съвпадат с 
поставените цели в някои национални 
документи, като например българската 
Национална здравна стратегия, която би 
трябвало да зададе посоката за разви-
тие на българското здравеопазването до 
края на 2020 година.  

Предвидените пари за здравеопазва-
не са значително повече за този програ-
мен период, което означава, че от стра-
ните членки зависи дали ще успят да ги 
оползотворят максимално ефективно. 
Както самият Тонио Борг отбелязва: „Аз 
подкрепям държавите и заинтересова-
ните страни да използват оптимално 
възможностите на програмата, за да по-
добрят здравето на европейските граж-
дани.“ 

Само по себе си, здравето е неза-
менимо благо. Скъпо е, но е също така 
важна инвестиция, защото само здраво 
население може да достигне икономиче-
ския потенциал на страната си.

Какво трябва да знаем 
за здравните услуги при инцидент в чужбина?
• Само 1% от европейските граждани прибягват до трансгранично здравно 

обслужване 
• При инцидент в чужбина, разходите за лечението се възстановяват в стра-

ната, където сте осигурявани
• Стойността на услугата е еднаква за всички граждани на ЕС и зависи от съот-

ветната здравна система в държавата, в която е проведено лечението
• Европейските граждани имат право свободно да изберат в коя страна и ле-

чебно заведение да се лекуват
• Нивата на компенсация след това са различни за всяка услуга
• Ако обаче лечението включва поне една нощувка или сериозно медицин-

ско оборудване, то тогава се изисква разрешение от държавата, в която сте 
осигурявани

(Източник: ЕК)
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Пламен Кандиларов

Приемането на еврото като един-
на валута е залегнало в догово-
рите на ЕС като част от тесния 

икономически и паричен съюз меж-
ду държавите членки. Преходът към 
днешната, вече много засилена, форма 
на интеграция между страните от ЕС, 
започва още от 1957 г., за да се стигне 
до ключовия момент с влизането в об-
ръщение на еврото от 1 януари 2002 г. 
И така — до днес, когато общата евро-
пейска валута е втората по значение 
резервна валута в света, както и вто-
рата най-търгувана парична единица 
след американския долар.

Еврозоната включва 18 държави от 
Европейския съюз към настоящия мо-
мент, а последната държава, приела обща-
та валута, е Латвия (от 1 януари 2014 г.) 
Общо 333 милиона граждани в ЕС използ-
ват еврото. Освен това, то е официална 
валута в Косово и в Черна гора, както и в 
Андора, Ватикана, Монако и Сан Марино.

Еврото се администрира от базирана-
та във Франкфурт Европейска централна 
банка (ЕЦБ) и от Евросистемата, която 
освен ЕЦБ включва и централните банки 
на страните от еврозоната. Въвеждането 
на еврото като основно разплащателно 
средство на общия европейски пазар уле-
снява в огромна степен търговията в ЕС и 
е един от основните елементи на проекта 
за европейска интеграция.

Паричната политика на държавите 
членки на ЕС, приели еврото, се осъщест-
вява от Европейската централна банка 
(ЕЦБ), за разлика от страните, които все 
още не са част от еврозоната (в това чис-
ло и България), които провеждат собстве-
ни парични политики.

Предимства на еврото 
в няколко думи
Употребата на множество валути уве-

личава цените и прави ценовите сравне-

ния не толкова лесни дори при единен 
пазар. Единната валута — еврото, има 
много предимства и носи ползи както за 
потребителите, така и за бизнеса. Така 
например, разходите по обмена на валу-
та отпаднаха в еврозоната. Това намалява 
разходите на хората, които пътуват в ев-
розоната, независимо дали го правят по 
работа, за обучение или на почивка. Евро-
то донесе и ценова прозрачност на един-
ния европейски пазар. Потребителите и 
бизнесът могат лесно да сравняват цени-
те на стоките и услугите навсякъде в ЕС. 
Ефектът от това се изразява в нарастване 
на конкуренцията и натиск по посока на 

намаление на цените в еврозоната. Тази 
прозрачност е подкрепена от ниска и 
стабилна инфлация, защото промените в 
съответните цени лесно могат да бъдат 
идентифицирани. Конкуренцията допъл-
нително се увеличава чрез разширяване 
на електронната търговия по Интернет, 
която позволява лесното осъществяване 
на трансгранични ценови сравнения.

