
Светлана Йорданова ски съвет. На 13 февруари 2013 г. настъпи 
съвсем нова фаза от процеса на преговора 
за търговско сближаване между Европей-
ския съюз и САЩ. На тази дата предсе-
дателят на Европейската комисия Жозе 
Барозо обяви началото на реални прего-
вори за сключването на търговски пакт, 
ден след като това направи американският 
президент Барак Обама. Днес, две години 
по-късно, Трансатлантическото партньор-
ство за търговия и инвестиции (ТПТИ) 
вълнува САЩ, ЕС, а и останалите светов-
ни икономики.
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акцентира върху определена тема през 
годината с цел да привлече общественото 
внимание към конкретен проблем. В мно-
го от случаите инициативите предшестват 

важни законодателни промени. Темите, 
които през последните години са били във 
фокуса на ЕС, са гражданството през 2013 
и 2014 г., а преди това – активното старе-
ене през 2012 г. и доброволчеството през 
2011 г.

През 2015 г. ЕС за първи път насочва 
вниманието не към въпроси от интерес 
предимно за своите граждани, а навън, към 
най-бедните държави и европейските уси-
лия за подпомагане на тяхното развитие.
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РАЗПРОСТРАНЯВА СЕ БЕЗПЛАТНО

Година четвърта

В БРОЯ:

#ТПТИ – новият търговски ред?

С поглед в бъдещето: 
Европейска година за развитие 2015

Нов брой на вестник „По-
коление Европа“, нов късмет, 
както се казва, или по-скоро 
нов Европейски парламент, 
нова Европейска комисия, 
нови приоритети пред ЕС... 
Това са само част от нещата, 
които се случиха от последния 
ни брой през май 2014 г. и кои-
то са намерили място в ново-
то ни издание. Не се промени 
обаче интересът към конкурса 
за списване на вестника, кой-
то държите в ръцете си: тази 
година над 190 студенти от 
най-различни университети в 
България и Европа изпратиха 
свои есета. Сред тях избрах-
ме нашите 15 автори, с чиито 
материали ще имате удоволст-
вието да се запознаете. Те ще 
Ви представят своята гледна 
точка към Европейския съюз, 
както го виждат днес, а Вашите 
коментари очакваме в Туитър 
и на нашата Фейсбук страница 
(EPIOSo� a). 

Приятно четене!
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Идеи за облекчаването на търговията 
от двете страни на Атлантически океан е 
имало и преди. Инициатива за създаване-
то на зона за свободна търговия се появя-
ва още през 90-те години на миналия век, 
но само за да отшуми без последствия. 
Идеята отново е на дневен ред след про-
вала на преговорите от Доха в рамките на 
Световната търговска организация (СТО). 
Съживява я германският канцлер Ангела 
Меркел, като в резултат на това започва 
работа Трансатлантическият икономиче-
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ЩО Е ТО ТПТИ?
Накратко, ТПТИ е споразуме-

нието, което би създало най-голя-
мата зона за свободна търговия в 
света. По своята същност това е до-
говор, който ще засяга две от най-
големите икономики на планетата, 
общият БВП на които е над 50% 
от световния. Целта на споразу-
мението е отпадане на множество 
търговски бариери и либерализа-
ция на трансатлантическия пазар. 
Това включва намаляването или 
премахването на мита, нетарифни 
ограничения върху търговията с 
най-различни стоки, създаване на 
благоприятна среда за презокеан-
ски инвестиции на компаниите от 
двете страни на Атлантика. 

„ЗА“ И „ПРОТИВ“
ТПТИ провокира пъстра пали-

тра от политически и граждански 
позиции. Най-големите надежди 
са свързани с това, че премахване-
то на бариерите пред търговията 
и инвестициите ще създаде нови 
пазарни възможности и ще стиму-
лира икономическия растеж в Ев-
ропа и САЩ. Независимо проуч-
ване на Центъра за изследвания на 
икономическата политика (Centre 
for Economic Policy Research), 
Лондон, показва, че годишният 
положителен ефект от това спора-
зумение ще е около 119 млрд. евро 
за БВП на ЕС и около 95 млрд. 
евро за американската икономика. 
Същевременно обаче, всяка една 

от двете страни се опитва макси-
мално да защити собствените си 
интереси, което поставя поредица 
от въпроси за влиянието на евен-
туално споразумение. Най-спор-
ната мярка, която ТПТИ предвиж-
да, е създаването на механизъм за 
уреждане на спорове между ин-
веститор и държава (УСИД) под 
формата на наднационален арби-
траж, който ще позволи на големи 
международни корпорации да съ-
дят отделни държави. Освен това, 
има опасения, че САЩ ще наложи 
своите по-либерални стандарти по 
отношение на хранителните про-
дукти (въпросът за генно-модифи-
цираните организми (ГМО).

ОКСИМОРОНЪТ 
ПРОЗРАЧНИ 
ПРЕГОВОРИ
В отговор на обществените кри-

тики за по-голяма прозрачност в 
преговорния процес ЕК публикува 
набор от документи, излагащи пред-
ложенията на ЕС за правни текстове 
по различни теми в контекста на пре-
говорите по ТПТИ. Това е първото 
търговско споразумение, чийто ман-
дат за преговори се публикува пред 
обществеността преди то да бъде 
подписано. В допълнение ЕК пуб-
ликува и обяснения на по-широко 
разбираем език какво означават тези 
текстове, а също и детайлни справки 
с факти, изясняващи европейските 
позиции.

БЕЗВИЗОВ РЕЖИМ?
ЕК определя ТПТИ като въз-

можност за отпадане на барие-

рите, ограничаващи търговията 
между САЩ и ЕС. Дали обаче 
ограниченията за пътуване са та-
кава бариера според Комисията 
все още не е ясно. Тя се старае 
преговорите за търговски споразу-
мения да са съобразени с цялост-
ните усилия както на европейско 
равнище, така и на равнището на 
съответните държави членки за 
възможно най-скорошно постига-
не на пълна визова реципрочност 
със САЩ.

ЗАРЕЖДАНЕ…
След евентуално успешно 

приключване на преговорите меж-
ду ЕС и Съединените щати, из-
готвеното предложение следва да 
бъде прието единодушно на среща 
на Съвета на ЕС в състав държав-
ни и правителствени ръководите-

ли. За да се пристъпи към третата 
стъпка – ратификация от страна 
на националните парламенти на 
държавите членки – ТПТИ ще 
трябва да получи одобрението на 
Европейския парламент. Именно 
затова в последните месеци той 
е изключително активна страна в 
преговорите, протичащи по пра-
вило единствено между ЕК и пра-
вителството на САЩ. 15 парла-
ментарни комисии изготвят свои 
позиции, за да формират единно 
крайно становище по преговорния 
процес и отделните глави, което 
се очаква да бъде формулирана 
от Комисията по международна 
търговия през май 2015 г. По този 
начин ЕП иска да бъде сигурен, 
че гласът на гражданите на Съюза 
ще бъде чут и че ще бъде зачетено 
демократичното начало. Страните 

по споразумението в крайна смет-
ка са три – ЕС, държавите членки 
и САЩ, което означава, че догово-
рът ще бъде предмет на разглеж-
дане от множество правни систе-
ми. Затова и на този етап остават 
и много на брой въпросителните 
около окончателното му приемане 
и влизане в сила.

СКОРО 
И ВЪВ ВАШИЯ ДОМ
„Ще дойде ден, в който ще ви-

дим тези две големи общности – 
САЩ и Съединените щати на Ев-
ропа, да протегнат едни към други 
ръце над моретата и да обменят 
своите продукти, произведения на 
изкуството и плодове на гения.“ 
Тези визионерски думи произна-
ся Виктор Юго през 1849 г. Ще се 
сбъдне ли мечтата на Юго, пред-
стои да разберем скоро.

Изпратете ни Вашето мнение по 
темата в Twitter на @EP_Bulgaria с 
хаштаг #ПоколениеЕвропа!

#ТПТИ – новият търговски ред?
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Съюзът безспорно е световен пример в тази област. 
Той е най-големият донор за развиващите се страни, 

предоставяйки около 60% от цялата помощ за тях. Мотото на 
Европейската година за развитие обаче не акцентира върху 
средствата, а върху ценностите: „Нашият свят, нашето 
достойнство, нашето бъдеще“. Идеята е на Европейския 
парламент, а посланието – недвусмислено – да престанем да 
мислим за „тях“ и „ние“, за бедни и богати, за Север и Юг и 
да изградим общо достойно бъдеще за всички. 

ЦЕЛИТЕ НА ХИЛЯДОЛЕТИЕТО
2015 година не е случаен избор, защото от една страна 

отбелязва годишнина, а от друга е важен момент за 
бъдещето на световния консенсус за развитие. През 2000 г. 
на конференция на ООН държавните лидери се обявяват 
около идеята за по-голяма грижа от страна на богатите към 
бедните държави и определят Целите на хилядолетието за 
развитие. За някои – твърде амбициозни, а според други – 
тъкмо обратното, тези осем на брой цели начертават пътна 
карта за развитието на света с крайна дата 2015 г. Бедността 
трябва да бъде намалена наполовина, да се осигури начално 
образование за всички, да се намали детската смъртност, а 
богатите държави трябва да отделят определен финансов 
ресурс за изпълнението на този план. Истината е, че въпреки 
усилията, към днешна дата в глобален мащаб по-голямата 
част от тези цели няма да бъдат изпълнени, а светът ще 

трябва да ги актуализира. Очаква се новото споразумение, 
което ще бъде наречено „Цели за устойчиво развитие“, да 
бъде прието през септември 2015 г. отново на форум на 
ООН, а в момента думата за предложения и коментари има 
световното гражданско общество. 

От друга страна, 
ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА ЗА РАЗВИТИЕ Е 
ИМЕННО ЗА ГРАЖДАНИТЕ НА ЕС.

Тя цели да ги информира, да ги направи съпричастни, но и да 
поиска тяхното мнение как трябва да изглеждат съвместните 
световни усилия през следващите десетилетия. За тази цел е 
разработена специална страница – europa.eu/eyd2015/bg, дос-
тъпна и на български език. Чрез нея можете да разберете пове-
че за проблемите на развиващия се свят и как точно му помага 
ЕС, да се включите в онлайн дискусии и да вземете участие 
в различни тематични събития в целия Съюз. Традиционният 

ден на отворените врати на ЕП през май също ще бъде посве-
тен на годината за развитие. В България официалното начало 
на годината беше поставено с конференция през март, а отдел-
ни институции и евродепутати насърчават младите хора да по-
мислят по темата в конкурси за есе. 

БЪЛГАРИЯ И ГОДИНАТА ЗА РАЗВИТИЕ
Като цяло, европейската политика за развитие е слабо 

позната в България, а и със сигурност много българи се питат 
защо ние, които сме на опашката на ЕС, трябва да помагаме. 
Навярно заради обществените нагласи, задължението ни да 
предоставяме 0,33% от брутния си национален доход като 
помощ за развитие не се афишира широко. От друга страна 
обаче, помощта за развитие е въпрос на нашите отговорности 
като държава членка и не на последно място е израз на една 
от ключовите ценности за ЕС – солидарността. Защото, както 
бившият европейски комисар по развитието Андрис Пибалгс 
заявява: „България може да е една от най-бедните страни (в 
ЕС), но на глобално ниво тя не е такава“. 

Европейската година за развитие е добър повод, ако не  
да отделим малко средства, то поне да обърнем внимание 
на темата и да помислим за себе си не само като част от 
европейската, но и от световната общност от държави. 
Гладът, пандемиите и унищожителните природни бедствия 
са малка част от настоящите проблеми на развитието, но не 
задължително и негово бъдеще. Нека да се включим и ние!

Очакваме Вашите коментари по темата в
Twitter на @EP_Bulgaria с хаштаг #ПоколениеЕвропа!

С поглед в бъдещето: 
Европейска година 
за развитие 2015

ТПТИ в цифри

С подкрепата 
на Европейския 
съюз НПО ALIMA 
(Alliance for 
International 
Medical Action) 
създава център 
за лечение. 
Саа Яво 
Кумасадуно е 
един от малкото 
излекувани от 
ебола.

Маргарет 
Амонго е 
43-годишна 
майка на четири 
деца от Уганда, 
която страда 
от увреждане. 
Благодарение на 
помощта на ЕС 
днес в селото 
ѝ има чиста 
питейна вода.

ЕС насърчава жените в Тихоокеанския регион да 
участват активно в политиката.
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Иван Радулов
Усложняващата се ситуация в Украйна 

е приоритет във външната политика на Ев-
ропейския съюз от гледна точка на неговата 
сигурност и функциониране. За разлика от 
конфликта в Близкия изток – също нетърпящ 
отлагане въпрос – украинската криза се раз-
вива на самите сухоземни граници на ЕС.

Един нов „замразен конфликт“ на кон-
тинента не е в интерес на нито една от стра-
ните в него и определено трябва да бъде 
избегнато, още повече, че 

МИРЪТ Е ОСНОВАТА 
ЗА СЪЗДАВАНЕТО 
И ФУНКЦИОНИРАНЕТО НА ЕС.
От друга страна, с действията си в Мол-

дова, Грузия, а сега и в Украйна, Москва не 
крие раздразнението си от факта, че нейни 
бивши сателитни страни са привлечени от 
европейската и евроатлантическата идеи. 
Това поставя нови предизвикателства пред 
Брюксел – дошъл е нов етап в развитието на 
ЕС. След периода на създаване и утвържда-
ване, а след това и на разширяване на общ-
ността, сега е време да се докаже способ-
ността на страните от ЕС да действат заедно 
и в интерес на общото си благо, изправени 
пред външна съпротива. 

Като една от основните европейски ин-
ституции, Европейският парламент взема ак-
тивно участие в решаването на този нов „из-
точен въпрос“. Въпреки че правомощията, с 
които той разполага, не му позволяват пряко 
да провежда външната политика на ЕС, Пар-
ламентът е контролната инстанция, която 
одобрява или не плановете на Комисията и 
по-специално на Върховния представител 

за общата външна политика и политиката на 
сигурност на ЕС. Одобрението му се изисква 
и за сключване на търговски и други спора-
зумения, каквото беше Споразумението за 
асоцииране на Украйна с ЕС. Това бе актът, 
чието първоначално отхвърляне от прору-
ското правителство на Янукович бе основен 
повод за избухването на протестите в Киев, 
където украинците настояха европейската 
интеграция на страната им да продължи.

В преамбюла на споразумението 
УКРАЙНА Е ПРИЗНАТА ЗА 
ЕВРОПЕЙСКА СТРАНА,

споделяща историята и ценностите на остана-
лите страни в Европа. Като цел на акта се по-
ставя тясното сътрудничество в над 30 важни 

области, сред които енергетика, транспорт и 
социална политика. Предвижда се и улеснение 
на движението между Украйна и ЕС чрез без-
визов режим за украинските граждани, както 
и търговско партньорство, което да доведе до 
ръст на националния доход на Украйна с 1,2 
млрд. евро годишно, а на износа на страната за 
ЕС – с около 1 млрд. евро годишно. 

След драматичните събития в Киев от 
2013 и 2014 г. и въпреки заплахите от Кре-
мъл, споразумението все пак бе ратифици-
рано – едновременно от ЕП и Върховната 
Рада на Украйна на 16 септември 2014 г. на 
тържествено заседание с видеоконферентна 
връзка между Страсбург и Киев. Председа-
телят на ЕП Мартин Шулц нарече събитие-
то „исторически момент“.

По всичко личи, че огромната част от 
Европейския парламент горещо подкрепя 
украинците в тяхното желание за по-дълбо-
ка европейска интеграция. Ръководителят 
на Делегацията на ЕП за връзки с Украйна 
Павел Ковал (ЕКР, Полша) заяви, че 

УКРАИНЦИТЕ 
ЩЕ СЕ ЧУВСТВАТ КАТО 
У ДОМА СИ В ЕВРОПА,

а до 10–15 години ще бъде напълно реалистич-
но да се говори и за членство на Украйна в ЕС.

От друга страна, както крайно десните, 
така и крайно левите евроскептични сили 
критикуват ЕС за външната му политика и то 
с подозрително еднакви доводи. Те често се 
мотивират с опасността от „раздразване“ на 
„руската мечка“: „Нека не продължаваме да 
дразним Путин, независимо какво мислим за 
него“, заяви Найджъл Фараж (UKIP) по вре-
ме на дебат в пленарната зала на ЕП относно 
санкциите срещу Москва. Според Фараж аг-
ресивен отговор на Русия спрямо ЕС би бил 
напълно оправдан. Крайнолевият му колега 
Пабло Иглесиас (издигнат от испанската 
„Подемос“) заявява по време на същия дебат, 
че идеите за подкрепа за свободата и демо-
крацията в Украйна били „празни приказки“ 
и всичко било „въпрос на геополитика“.

Въпреки важността на въпроса за бъде-
щето на Съюза и неговите съседи и въпреки 
вече ясно заявената принципна позиция, ЕС 
не заглушава тези евроскептични или дори 
еврофобски гласове, както например правят 
други държави с вътрешната си опозиция. 
При това положение изборът на Украйна да 
се развива с поглед на Запад далеч не е изне-
надващ за свободомислещите хора.

Какво (не) Ви хареса в тази статия? Кажете 
ни в Twitter на @EP_Bulgaria с хаштаг 
#ПоколениеЕвропа!

Предизвикателствата пред евроинтеграцията 
на бивша югославска република Македония

Диана Дюлгерова
Бившата югославска република Македония продължава 

да предизвиква бурни дебати относно своята евроинтегра-
ция. За девети пореден път през март 2015 г. членовете на 
Европейския парламент призоваха държавите членки да 
започнат преговори с югозападната ни съседка, която полу-
чи статут на кандидат за членство в Европейския съюз още 
през 2005 г. И до днес множество 

ВЪТРЕШНИ И МЕЖДУНАРОДНИ 
ПРОБЛЕМИ БЛОКИРАТ 
ПЪТЯ НА СТРАНАТА КЪМ БРЮКСЕЛ.
Сред основните пречки пред присъединяването на би-

вша югославска република Македония към ЕС и НАТО е 
нерешеният с Гърция спор за името, възникнал още с от-
делянето на държавата от Югославската федерация през 
1991 г. Страховете на Гърция произтичат от възможността 
югозападната ни съседка да предяви териториални пре-
тенции към северногръцката провинция със същото име. 
Въпросът е изключително деликатен, тъй като от неговото 
решаване зависи и запазването на идентичността на маке-
донците, международното признаване на страната и инте-
грацията ѝ в международната общност. 