Стъпки към банков съюз
Започналата дългова криза през 2008 

година, последвана и от рецесия, беше 
катализатор на много финансово-иконо-
мически и социални проблеми. Най-ярък 

пример за това бяха изправените пред фа-
лит Гърция и Ирландия, както и тежката 
ситуация в Испания и Португалия. В тези 
държави банковият сектор беше сериозно 
засегнат, което доведе до фалит на отделни 
банки. Отново като типичен пример могат 
да бъдат посочени гръцката и испанската 
банкови системи, където правителствата 
бяха принудени да поискат помощ от Меж-
дународния валутен фонд и ЕЦБ. Тази по-
мощ за Гърция продължава и в момента, 
но е придружена от много ограничения, 
които се приемат трудно от гражданите, 
тъй като засягат пряко техния стандарт, 
доходи и социални придобивки. 

Икономическата и финансовата криза 
показаха, че банковата система в сегаш-
ния ѝ вид е много уязвима. Проблемите 
в една банка могат верижно да се прене-
сат върху други, засягайки вложителите, 
инвестициите и икономиката като цяло. 
Ето защо неодавна, ЕС прие създаване-
то на общ спасителен фонд за банките, 
както и законодателство за банковите 
фалити и за по-тясна координация на 
данъчните и разходните политики. Чрез 
общия надзор върху банките в ЕС, който 
беше един от основните акценти в рабо-
тата на Европейския парламент през по-
следния мандат, се подобри значително 
защитата на вложителите, възстанови се 
доверието в системата и беше засилена 
защитата на финансовия сектор от бъде-
щи проблеми от подобно естество — все 
важни стъпки за излизането на Европа от 
кризата.

Евро(па)

България в ЕС - силата на промяната

Радостина Циркова
Настанаха тежки времена. Времена, 

в които дълбока криза е обхванала не 
само България, но и целия свят. Нужда-
та от алтернатива е по-силна от всякога. 
Живеем в период, който историята след 
години ще нарече „бурен“. Пред очите 
ни се случват събития, които вероятно 
ще насочат хода на международните 
отношения в съвсем различна посока. 
Едни вярват в своята идея за ново бъ-
деще. Други се страхуват от нея и пред-
почитат рутината. Гласът на хората, 
обаче, придобива все по-голяма тежест. 
Но, ако самите велики сили днес лес-
но изпадат в патова ситуация, то какво 
би се случило с България, ако бе сама? 
Това е големият въпрос.

България става официален член на 
Европейския съюз на 1 януари 2007 го-
дина. Много хора не разбират значение-

то на тази дата. Все още съществуват 
митовете, че членството в ЕС не носи 
нищо на страната ни — нещо, което 
може да се чуе в почти всеки обикновен 
разговор. И ето оттук идва основният 
проблем — липсата на информираност, 
на факти, на точна преценка. Ние не 
сме просто държава от периферията 
на Европа, стояща в пълна изолация на 
масата на преговорите. Напротив. Ние 
имаме всичко, което имат останалите. 
Спънката, обаче, е една — няма я вяра-
та, че на едно по-високо ниво можем да 
постигнем много. А ситуацията всъщ-
ност е точно такава.

Обичам да казвам: ако държавата не 
успява да направи всичко необходимо 
за модернизацията и добрия живот на 
хората, то нашите представители в ЕС 
могат да помогнат за това. Защо изби-
рателната активност на европейските 
избори не е такава, каквато би трябва-

ло да бъде? Защото гражданите не ос-
ъзнават важността на избора си в този 
момент. Гласувайте за личности, не за 
политически партии. Гласувайте за 
подготвени кадри, които ясно и точно 
определят каква политика ще следват 
и за какво ще се борят. Нека те бъдат 
гласът на хората. 