Постигането на компромис изглежда все по-трудно с 
времето. Според българския евродепутат Ангел Джамбаз-
ки (ЕКР) „спорът за името е маската, зад която са скрити 
по-големи проблеми – за идентичността на тази държава, 
за политиката ѝ, която е ретроградна, за противоречията 
и нерешените вътрешни проблеми, които се прикриват с 
външнополитическа активност. Всъщност, спорът за името 
автоматично ще отпадне, ако правителството в Скопие се 
откаже от т.нар. „антиквизация, македонизация.“. Друг наш 
представител в ЕП – Андрей Ковачев (ЕНП) – е на мнение, 
че изход от този спор може да се намери, ако „югозападната 
ни съседка приеме приставка към името си, която да не бъде 
ползвана само в двустранните отношения с Гърция, но и 
при всички официални поводи“.

На 11 март 2015 г. ЕП прие резолюция относно Доклада 
за напредъка на бивша югославска република Македония за 
2014 г., в която изрично призовава към 

ТОЛЕРАНТНОСТ И ПОМИРЕНИЕ 
С РАЗЛИЧНИТЕ ЕТНИЧЕСКИ ГРУПИ,

включително с „гражданите с българско национално съз-
нание“. Българските членове на ЕП Ангел Джамбазки 
(ЕКР), Андрей Ковачев (ЕНП) и Сергей Станишев (С&Д), 
членове на Съвместния парламентарен комитет ЕС – би-
вша югославска република Македония, се включиха актив-
но в работата по резолюцията за югозападната ни съседка. 
Те призоваха „за по-нататъшен напредък, включително 
в контакти на високо равнище между правителствата и в 
двустранните отношения с България с оглед на договаря-
нето на споразумение за добросъседски отношения“. Сред 
препоръките, заложени в резолюцията, които се отнасят за 
България, са: спиране на езика на омраза към страната ни, 
гарантиране правото на всички национални общности да 
ползват родния си език като официален, както и да имат 
медии на този език и да имат право на свои обществени и 
политически организации.

Тримата български евродепутати са също на мнение, че 
за да продължат успешно преговорите по присъединяване-
то на бивша югославска република Македония към ЕС, ней-
ните управляващи следва да поемат инициативата за 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ 
НА ПОЛИТИЧЕСКИЯ ДИАЛОГ

и да съдействат на европейските институции в посредни-
чеството им за решаване на вътрешните проблеми на стра-
ната. Отново според Ангел Джамбазки (ЕКР) „политиче-
ското разделение сред партиите в югозападната ни съседка 
създава опасност от силна обществена поляризация, която 
може да се предотврати чрез съдействие от страна на ЕП в 
качеството му на представителна институция. Необходими 
са ефективни действия, мерки и резултати. От Скопие зави-
си да докаже, че има желание да приложи препоръките на 
приетата през март 2015 г. резолюция на ЕП.“

Сложната политическа ситуация в бивша югославска ре-
публика Македония стана причина ЕП да сформира група за 
помиряване на партиите в страната. Целта на европейското по-
средничество е да спомогне за преодоляването на кризата и да 
се установи връзка между управляващата партия и опозицията. 
В тази връзка говорителят на Върховния представител на ЕС 
по въпросите на външните работи и политиката на сигурност 
Мая Коциянчич заяви, че Европейската комисия ще работи в 
тясно сътрудничество с членовете на ЕП по този въпрос. Спо-
ред нея основното политическо задължение остава на партиите 
в югозападната ни съседка, които трябва да покажат отговор-
ност и да се включат в конструктивен диалог за преодоляване 
на сегашната криза, като се съсредоточат върху стратегически-
те приоритети на страната и всички нейни граждани.

Сред най-важните предизвикателства, с които бивша 
югославска република Македония следва да се справи, са 
осигуряването на върховенството на закона и борбата с ко-
рупцията, за да може да се подобри нейната икономика и да 
бъдат привлечени чужди инвестиции. Както заяви г-н Кова-
чев (ЕНП) в изказването си по доклада за страната: 

„ГРАЖДАНИТЕ НА БИВША ЮГОСЛАВСКА 
РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЯ ИМАТ НУЖДА 
НЕ ОТ СИЛОВИ ЛИДЕРИ, А ОТ СИЛНИ И 
ПРОЗРАЧНИ ИНСТИТУЦИИ И ЗАСЛУЖА-
ВАТ ЕВРОПЕЙСКО БЪДЕЩЕ СЕГА!“
Предстои да видим дали и как с помощта на европей-

ското посредничество в преодоляването на политическата 
криза страната ще поеме по демократичния европейски път.

Какво мислите по темата? Пишете ни в Twitter на 
@EP_Bulgaria с хаштаг #ПоколениеЕвропа!

Пътят, който бившата 
югославска република 
Македония трябва да извърви 
преди да бъде посрещната 
с „Добре дошла“, все още е 
дълъг

1 „Україна – це Європа“ бе основният лозунг на 
Евромайдана.

Украйна – това е Европа!1 

Заседанието на ЕП и украинската Рада, проведено с 
пряка видеоконферентна връзка, на което бе прието 

Споразумението за асоцииране на Украйна

Украинската певица Руслана 
по време на извънредно засе-

дание на Комисията по външ-
ни въпроси на ЕП
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Петър Георгиев
Въпреки дългогодишното си влия-

ние върху цялостното развитие на Ев-
ропа, имиграцията сякаш едва наскоро 
излезе от полето на медийната тиши-
на, превръщайки се в основен мотив 
за интензивни обществени дебати. На 
фона на толерантността към различи-
ята, която Европейският съюз активно 
насърчава чрез вътрешния си пазар, 
изглежда парадоксално, че именно 
свободното движение на хора стра-
да от негативни настроения в самите 
държави членки. 

Възходът на анти-имиграционните 
партии и движения изглежда неоспо-
рим. Победата на Найджъл Фараж и 
неговата Партия за независимост на 
Обединеното кралство (UKIP) на ми-
налогодишните избори за Европей-
ски парламент бе достатъчен, но не 
и единствен, атестат за това процъф-
тяване. Паралелното разрастване на 
анти-ислямистката ПЕГИДА в Дрез-
ден дори придаде и религиозен нюанс 
на проблема, който отдавна излезе от 
простия икономически контекст. 

Понастоящем, нарастващото про-
тивопоставяне между Изтока и Запада 
в Европа предизвиква все по-осезаемо 
политическо напрежение, с което ЕС 
ще трябва да се справя. Фактът, че ксе-
нофобията е използвана като оръжие 

за политическо влияние не е изненад-
ващ, но подценяването му би могло да 
доведе до по-сериозни последици. 

Противопоставяне на тази тенден-
ция също не липсва. Демонстрации-
те в подкрепа на дискриминираните 
„други“ са фундаментално важни за 
заздравяването на европейските цен-
ности. През февруари 2015 г. хиляди 
жители в Осло се хванаха за ръце в 
„кръг на мира“, символичен акт сре-
щу терористичната атака в датска-
та столица същия месец. Още през 
януари 2015 г. бившият редактор на 
френския „Монд“ Натали Нугеред 
основателно говори за „демократич-
но възраждане срещу расизма“ в свой 
коментар за британския „Гардиън“. 
На този етап обаче това възраждане 
не изглежда достатъчно енергично, 
за да защити стотиците хиляди ими-
гранти и бежанци, търсещи по-добър 
живот, реализация или просто спасе-
ние на територията на ЕС.

България едновременно се оказа 
и на двата полюса на този процес. От 
една страна – в ролята си на външна 
граница на ЕС – тя е първа спирка 
за множество сирийски бежанци, а 
от друга – източник на немалък брой 
емигранти към различни държави 
членки.

Кризата с непредвидените пресел-
ници в страната достигна връхната си 

точка в края на 2014 г. В официалната 
си статистика Държавната агенция за 
бежанците информира за 11 081 по-
търсили закрила лица, в допълнение 
към миналогодишните 7 144. В срав-
нение с общия брой от 1,5 млн. бежа-
нци в рамките на ЕС плюс Швейцария 
и Норвегия, тези числа изглеждат не-
значителни и все пак достатъчни, за 
да бъдат определени като проблемни.

Една от основните трудности пред 
Съюза е, че не може да осигури еднак-
ви условия за бежанците, а всяка стра-
на сама поема издръжката им. Така 
България бе принудена да осигурява 
грижа, за която няма достатъчен фи-
нансов капацитет. Планираната нова 
82-километрова ограда по границата 
с Турция, финансирана с европейски 
средства, изглежда като разбираем 
ход, но в никакъв случай окончателно 
решение на проблема.

В същото време икономическата 
нестабилност в страната продължава 
да предизвиква вълни от емигранти 
към страни от Западна Европа, които 
често стават обект на същата тази мо-
дерна непоносимост към мултикулту-
рализма. Анти-имиграционната кам-
пания на Фараж и UKIP, насочена сре-
щу българи и румънци, демонстрира 
нагледно колко податлива всъщност е 
Европа на подобна ксенофобска про-
вокация. 