В обстановката, в която живеем, по-
литиката на ЕС в следващите години 
ще бъде изключително решаваща. Ще 
се изискват бързи решения, а Европей-
ският съюз трябва да бъде динамичен 
и единен. В това се крие разковничето. 
Противоречията следва да бъдат изгла-
дени, за бъде ЕС една силна общност, 
готова за предизвикателствата на гло-
балния свят. България може да бъде 
ключова страна в следващите години. 
И то не само поради географското си 
разположение. А защото, както се изра-
зи комисар Кристалина Георгиева, ние 
все повече се стремим „да култивираме 
чувството на съпричастност“. В Бъл-
гария живеят хора с високи морални 
качества, които малко по малко вървят 
към това „да не смесват добротата към 
хората в беда с политиката“. Това про-
лича и от ситуацията с бежанците. В 
нас живее едно особено желание за по-
мощ и солидарност, което сме доказали 
в многогодишната си история.

Но това бе страничен пример. Тряб-
ва да открием своите интереси, а след 
това да ги слеем с общите европейски. 
Имаме да извървим дълъг път, но пове-

че от всякога е нужно да бъдем заедно в 
името на мира, сигурността и бъдещото 
развитие на Европа. „Себеуважението 
изисква да знаеш за какво гласуваш“  —  
тези думи на един български евродепу-
тат ми направиха особено впечатление. 
И едва ли в една кратка статия бихме 
могли да дадем отговор на въпроса „за 
какво гласуваме“. Но, когато хората в 
столицата се возят в метрото или когато 
консумираме земеделски продукти, кои-
то получават европейски субсидии — 
ето това са две човешки измерения на 
помощта, която получаваме от Евро-
пейския съюз. Помощ, която много до-
принася за това да вървим в положител-
на посока. 

Неслучайно днес често се използва 
изразът „бъдете европейци“. Да бъдем 
европейци е наше изконно стремление. 
Европейци в мисленето и в действията 
ни. Да бъдем европейци, за да дадем 
бъдеще на децата си и на поколенията 
след тях. За да може един ден, когато те 
се връщат от Западна Европа в Бълга-
рия, да кажат „там ми хареса, но тук е 
по-хубаво“. Ето това въплъщава гласът 
на всеки един от нас на европейските 
избори. А, както каза един наш депутат 
в Европейския парламент: „Ако имаш 
кауза, винаги можеш да намериш съю-
зници, с които да я защитиш.“ Именно 
такъв съюзник е ЕС.

Затова, гласувайте — има защо!
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До Страсбург и назад

Михаела-София Пашаянова
„Разбрах, че няма по-добър начин да разберете дали 

харесвате някого или не, от този да пътувате с него“ е 
казал Марк Твен. Напълно съм съгласна с него — човек  
е себе си, когато е на път! Може би, това е причината 15 
непознати студенти да станат приятели за 3 дни.

Всичко започна една сутрин, към 4 часа, когато, както 
казва Стайнбек, „нощта спира да бъде нощ, а денят още 
не е започнал да бъде ден“. С появяването си на терми-
нала на летището нямаше как да объркам моята група. 
Малко са хората, които биха сложили вратовръзка или 
обувки на висок ток толкова рано сутринта. Запознах 
се с всички победители от конкурса, това бе първата ни 
среща. Подобни организирани пътувания винаги започ-
ват неловко, всички стоят и се оглеждат, чудят се дали да 
започнат първи разговора. Винаги се намира един, който 
не млъква и непрекъснато говори за себе си, така да се 
каже, ледоразбивачът. Добре, че до Франкфурт, където 
имахме три часа престой до автобуса за Страсбург, всич-
ки се отпуснаха и започнаха да разговарят.

След дългото пътуване в ранния следобед, когато 
французите пият кафе и хапват сладкиши, група студен-
ти с големи куфари пристигна на гарата в Страсбург. Без 
да имаме време за почивка, веднага се отправихме към 
първата ни среща с еврокомисар Кристалина Георгиева. 
Въпреки голямото си старание да изглеждаме предста-
вително, жълтите табелки, които получихме, и големи-
те куфари не ни позволиха да се слеем с обстановката. 
Нещото, което ни впечатли най-много, беше сградата 
на Европейския парламент „Луиз Вайс“. Според някои 
градски легенди архитектурата ѝ е замислена да имити-
ра тази на Вавилонската кула. Тя е построена така, че 
да наподобява незавършена конструкция. Някои казват, 
че желанието на архитектите е било тази недовършена 
част на сградата да гледа на Изток, където все още нито 
една страна не е членувала в ЕС. Други смятат прилика-
та между сградата и кулата на Вавилон за търсен ефект, 

който да напомня предупреждението на Господ и в наши 
дни тя да символизира дом, който да обединява всички 
хора и винаги да се води от девиза „Много езици — един 
глас!“

След като си направихме достатъчно снимки и с рит-
мично търкаляне на поне трийсет колелца преминахме 
успешно няколко проверки за сигурност и няколко асан-
сьора, се озовахме в сградата „Пиер Пфлимлен“, носеща 
името на  бившия председател на Европейския парла-
мент. Това е една от най-малките сгради и функционира 
като медиен и информационен център, а от неотдавна 
приютява и всички преводачи, когато са на сесия.

Последна среща за деня. Всички вече са малко измо-
рени и отново тръгваме из лабиринтите от коридори и 
сиви врати, за да излезем от сградата. Няма да спомена-
вам за групата, която се загуби на излизане, защото, как-
то разбрах, това било нормално дори и за служителите, 
които работят там.

На следващия ден гледката на внушителната сграда 
беше нещо познато, проверките за сигурност и многото 
стълби, коридори и асансьори не ни направиха впечат-
ление. Програмата ни за деня включваше срещи с евро-
пейските депутати Антония Първанова, Моника Пана-
йотова, Мария Габриел, Илияна Йотова, Андрей Ковачев 
и Светослав Малинов. През обедната почивка успяхме 
да разгледаме телевизионните и радио студия на Евро-
пейския парламент, след което имахме възможността да 
присъстваме на едно от заседанията на европейските де-
путати. Полукръглата зала изглежда почти сюрреалис-
тично на живо. Членовете на парламента се подреждат 
от ляво на дясно според политическата си принадлеж-
ност, а независимите заемат по-задните места. За ли-
дерите на партиите са запазени предните позиции. По 
цялата полуокръжност на залата над всички депутати са 
разположени кабинките на преводачите, а над тях - мес-
тата за журналисти и гости. Нестандартно интериорно 
решение е сградата „Луиз Вайс“ отвътре да бъде изцяло 
от дърво и стъкло. Различните етажи и нива са свърза-

ни с мостове, по които забързано преминават депутати и 
служители, а между етажите се вият… лиани! 

И след като обстойно ви запознах с по-важните 
архитектурни „забележителности“ на ЕП, мисля, че 
е време да се върна към групата ни от студенти. Пре-
живяването на всички тези емоции заедно определено 
ни сближи много. За по-голямата част от пътуващите 
това бе първото посещение на европейска институция, 
първият досег със света на евродепутатите. Такъв тип 
пътувания винаги оставят голямо отражение в съзна-
нието на един човек, още повече — студент, на когото 
му предстои да направи своите първи професионални 
крачки. А Европейският парламент и Европейската ко-
мисия не са затворени институции. Те ясно разбират, 
че работят за и благодарение на гражданите, затова се 
стремят възможно най-много тяхната дейност да бъде 
открита и прозрачна.