Притеснителна в случая не беше са-
мата политическа стратегия на Фараж, 
а фактът, че тя спечели на партията му 
цели 24 места в ЕП. Резултат, който би 
трябвало да представлява не само сиг-
нална лампа за ЕС, но и истинска обида 
за ценностната му система като цяло.

И ако за някого всичко това звучи 
прекалено апокалиптично, събитията 
от началото на 2015 г. би трябвало да 
бъдат достатъчно убедителни в про-
тивното. Атентатите в Париж и Копен-
хаген, както и предотвратеният такъв в 
белгийския град Вервие, отвориха дъл-
бока рана в доверието към Европа като 
безопасна територия. Тези атаки обаче 
не бяха вследствие на външна инвазия, 
а дойдоха от вътрешността на едно об-
щество, което лицемерно изневери на 
собствените си претенции за демокра-
тична равнопоставеност. 

В името на съхранението си евро-
пейското общество трябва да прегър-
не различното без да го задушава. Сам 
по себе си Европейският съюз едва 
ли може да възпламени безрезервно 
човеколюбие сред гражданите си. Но 
чувствата, които подтикнаха хората да 
се хванат за ръце в „кръга на мира“ – 
обърнете се към тях!

Изпратете ни Вашето мнение по темата 
в Twitter на @EP_Bulgaria с хаштаг 
#ПоколениеЕвропа!

Сирийски бежанци пред склад на ЕС за хуманитарна помощ в бежанския лагер Заатари в Мафрак, Йордания

Имиграцията в ЕС – 
невидима заплаха
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Мария Петрова
Никой не отива на бойното 

поле без оръжие. Затова се пос-
тарайте, когато дойде моментът 
на сблъсък с другите канди-
датури за евростаж, вашата да 
се открои. Като за начало се 
информирайте за възможност-
ите и преценете къде бихте се 
вписали най-добре. В рамките 
на своя  Генерален секретариат,

ЕВРОПЕЙСКИЯТ 
ПАРЛАМЕНТ 
ПРЕДЛАГА НЯКОЛКО 
ВАРИАНТА ЗА СТАЖ:

с обща насоченост, с журналис-
тическа насоченост, стажове 
за писмени и устни преводачи, 
както и програма за хора с ув-

реждания. В зависимост от ха-
рактера на стажа, основните из-
исквания са свързани с придо-
битото образование, възрастта 
(навършени 18 години), дали 
сте гражданин на страна член-
ка/кандидатка на Европейския 
съюз, дали сте били наемани 
срещу заплащане за сметка на 
бюджета на ЕС и т.н. Всички 
предлагани стажове са плате-
ни. Кандидатстването е въз-
можно няколко пъти годишно и 
се извършва чрез попълване на 
онлайн формуляр на официал-
ната страница на ЕП. За повече 
информация относно програ-
мите и техните критерии, както 
и примерни формуляри, посе-
тете официалния сайт на ЕП 
www.europarl.europa.eu.

ОТ ИЗВОРА 
НА ОПИТА – 
КАКВО СПОДЕЛИХА 
СТАЖАНТИТЕ
И тъй като личната исто-

рия във всяко едно начинание 
е от изключително значение, 
потърсих успешни стажанти, 
които да споделят впечатле-
нията си от придобития опит. 
Представям ви Михаела Па-
найотова и Веселина Фотева. 
Михаела е студентка по меж-
дународни комуникации и ме-
дии в Грьонинген, Холандия. 
Владее свободно 4 езика, а 
други 2 разбира. Стажантка е 
в Информационното бюро на 
Европейския парламент в Бъл-
гария. Веселина е завършила 
журналистика в Университета 

за национално и световно сто-
панство в София и има опит в 
сферата на медиите, а съвсем 
наскоро се е завърнала от ста-
жа си в Брюксел. 

Разкажете какво ви нака-
ра да кандидатствате за стаж 
в ЕП и какво бихте посъвет-
вали онези, които също проя-
вяват интерес?

Михаела: През ноември 
2014 г. бях част от организира-
но посещение на европейските 
институции в Брюксел. Докос-
ването до сърцето на ЕС и ра-
ботата на служителите на ЕП 
запали интереса ми да придобия 
практически опит в тази сфера. 
Скоро след това реших, че най-
подходящото място за изготвяне 
на дипломната ми работа е точ-
но международната среда в ЕП. 
Харесах страницата в социални-
те мрежи, запознах се с условия-
та, с дейностите и не след дълго 
вече попълвах онлайн формуля-
ра за стаж. Бих посъветвала все-
ки, който има интерес, да потър-
си повече информация онлайн и 
да кандидатства смело.

Веселина: Като студентка 
по журналистика в УНСС спе-
челих конкурс, а наградата бе 
посещение в Брюксел. Тогава 
за първи път чух за възмож-
ностите за стаж в ЕП. 5 години 
по-късно вече го изживявах. 
Останах изключително довол-
на. Стажът е едно от най-обо-
гатяващите неща, които съм 
правила. Професионалният ми 
опит, образованието и странич-
ните дейности ме направиха ус-
пешен кандидат. Бих посъвет-
вала хората да са по-конкретни 
в мотивацията си. Ако не стане 
от първия път, да не се отказват. 

Опишете един ваш ден! 
Какви бяха/са основните ви 
задължения и отговорности?

Михаела: Стажантските 
програми в различните отде-
ли са организирани различно. 
Ролята на стажанта в Инфор-
мационните бюра на ЕП е 
да помага на екипа, когато е 
нужно. Като стажант някои от 
дейностите са да отговарям за 
изготвянето на различни доку-
менти, доклади, прессъобще-
ния, да осъществявам връзка 
с институции и медии, да пре-
веждам и да помагам при ор-
ганизирането на събития.

Веселина: Работех в Гене-
рална дирекция „Комуника-
ция“ на ЕП, отдел „Медийни 
услуги и мониторинг“. Ос-
новно помагах на българско-
то пресаташе с изготвянето 
на информационни бюлетини 
и прессъобщения преди и по 
време на пленарните сесии 
в Страсбург и Брюксел. Бях 
заедно с други четирима меж-
дународни стажанти. Често 
си взаимодействахме, когато 
се налагаше да анализираме 
медийното отразяване в евро-
пейските държави на важни 
теми от дневния ред на Пар-
ламента.

Ако събудихме интереса 
ви, не се колебайте, а канди-
датствайте. И в момента има 
отворени процедури за раз-
личните институции на ЕС. 
Успех!

Очакваме Вашите коментари по 
темата в Twitter на @EP_Bulgaria с 
хаштаг #ПоколениеЕвропа!Следваща стъпка – посрещане и въвеждане в атмосферата на ЕП от неговия председател Мартин Шулц

Първи стъпки в операция „Евростажант“

Три, две, едно – 
евростарт
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Новите водещи лица 
на Европейския парламент
Янислав Илиев

През месец май 2014 г. граж-
даните от всички 28 държави 
членки на Европейския съюз 
гласуваха за своите представи-
тели в Европейския парламент. 
Въпреки че на пръв поглед 
съставът на Парламента не се е 
променил съществено и около 
половината от старите депута-
ти са запазили своите места и 
през новия мандат, резултатите 
от проведените избори показват 
някои интересни новости.

Доказателство за пъстротата 

на „новия парламент“ е фактът, 
че разликата между най-възрас-
тен и най-млад депутат е цели 
66 години. Най-възрастният 
депутат е Емануил Глезос (Гър-
ция, ЕОЛ/СЗЛ), на 92 години, а 
най-млад е 26-годишният бъл-
гарин Андрей Новаков (ЕНП).

Статистиката ще ни отведе 
още по-далеч и ще ни покаже 
още интересни разлики. Герма-
ния, например, е държавата с 
най-висок процент (69,79%) на 
преизбрани депутати, за разлика 
от Гърция, чиито граждани са 
решили да заменят всичките си 

21 бивши представители с нови. 
Отчитаме и тенденцията, че

ДЕЛЪТ НА ЖЕНИТЕ В 
ПАРЛАМЕНТА БАВНО 
СЕ УВЕЛИЧАВА.
В периода от изборите 

през 2009 г. до изборите през 
май 2015 г. техният дял е бил 
35,05%, а днес те са 36,88%. 
Страната, изпратила най-висок 
дял евродепутати от нежния 
пол, е Малта (66,67%), а тази с 
най-нисък – Литва (9,09%). 

България също гласува и 
избра своите 17 представители 
на 25 май 2014 г. На третите за 
страната избори за евродепута-
ти българите изпратиха 12 мъже 
и 5 жени (70,5% към 29,5%). За 
сформиране на новата българска 
делегация в ЕП, ГЕРБ спечели-
ха 6 мандата, БСП и ДПС – по 4, 
ББЦ – 2, а РБ – един.

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ 
НА ЕП
На 1 юли 2014 г. се проведе 

изборът на Председател на ЕП. 
Той се избира чрез тайно гла-
суване, а кандидатът, събрал 
абсолютно мнозинство (50% + 
1 глас), се обявява за председа-

тел на Парламента. При липса 
на мнозинство се провежда 
втори или трети тур при необ-
ходимост.