И така, събрала куп идеи и впечатления, групата сту-
денти се върна обратно в София, за да напише вестника, 
който държите в своите ръце. Приятно четене!
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Веселина Фотева
Колко голямо ви се струва числото 

1744? Зависи за какво се отнася, ще смъм-
ри критично някой. Ако беше скорост на 
спринтьор, щеше да е абсолютно невъз-
можна за постигане от човека величина. 
Ако беше час, можеше да отбележи нечия 
първа глътка въздух. Ако пък беше нещо 
по-прозаично, например заплата... Е, 
щеше да е една доста прилична заплата.

Истината е, че и трите предположения 
в някакъв смисъл са верни, защото точ-
но толкова са решенията на Европейския 
парламент (ЕП), които 766-мата депутати 
гласуваха през изминалите 5 години от 
мандата си. Числото, както и всяко от ре-
шенията, могат лесно да бъдат проверени 
в интернет платформата VoteWatch, която 
следи и публикува всички гласувания, 
дискусии и документи на европейската 
институция. 

Сред основните приоритети на Ев-
ропарламента през изминалия политиче-
ски сезон бяха борбата с финансовата и 
икономическа криза, подобряването на 
качеството на живот, запазването на бан-
ковата система и стабилността на еврото, 
осигуряване на качествено образование 
и квалификация за повече хора, повиша-
ване на ефективността при усвояване на 
фондовете, защита на правата на евро-
пейските граждани и — не на последно 
място, както самият председател на ЕП 
Мартин Шулц посочва — намаляването 
на младежката безработица. 

Предлагаме ви 10 конкретни решения 
на Европарламента, взети през измина-
лия политически сезон, които промениха 
или предстои да променят Европа през 
следващите няколко години. 

1. Повече сигурност в интернет

Едно от последните знакови реше-
ния, които депутатите гласуваха този 
март, е затягането на правилата за за-
щитата на личните данни онлайн. Сред 
ключовите моменти са правото за за-
личаване на личните данни, по-строги
ограничения за профилиране и задълже-
нието за използване на ясен и разбираем 
език при представянето на условията за 
поверителност. Всеки доставчик на ин-
тернет ще трябва първо да получи изрич-
ното съгласие на потребителя, преди да 
започне да обработва данните му. Глоби 
в размер на до 100 млн. евро очакват фир-
мите, които нарушат правилата. 

2. ЕП иска отпадане 
на таксите за роуминг

От 1 юли 2013 г. максималните цени 
за абонатите на всички телекоми станаха 
24 евроцента на минута без ДДС за изхо-
дящи обаждания и 7 евроцента на минута 
без ДДС за входящите. Изпращането на 
есемеси е вече максимум 8 евроцента. 
При българските мобилни оператори та-
рифите за роуминг са различни, но не мо-
гат да надвишават приетите от ЕП цени. 
ЕП иска таксите за роуминг изцяло да от-
паднат в ЕС от 15 декември 2015 г.

3. Удължаването 
на майчинството

След ожесточени спорове депутатите 
гласуваха минималният период на отпуск 
по майчинство в ЕС да бъде увеличен от 
14 на 20 седмици, през които майките да 
получават пълния размер на работната си 
заплата. Подкрепена бе и идеята за изця-
ло платен отпуск по бащинство с продъл-
жителност най-малко 2 седмици.

4. Единен банков надзор 

ЕП даде правомощия на Европейската 
централна банка (ЕЦБ) да стане центра-
лизиран орган за надзор, който да контро-
лира големите банки в Еврозоната. Съз-
даването на единния надзорен механизъм 

е стъпка към преодоляване на дълговата 
криза. ЕЦБ ще контролира работата на 
около 150 от най-големите банки в ЕС, 
като по-късно ще разпростре дейността 
си и върху по-малките. Основната цел е 
да се избегне сценария, в който попадна-
ха банките в Гърция и Кипър.

5. Еразъм+

Новата програма в областта на обра-
зованието „Еразъм+“ ще разполага с 14,7 
млрд. евро до 2020 г., което е с 40% пове-

че от сегашния размер на средствата. Над 
4 млн. души ще получат финансиране, за 
да се обучават и работят в чужбина, вклю-
чително като доброволци. 

6. Новите правила за цигарите 

От 2016 г. навсякъде в ЕС ще бъде 
забранена продажбата на ароматизиран 
насипен тютюн, както и на цигари в мал-
ки кутии (т.е. с по-малко от 20 цигари). 
Почти цялата повърхност на опаковките 
(65%) ще бъде покрита с надписи и цвет-

ни снимки, предупреждаващи за вредите 
от пушенето. С въвеждането на проду-
ктови номера за проследяване на произ-
водителя, ЕП се надява контрабандата да 
бъде ограничена. Новите правила зася-
гат и електронните цигари, които ще съ-
държат максимум 20 милиграма концен-
триран никотин на милилитър течност.

7. Единен европейски патент

Единният европейски патент цели да 
се създаде по-опростена, евтина и ефек-
тивна система за защита на откритията 
в ЕС. До момента патентът трябваше да 
бъде получен и след това валидиран във 
всяка от 28-те държави членки.

 8. Отхвърлянето на ACTA

Спомняте си протестите около спор-
ното международно споразумение за за-
щита на интелектуалните права ACTA? 
Документът беше договорен между ЕС, 
САЩ, Австралия, Канада, Япония, Мек-
сико, Мароко, Нова Зеландия, Сингапур, 
Южна Корея и Швейцария с цел да се по-
добри прилагането на законодателството 
за борба с фалшифицирането в световен 
мащаб. Стотици хиляди души, обаче, съ-
зряха в новите правила предпоставки за 
цензура в интернет и излязоха на протест, 
като същевременно изпратиха и хиляди 
протестни писма до депутатите в ЕП. 
Основното опасение беше, че зад маска-
та на борбата с пиратството в интернет 
всъщност стои система за следене на по-
требителите в глобалната мрежа. В резул-
тат на това Европарламентът за пръв път 
упражни правото си, съгласно Договора 
от Лисабон, да отхвърли международен 
търговски документ. 

9. По-екологично 
селско стопанство

От 2014 г. насам Общата селскосто-
панска политика на ЕС вече поставя по-
голям акцент върху опазването на околна-
та среда и гарантирането на справедливо 
разпределение на средствата за подпо-
магане на фермерите, за да могат да се 
справят по-добре с предизвикателствата 
на пазара. 

10. Бюджетът на ЕС 
за 2014—2020 г.

Разпределението на средствата на ЕС 
за следващите 7 години е вероятно едно 
от най-важните решения от последния 
мандат. След месеци на напрегнати пре-
говори, през ноември миналата година 
ЕП прие окончателно финансова рамка 
на ЕС за периода 2014—2020 г. Евро-
съюзът ще разполага с 960 млрд. евро, 
което е с 40 млрд. по-малко от предиш-
ната бюджетна рамка. Най-много сред-
ства се отделят за конурентоспособност 
и повишаване на заетостта (45%), преки 
земеделски помощи (31%) и развитие на 
селските райони (11%). 

В този смисъл, 1744 е внушително 
число, зад което стоят още по-значи-
ми въпроси. Кое от решенията беше 
най-важно? Сложен въпрос. Но, едно 
е сигурно — европейските депутати 
завършват труден политически се-
зон, през който бе постигнато много. 
Най-важното бе да бъде запазена ста-
билността на Европейския съюз в ус-
ловия на икономическа, финансова и 
социална криза, прераснала в извест-
на степен до криза на стойностите и 
идентичността. Досегашният състав 
на ЕП оставя след себе си солидно 
наследство от установени политики 
и визия за бъдещето. Но, избраните в 
края на май (за България — 25 май) 
европейски представители ще тряб-
ва да продължат започнатото и да се 
справят със старите и нови предизви-
кателства, пред които стои Европа. 

10 от 1744, или преглед на мандата