За следващите две години и 
половина за председател беше 
избран представителят от Гру-
пата на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократи-
те в ЕП Мартин Шулц. 59-го-
дишният германски евродепу-
тат ще заема поста до януари 
2017 г. За него гласуваха 409 
членове на ЕП при общо 612 
валидни гласа в първия тур от 
изборите. В качеството си на 
председател, той направлява 
дейността на Парламента, ръ-
ководи пленарните заседания 
и обявява бюджета на ЕС за 
окончателно приет. Председа-
телят, също така, представлява 
Парламента в отношенията му 
с други институции на Евро-
пейския съюз и извън него.

Мартин Шулц е роден на 20 
декември 1955 г. в Хелрат, про-
винция Северен Рейн-Вест-
фалия, ФРГ. В младежките си 
години работи като продавач 
на книги, а политическата си 
кариера започва през 1984 г. 
като общински съветник. Мал-

ко по-късно става кмет на град 
Вюрзелен. От 1996 г. е депу-
тат в Европейския парламент. 
Мартин Шулц е първият човек, 
преизбран като Председател на 
Европейския парламент.

ЗАМЕСТНИК-
ПРЕДСЕДАТЕЛИ 
НА ЕП
Заместник-председателите 

на ЕП са 14 на брой. Те могат да 
заместват Председателя, изпъл-
нявайки неговите функции, ко-
гато това е необходимо. Също 
така те са членове и на Бюрото 
– орган, отговарящ за въпроси-
те на администрацията, органи-
зацията и персонала на ЕП.

Също на 1 юли 2014 г. се 
проведоха изборите за 14-те 
заместник-председатели на 
Европейския парламент. Те 
бяха избрани в рамките на три 
последователни гласувания и 
включват представители на 
всички политически семейства 
и 11 държави членки.

КВЕСТОРИ НА ЕП
Квесторите отговарят за 

въпросите, свързани със со-
циалните и финансови права 
на депутатите в Европей-
ския парламент. Върху тях е 
поставена отговорността да 
осигуряват нормална работ-
на среда. Квесторите могат 
да дават идеи на председате-
ля и неговите заместници по 
всички въпроси, свързани с 
цялостната дейност на ЕП. Те 
са петима на брой и също се 
избират за мандат от 2 годи-
ни и половина, като сред тях 
отново има представители на 
всички политически семей-
ства в ЕП. За квестор бе из-
бран и българският член на 
ЕП Андрей Ковачев (ЕНП).

Какво мислите по темата? Пишете 
ни в Twitter на @EP_Bulgaria с 
хаштаг #ПоколениеЕвропа!

Брайън Хейс (Ирландия, ЕНП) получава пропуска си за достъп по време на първия си работен ден в ЕП

Тереса Родригес-Рубио (Испания, ЕОЛ/СЗЛ) разглежда с интерес 
пощенската си кутия в сградата „Алтиеро Спинели“ в Брюксел
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Неджми АЛИ

Група на Алианса на 
либералите и демократите за 
Европа
Движение за права и свободи

nedzhmi.ali@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45608

Андрей КОВАЧЕВ

Група на Европейската народна 
партия (Християндемократи)
ГЕРБ

andrey.kovatchev@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45662

Георги ПИРИНСКИ

Група на Прогресивния 
алианс на социалистите и 
демократите в ЕП
Българска социалистическа 
партия

georgi.pirinski@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45254

Емил РАДЕВ

Група на Европейската 
народна партия 
(Християндемократи)
ГЕРБ

emil.radev@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45189

Сергей СТАНИШЕВ

Група на Прогресивния 
алианс на социалистите и 
демократите в ЕП
Българска социалистическа 
партия

sergei.stanishev@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45654

Владимир УРУЧЕВ

Група на Европейската народна 
партия (Християндемократи)
ГЕРБ

vladimir.urutchev@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45145

Илхан КЮЧЮК

Група на Алианса на 
либералите и демократите 
за Европа
Движение за права и свободи

ilhan.kyuchyuk@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45178

Искра МИХАЙЛОВА

Група на Алианса на 
либералите и демократите 
за Европа
Движение за права и свободи

iskra.mihaylova@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45858

Момчил НЕКОВ

Група на Прогресивния 
алианс на социалистите и 
демократите в ЕП
Българска социалистическа 
партия

momchil.nekov@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45201

Андрей НОВАКОВ 

Група на Европейската 
народна партия 
(Християндемократи)
ГЕРБ

andrey.novakov@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45710

Светослав МАЛИНОВ

Група на Европейската народна 
партия (Християндемократи)
Реформаторски блок

svetoslav.malinov@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45490

Николай БАРЕКОВ

Европейски консерватори и 
реформисти
България без цензура

nikolay.barekov@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45317

Ангел ДЖАМБАЗКИ

Европейски консерватори и 
реформисти
ВМРО

angel.dzhambazki@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45697

Мария ГАБРИЕЛ

Група на Европейската 
народна партия 
(Християндемократи)
ГЕРБ

mariya.gabriel@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45248

Филиз ХЮСМЕНОВА

Група на Алианса на либералите 
и демократите за Европа
Движение за права и свободи

� liz.hyusmenova@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45903

Илияна ЙОТОВА

Група на Прогресивния 
алианс на социалистите и 
демократите в ЕП
Българска социалистическа 
партия

iliana.iotova@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45708

Ева ПАУНОВА

Група на Европейската 
народна партия 
(Християндемократи)
ГЕРБ

eva.paunova@ep.europa.eu
+32(0)2 28 45771
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Европейската инвестиционна политика: 
кой е човекът с плана?

Едуард Ховсепян
На 22 октомври 2014 г., 

след дебат на работната 
програма за следващите 
пет години, Европейският 
парламент одобри състава 
на новата Европейска ко-
мисия, начело с Жан-Клод 
Юнкер. Комисията започна 
своя петгодишен мандат 
на 1 ноември 2014 г. в една 
деликатна обстановка и със 
задачата да се справи с ня-
кои важни проблеми, въз-
никнали пред Европейския 
съюз. 

Според ЕК, в резултат 
от икономическата и финан-
сова криза инвестициите в 
ЕС са се свили с около 15% 
спрямо върховата си стой-
ност от 2007 г., която е била 
в размер на 3,069 млрд. евро. 

Общата несигурност, висо-
ките равнища на публич-
ния и частния дълг в някои 
сфери на икономиката и 
тяхното въздействие върху 
кредитния риск ограничиха 
възможностите за инвести-
ции. А те, от своя страна, 
са необходими за възста-
новяване на икономиката 
от кризата, за създаване на 
работни места, както и за 
подкрепа на дългосрочния 
икономически растеж и 
конкурентоспособността. 
В отговор на това, новият 
председател на Комисията 
Жан-Клод Юнкер предста-
ви план за справяне с иконо-
мическите трудности, който 
предизвика дискусии на 
всички нива в европейски-
те институции и държавите 
членки. Приеман от някои, 

отхвърлян от други, не може 
да се отрече, че той звучи 
достатъчно интригуващо и 
има всички предпоставки да 
окаже трайно влияние върху 
развитието на интеграцион-
ните отношения.

В КАКВО ВСЪЩ-
НОСТ СЕ СЪСТОИ 
„ПЛАНЪТ ЮНКЕР“?
По данни на ЕК, „Пла-

нът за инвестиции за Евро-
па“ представлява пакет от 
мерки за отключването на 
публични и частни инвес-
тиции в реалната икономи-
ка в размер на най-малко 
315 млрд. евро през след-
ващите три години (2015—
2017). Той съдържа три на-
правления: мобилизиране 
на инвестиционно финан-
сиране без натрупване на 
публичен дълг; подкрепа 
за проекти и инвестиции 
в ключови области като 
инфраструктура, образова-
ние, научни изследвания и 

иновации; и отстраняване 
на отраслово специфични 
и други финансови пречки 
пред инвестициите. 

КАК ЩЕ СЕ 
ОСЪЩЕСТВИ 
ПЛАНЪТ?
Как би могло само с 

21 млрд. евро европейски 
средства (колкото е сумата, 
гарантирана от ЕС и Евро-
пейската инвестиционна 
банка (ЕИБ) за изпълнение-
то на плана) да се направят 
инвестиции от над 300 ми-
лиарда, както предвижда 
планът на Жан-Клод Юн-
кер? Ключовият елемент 
тук се нарича Европейски 
фонд за стратегически ин-
вестиции (ЕФСИ). Фондът 
ще финансира проекти с 
по-изразен рисков профил, 
като по този начин се уве-
личи максимално въздейст-
вието на публичните раз-
ходи и се отключат частни 
инвестиции. Той ще бъде 

създаден в рамките на ЕИБ, 
с която Комисията ще рабо-
ти като стратегически парт-
ньор. В своята същност 
планът предвижда ЕИБ 
да подкрепя проекти чрез 
ЕФСИ, в които основният 
дял за реализация се пое-
ма от частния сектор. Тези 
проекти трябва да донесат 
„добавена стойност“ на 
европейската икономика. 
Предвижданията на Брюк-
сел са, че тази добавена 
стойност ще скочи 15 пъти 
спрямо обема на ЕФСИ 
(вж. инфографиката).

Държавите членки 
също могат да участват 
в ЕФСИ. Участието във 
фонда е отворено и за тре-
ти страни, като например 
националните насърчител-
ни банки или публичните 
агенции, притежавани или 
контролирани от държави-
те членки, както и частни 
дружества извън ЕС.

За да популяризира ин-
вестиционния план, през 
декември 2014 г. замест-
ник-председателят на ЕК 
Юрки Катайнен, отгова-
рящ за работните места, 
растежа, инвестициите и 
конкурентоспособността, 
започна представяне във 
всяка една държава член-
ка, с което да поясни как 
точно ще действа планът. 
На 16 април 2015 г. той 
беше и в България. Целта 
е да се предостави на по-
тенциалните инвеститори 
(публични и частни) и на 
всички, които желаят да се 

възползват от финансира-
не в бъдеще, практическа 
информация за работата на 
новия европейски фонд и 
участието в него. 

МНЕНИЕТО НА ЕП
Позицията на ЕП от-

носно плана „Юнкер“ 
поддържа виждането, че 
ЕФСИ трябва да се кон-
центрира върху областите, 
за които досега не са отде-
ляни достатъчно средства, 
по начин, който да допъл-
ва, а не да повтаря остана-
лите европейски бюджетни 
инструменти. Европейски-
те депутати вярват, че от 
ключово значение е под-
помагането на малкия и 
среден бизнес, с което да 
се осигури благоприятна 
инвестиционна среда.

КОГА ЩЕ ЗАПОЧНЕ 
РЕАЛИЗАЦИЯТА?
На 13 януари 2015 г. бе 

внесено предложението за 
регламент относно ЕФСИ, 
който се очаква да бъде 
гласуван през юни с.г. Бъл-
гария вече изрази принцип-
ната си подкрепа за плана. 
Въпросът е ще успее ли да 
се увеличи конкурентоспо-
собността на ЕС като цяло, 
или ще продължим да гово-
рим за „Европа на две ско-
рости“?

Предстои да разберем.

Изпратете ни Вашето 
мнение по темата в Twitter 
на @EP_Bulgaria с хаштаг 
#ПоколениеЕвропа!

Председателят на ЕК Жан-Клод Юнкер 
по време на пленарно заседание на ЕП

Велина Миндизова

Здрав финансов дух в здраво евро-
пейско тяло – така може да се опре-
дели бюджетната политика на Евро-

пейския съюз за настоящата 2015 година. 
Планираните приходи и разходи изискват 
по-спортсменски и строг фискален кон-
трол и очертават мотивиран стремеж за 
трениране в дисциплината „висок скок“.

Европейският парламент даде офи-
циалното си одобрение за бюджет 2015 
на 17 декември 2014 г. Общият размер 
на бюджетните кредити за плащания за 
2015 г. ще бъде 141,2 млрд. евро, а на бю-
джетните кредити за поети задължения – 
145,3 млрд. евро, от които 4,25 млрд. евро 
са предвидени за уреждане на неизплате-
ни сметки, останали от 2014 г.

АКЦЕНТИ В СТРУКТУРАТА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ БЮДЖЕТ
Основен акцент при бюджетните кре-

дити за плащания са разходите за дейности 
в областта на научните изследвания, ино-
вациите и образованието, които са увели-
чени с повече от 38%. Отчита се увеличе-
ние с 4,4 млрд. евро в сравнение с бюджета 
за 2014 г.

Договорено е подпомагането на зе-
меделските стопани, които изпитват 
затруднения поради наложената от Русия 
забрана за внос на храни. Те ще бъдат 
финансирани от по-високите от очаква-
ното финансови излишъци и корекции в 
Европейския фонд за гарантиране на зе-

меделието вместо от селскостопанския 
кризисен резерв.

За справяне с щетите, причинени от 
природни бедствия, Съветът на минист-
рите и Парламентът се договориха да мо-
билизират сума от общо 126,7 млн. евро от 
фонд „Солидарност“ на ЕС. Подкрепата 
е предназначена за България, Хърватия, 
Гърция, Италия, Сърбия, Словения, като 
за България са отделени 10,5 млн. евро.

И ОЩЕ НЕЩО
Парламентът увеличава бюджетните 

кредити за поети задължения до 146 348,9 
милиона евро. Преговарящите за бюджета 
извоюват допълнителни средства, за да се 
изплатят задълженията към изпълните-
ли по европейски проекти. Постигнатият 
компромис за Бюджет 2015 защитава пла-
щанията към бенефициенти в областите, 
най-силно засегнати от забавянията.

„Ясно е, че сумите, които трябва да 
приемем, в най-добрия случай само ще 
стабилизират нивото на европейския 
дълг. Това, което ми дава надежда, е пла-
нът за намаляване на количеството на не-
платените сметки“, казва председателят 
на Комисията за бюджети Жан Артюи 
(АЛДЕ, Франция) по време на заключи-
телния дебат на 16 декември 2014 г.

ЕВРОПЕЙСКАТА ГОДИНА 
ЗА РАЗВИТИЕ
2015 е специална година. Това е пър-

вата Европейска година досега, която е 

посветена на външната дейност на ЕС 
и ролята на Европа в света. Европа дава 
над 56 млрд. евро годишно в борбата с 
бедността. За 2014-2020 г. заделените за 
развитие средства в бюджета на ЕС се 
равняват на 51,42 млрд. евро. Тези пари 
се насочват към около 150 страни, като в 
последно време усилията на ЕС се кон-

центрират към най-бедните места на пла-
нетата, например в африканските страни 
на юг от пустинята Сахара.

БЪЛГАРСКИЯТ ПОРТФЕЙЛ
Според българския евродепутат Емил 

Радев (ЕНП), приемането на бюджета на 
ЕС за 2015 г. и коригиращите бюджети за 

2014 г. ще подпомогне по-бързото възста-
новяване на регионите, засегнати от на-
воднения през тази година. „Отпуснатите 
средства от Фонд „Солидарност“, макар 
и недостатъчни за покриване на всички 
щети от наводненията, са дълго очаквана 
помощ, която сега трябва да се използва 
по предназначение“, заявява той в своя 
писмена позиция. „Щастлив съм, че беше 
постигнато споразумение, което ще поз-
воли най-накрая на държавите членки, 
включително България, да се възползват 
от новите средства по многогодишната 
финансова рамка, което от своя страна ще 
доведе до съживяване на икономиката“, 
допълва той. ЕП отпуска 126,7 млн. евро 
допълнителна помощ за пострадалите от 
природни бедствия в Европа. България ще 
получи 10 542 110 евро за наводненията в 
страната, като средствата се предоставят в 
първото тримесечие на 2015 г. 

В заключение можем да отбележим, 
че философията на европейския бюджет 
е насочена към стимулиране на икономи-
ческия растеж и създаването на работ-
ни места. Своето финансово отражение 
намират и акценти като провеждането 
на политики с екологична насоченост и 
насърчаване на устойчивото развитие. В 
подкрепа на тези приоритети, европей-
ският комисар за бюджета Кристалина 
Георгиева заявява: „В споразумението за 
бюджета за 2015 г. беше намерено точно-
то равновесие между фискалната дисци-
плина и финансирането на политиките за 
стимулиране на икономическия растеж.“.

Бюджетът на ЕС за 2015 г. Финансова диета за икономически растеж

Европейската комисия, която встъпи в длъжност през ноември 2014 г. 
На преден план, българският комисар с ресор бюджет 

и човешки ресурси – г-жа Кристалина Георгиева
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Кои са основните предизвикателства, които днес 
стоят пред Европейската комисия?

Най-важната ни задача е да преодолеем последствията 
от икономическата криза. Тя остави много хора без работа 
и хиляди домакинства без доходи. Трябва да се стимулира 
икономическият растеж, за да се създадат работни места, но 
това не е достатъчно. В един свят, в който конкурентоспо-
собността е ключ към просперитета, Европа трябва ясно да 
осъзнае, че губи в световната надпревара. Новата Комисия 
начело с Жан-Клод Юнкер предприе действия, за да отго-
вори на това предизвикателство. В края на миналата година 
лансирахме Инвестиционния план за Европа („Плана Юн-
кер“) на стойност 315 млрд. евро, който моят колега Юрки 
Катайнен представи в София през април.

Българските власти и предприемачите трябва да бъдат 
активни и да привлекат на родна територия средства от 
„Плана Юнкер“. Това ще са инвестиции в по-добър живот 
за българските граждани. 

Другите предизвикателства пред ЕС включват създаване-
то на енергийния съюз и на единния цифров пазар. От тях се 
очаква допълнителен стимул за растеж и нови работни места.

За силна икономика трябват хора. Европа застарява, 
раждат се все по-малко деца. Нужно е да върнем увере-
ността на хората в бъдещето. ЕС винаги е бил двигател на 
икономическия растеж, помагал е за преодоляване на соци-
алните и икономическите неравенства. Така трябва да бъде 
и сега. Решаването на демографския проблем изисква по-
добра семейна политика и нов поглед върху миграционната 
политика на Европа.

Малките и средни предприятия са „гръбнакът“ на 
европейската икономика. Кои са основните точки в по-
литиките на ЕС по отношение тяхното развитие и под-
помагане?

В бюджета за периода 2014―2020 г. за първи път беше 
създадена специална програма за малките и среди пред-
приятия. Средствата по нея – 2,3 млрд. евро – ще им дадат 
по-лесен достъп до финансиране чрез гаранции по заеми и 
рисков капитал и ще им помогнат да разширяват дейност-
та си и извън ЕС. Допълнително те могат да използват фи-
нансиране по различни други направления – например, ако 
искат да реализират иновационен проект, могат да потърсят 
подкрепа по програма „Хоризонт 2020“. Ако искат да нае-
мат на работа млади хора в началото на кариерата им, за тях 
е „Инициативата за младежка заетост“. 

Очакванията са, че „Планът Юнкер“ ще привлече 
общо 75 млрд. евро инвестиции в малки и средни пред-
приятия до 2017 г. Част от тях трябва да бъдат реализира-
ни в страната ни.

 
Кои са предпоставките за успешното и оптималното 

усвояване на европейските средства за България?
България трябва да усвои възможно най-голяма част от 

европейските пари, да ги насочи към най-добрите проекти 
и да намали до минимум злоупотребите с тях. За това ни 
трябва ефективно и прозрачно управление.

Страната ни направи много и вече не е на последно мяс-
то по усвояване на европейските средства. В началото не бе 

лесно, но сега виждаме напредък. С това задачите не при-
ключват: имаме още много работа, за да оползотворим 32-
та млрд. лв. от ЕС до 2020 г. Освен това, от предния период 
2007―2013 г. ни остават още близо 9 млрд. лв. за усвояване. 

За да има чувствителен икономически напредък, е ва-
жно нашата администрация да насърчава хората и бизнеса 
да се възползват от тези пари. Нужна е прозрачност. Пред-
приемчивите българи, които искат да получат финансира-
не от ЕС, също не трябва да спират да питат и да работят 
сериозно, за да видят как идеите им оживяват.

Работим с всяка страна членка, за да може парите от ев-
ропейския бюджет да водят до видима промяна в живота на 
хората. Очаквам българската администрация да бъде кри-
тична и да насочва средства там, където те ще произведат 
най-добрия възможен резултат.

Какви са основните трудности при определяне на 
бюджета на ЕС и възникват ли сериозни разногласия 
между държавите членки?

Основното предизвикателство е преходът към ситуация, 
в която парите са малко, а нуждите нарастват. Трябва да се 
адаптираме към това с по-малко средства да постигаме по-
вече. Гледам на това не като на проблем, а по-скоро като на 
възможност да бъдем по-ефективни, да няма излишни харчо-
ве и течове в системата и да се фокусираме върху най-качест-
вените проекти. Това е основен приоритет в моята работа.

Във време, в което националните бюджети са ограниче-
ни, е трудно да убедя държавите членки да отделят повече 
средства за ЕС. През май ще представим предложението за 
бюджета за 2016 г. Целим по-видими и по-добри резултати 
от европейските пари, а това е в интерес на всички държави 
членки.

Какво Ви даде дългогодишната работа в Световната 
банка и на какво Ви научи работата Ви като комисар, 
отговарящ за международното сътрудничество, хумани-
тарна помощ и реакция при кризи?

Работата ми в Световната банка бе свързана с големи 
финансови отговорности и с управление на хора – това 
правя и сега. В предния си мандат като комисар по ху-
манитарна помощ и кризи трябваше да вземам бързи ре-
шения в много сложна обстановка. Оказа се, че това ми 
е от полза и днес: работата в европейските институции 
понякога зависи точно от този усет и решителността в 
ключови моменти.

Където и да съм се намирала досега, винаги съм следяла 
какво се случва в родината. И сега, работейки за Европа, се 
стремя да насърчавам страната ни и нейните граждани да 
взимат най-доброто от членството в ЕС. 

Този вестник ще бъде прочетен от много млади хора 
в България. Какво е Вашето послание към тях?

Не спирайте да търсите и да мечтаете, не спирайте да пи-
тате и да опитвате! Предприемчивите, смелите и добре под-
готвените винаги постигат мечтите си. Използвайте всички 
възможности, които предлагат България и ЕС – Вашето поко-
ление има шанс, който никой преди това не е имал! 

Интервю със 
заместник-председателя на 

Европейската комисия 
Кристалина Георгиева

Вашето поколение има уникален шанс

2014 г. ще подпомогне по-бързото възста-
новяване на регионите, засегнати от на-
воднения през тази година. „Отпуснатите 
средства от Фонд „Солидарност“, макар 
и недостатъчни за покриване на всички 
щети от наводненията, са дълго очаквана 
помощ, която сега трябва да се използва 
по предназначение“, заявява той в своя 
писмена позиция. „Щастлив съм, че беше 
постигнато споразумение, което ще поз-
воли най-накрая на държавите членки, 
включително България, да се възползват 
от новите средства по многогодишната 
финансова рамка, което от своя страна ще 
доведе до съживяване на икономиката“, 
допълва той. ЕП отпуска 126,7 млн. евро 
допълнителна помощ за пострадалите от 
природни бедствия в Европа. България ще 
получи 10 542 110 евро за наводненията в 
страната, като средствата се предоставят в 
първото тримесечие на 2015 г. 

В заключение можем да отбележим, 
че философията на европейския бюджет 
е насочена към стимулиране на икономи-
ческия растеж и създаването на работ-
ни места. Своето финансово отражение 
намират и акценти като провеждането 
на политики с екологична насоченост и 
насърчаване на устойчивото развитие. В 
подкрепа на тези приоритети, европей-
ският комисар за бюджета Кристалина 
Георгиева заявява: „В споразумението за 
бюджета за 2015 г. беше намерено точно-
то равновесие между фискалната дисци-
плина и финансирането на политиките за 
стимулиране на икономическия растеж.“.

Какво мислите по темата? Пишете 
ни в Twitter на @EP_Bulgaria с хаштаг 
#ПоколениеЕвропа!

Бюджетът на ЕС за 2015 г. Финансова диета за икономически растеж
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На „4 очи“
за интернет, безработица и още нещо

Надя Дякова
С дързост и красота, но не 

като на кино, а с вяра, надеж-
да и мъничко любов. Така се 
справят с житието и битието 
си младите европейци. До 
Лондон, Париж, Берлин или 
София, със самолет, с кола 
или с влак, сами или по двой-
ки, младите пътуват от насто-
ящето до бъдещето и обратно. 
Какво обаче най-много ги 
вълнува по пътя към успеха, и 
развитието?

ВЪПРОСИТЕ ЗАДА-
ВА ЕС, ОТГОВАРЯ 
БЪДЕЩЕТО
„Твоят глас е важен за 

нас“. Звучи досущ като пре-
дизборен лозунг, но всъщност 
е основополагащ принцип в 
европейската политика. Раз-
чупвайки рамката на шегата, 
за всички европейски инсти-
туции е от особена важност 
да „чуят“ мненията и нагла-
сите на жителите на всички 
държави членки по въпроси 
от различен характер. 

Инструментът, чрез кой-
то подобна комуникация е 
възможна, са редовните про-
учвания на Евробарометър. 
Младите европейци често са 
фокус група на изследвани-
ята, тъй като техните талан-
ти, амбиции, креативност и 
желание за развитие помагат 
и ще продължават да пома-
гат на Съюза да реализира 
осезаем растеж и да стане 
по-конкурентоспособен. В 
навечерието на изборите за 
ЕП през 2014 г. бе проведено 
проучване сред младежи на 
възраст между 16 и 30 годи-
ни във 28-тe страни членки. 
Резултатите от изследване-
то очертават петте основни 
сфери на обществения, по-
литическия и икономиче-
ския живот, които вълнуват 
младите европейци и в които 
те срещат най-големи труд-
ности. 

НА ПЪРВО МЯСТО 
Е МЛАДЕЖКАТА 
БЕЗРАБОТИЦА
Младите европейци са за-

сегнати от един универсален 
проблем – липсата на трудова 
заетост. Понастоящем близо 
6 милиона души в Европа на 
възраст под 25 години са без-
работни. 

Тук идва и най-важният 
въпрос: може ли Европа да 
върви с добро темпо напред, 
след като различните ѝ части 
се движат с различни скорос-
ти? Лично попитах двама от 
българските евродепутати, 
Ева Паунова (ЕНП) и Андрей 

Новаков (ЕНП) в качеството 
им на млади и успешни евро-
пейци, работещи усърдно, за 
които младостта не е пречка, 
а напротив – катализатор. 

На въпроса как младите да 
се преборят с безработицата 
Ева Паунова (ЕНП) отгова-
ря: „Важно е да превръщаме 
трудностите във възможности, 
да не се предаваме и да вярва-
ме в успеха.“. През годините 
от университета до първото 
работно място тя най-много 
е разчитала на стратегическо 
мапиране (бел.ред. изготвяне 
на мисловна карта) на целите 
и визията за развитие, но също 
така и на съмишленици, които 
винаги са я подкрепяли и дава-
ли откровена обратна връзка.

ВИРТУАЛНАТА 
СРЕДА КАТО 
ВЪЗМОЖНОСТ И 
ИНСТРУМЕНТ
На второ място по важ-

ност за запитаните се нареж-
да дигиталната революция. 
Всяко едно поколение в мо-
мента живее в дигиталната 
реалност, от децата до баби-
те и дядовците, а интернет е 
пространството на неограни-
чените възможности.

46% от запитаните мла-
дежи в ЕС смятат, че соци-
алните мрежи и интернет са 
инструменти на демокрация-
та, но 41% от тях са но мне-
ние, че те всъщност пред-
ставляват риск. Тенденциите 
обаче сочат, че този сектор в 
близко бъдеще ще предлага 
най-много работни позиции. 
Причините може да са пове-
че от една, но основната е, че 
всички сфери от обществе-
ния, политическия и иконо-
мическия живот все повече 

се дигитализират и предлагат 
голяма част от услугите си в 
интернет пространството. А 
за да са реално достъпни те и 
всички ние да можем с един 
„клик“ да управляваме и по-
лучаваме всичко, от което се 
нуждаем, дигиталният сектор 
трябва да се разраства и като 
технологии, и като човешки 
ресурс. 

ЕВРОПЕЙСКИЯТ 
СЪЮЗ 
ЗА МЛАДИТЕ 
И ТЕ ЗА НЕГО
70% от младите европей-

ци смятат, че членството на 
страната им в ЕС е силно 
предимство в контекста на 
глобализацията, докато едва 
23% са на мнение, че това 
всъщност е недостатък. Ви-
сокият процент на одобрение 
сред младежите вероятно се 
дължи на добрата младежка 
политика, която европейски-
те институции налагат. Це-
ленасочените инициативи за 
борба с проблемите на мла-
дите европейци като младеж-
ката заетост, програмата за 
студентски обмен „Еразъм“, 
„Гаранцията за младежта“ и 
други програми, дават ясен 
сигнал, че ЕС работи за тях и 
тяхното бъдеще. 

Андрей Новаков (ЕНП) 
споделя: „България е пълно-
ценен член на ЕС и най-вече 
младите са тези, които в най-
пълна степен се възползват 
от предимствата на Съюза. 
Студентската мобилност, въз-
можностите за професионал-
на квалификация и създаване-
то на собствен бизнес са все 
по-често срещана реалност и 
избор на много млади хора.“.

УСТОЙЧИВОТО 
РАЗВИТИЕ
Ние не можем да същест-

вуваме без да съществува 
природата. За съжаление, 
всички ние понасяме по-
следиците от собствените 
си действия срещу нея. По-

ложителното е, че мислене-
то на младите хора относно 
проблема се променя осе-
заемо. Наблюдава се тен-
денция към осъзнаване на 
важността на устойчивото 
развитие. Над 70% от мла-
дите европейци смятат, че 
развитието на възобновя-
емите енергийни източници 
е най-ефективният начин да 
се подсигури енергийната 
независимост на ЕС. 

 

„ЗА ДА ПОЛУЧИШ 
УТРЕ, ТРЯБВА ДА 
ДАДЕШ ДНЕС“
Ако всички заедно рабо-

тим за ЕС, ще берем плодо-
вете от неговата работа без 
усилие, защото Съюзът и 
страните членки не са прос-
то обединение на икономики 
и политики, а обединение на 
хора, демократични ценнос-
ти, солидарност и социална 
отговорност. А точно ние, 
младите хора, сме бъдещето!

Какво (не) Ви хареса в тази 
статия? Кажете ни в Twitter 
на @EP_Bulgaria с хаштаг 
#ПоколениеЕвропа!
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Явлението евроскептицизъм:
как, кога и защо?

Никол Николова
През месец май 2014 г. бяха проведени 

избори за Европейски парламент в цяла 
Европа. Държавници от различни полити-
чески семейства апелираха за едно – про-
мяна в Европейския съюз, която да дове-
де до икономическа стабилизация след 
еврокризата. Този апел бе споделен и от 
двама от най-видните европейски полити-
ци – френския президент Франсоа Оланд 
и британския министър-председател Дей-
вид Камерън. Но резултатът от изборите 
не беше в тяхна полза, тъй като бяха из-
преварени от представители на евроскеп-
тичните партии в своите страни. Какви 
всъщност са тези евроскептични партии и 
как са се появили те на европейския хо-
ризонт?

Преди подписването на договора от 
Маастрихт през 1992 г., общественото 
мнение в Европа като цяло е на страната 
на евроинтеграцията. Към онзи момент 
отношението към ЕС зависи главно от 
икономическата ситуация – наблюдава се 
подобрение при растеж и влошаване при 
спад в икономиката. Евроинтеграцията 
все още засяга хората най-вече косвено. 

С подписването на договора от Ма-
астрихт обаче ситуацията драстично се 
променя. Причината за това се крие ос-
новно в политическото обвързване, на-
лагащо държавите да предадат част от 
суверенитета си. Това е видно от прове-
дения в Дания референдум, резултатите 
от който отхвърлят договора, както и от 
т.нар. „малко да“ във Франция, където ре-
ферендумът завършва само с минимален 
положителен резултат.

Между 2001 и 2004 г. е направен 
опит за създаване на Европейска консти-
туция, която да обедини в едно същест-
вуващите до момента договори, даващи 
правната основа за функционирането на 
европейските общности. От одобрение-
то на окончателния текст на Договора за 
конституция на Европа (както е прието 
той да се нарича) до средата на 2005 г. 
в рамките на процеса по неговата рати-
фикация са проведени референдуми в 
19 от тогавашните 25 държави членки. 
Успоредно с допитванията обаче растат 
съмненията относно демократичността 
на ЕС, поради възможността той да за-
почне да регулира фискалната политика 
на държавите. Договорът за конститу-
ция трябва да придаде максимално де-
мократичен характер на ЕС, да засили 
евроинтеграцията, но в същото време 
и да навлезе още повече в суверените-
та на държавите. Той обаче не получи 
очакваната подкрепа и отрицателните 
резултати от референдумите, проведени 
във Франция и Холандия, сложиха край 
на тази идея. И въпреки краха ѝ, не е от-
белязан сериозен спад в подкрепата за 
ЕС. Става ясно само едно – Европа не е 
готова за подобна стъпка.

РОЛЯТА НА БРИТАНЦИТЕ
Терминът „евроскептицизъм“ е употре-

бен за първи път от в. „Таймс“ през 1985 г. 
след повече от десетилетие на бурни де-
бати на тема евроинтеграция. В годините 
след възникването на ЕС във Великобрита-
ния идеята за каквато и да е интеграция се 
посреща отрицателно. Въпреки това, през 
1973 г. премиерът консерватор Харолд 
Макмилън прави опит да присъедини Обе-
диненото кралство към Съюза, но получа-
ва вето от Шарл де Гол, който е притеснен 

от тесните връзки на Великобритания със 
САЩ. В контекста на тези политически 
събития се оформя и принципната позиция 
на лейбъристите срещу ЕС, която е утвър-
дена с манифест през 1979 г. Тя изхожда от 
отхвърлянето на всякакви икономически 
споразумения, които засягат независимата 
данъчна политика на Кралството. По-къс-
но това противопоставяне получава нео-
чаквана подкрепа от консервативното пра-
вителство на Маргарет Тачър. „Желязната 
лейди“ принципно подкрепя европейското 
икономическо сътрудничество и свобод-
ния пазар, но опонира на всички полити-
чески и културни форми на интеграция, 
както и на идеята за валутен съюз.

РОЛЯТА НА ЕВРОКРИЗАТА
Още по-лоши новини за поддръжни-

ците на европейската идея се появиха на 
хоризонта заедно с икономическата и фи-
нансова криза в Европа, която роди не само 
най-голямата вълна на евроскептицизъм 

досега, но и т. нар. умерен евроскептици-
зъм. Той критикува политическия характер 
на ЕС и е социокултурно явление, което се 
характеризира с недоверие в старите поли-
тически партии заради тяхната неспособ-
ност да въведат иновативни политики за 
справяне с кризата на национално ниво.

Движения като Пет звезди в Италия, 
Сириза в Гърция и Индигнадос в Испа-
ния са видни представители на умерения 
евроскептицизъм. Важно е да се отбеле-
жи, че те не са против ЕС. Те критику-
ват липсата на достатъчно демокрация 
и тежките икономически мерки, но не и 
идеята за Обединена Европа по принцип, 
за разлика от по-радикалните и десни 
движения като Националния фронт във 
Франция например. 

Макар да намират подкрепа сред ши-
рок кръг избиратели, всички тези анти-
европейски настроения все още не могат 
да преборят част от фактите. С течение на 
времето Обединена Европа постепенно 

показва, че жъне повече успехи, отколкото 
провали. От 11 страни членки през 1999 г. 
валутният съюз нарасна до 19 членки 
днес, които не само въведоха новата валу-
та, но и приеха съпровождащите я иконо-
мически регулации и директиви. 

Еврокризата, продължаваща вече бли-
зо десетилетие, също не сломи духа на 
сближаване и интеграция. Въпреки ро-
лята ѝ за засилването на евроскептични-
те течения и техните успешни кампании 
в няколко западноевропейски държави, в 
Източна Европа евроскептицизмът остава 
изолирано явление. 

ПОЛИТИЧЕСКИЯТ 
СПЕКТЪР В ЕП
В същото време евроскептицизмът 

несъмнено даде своето отражение вър-
ху партийното представителство в ЕП 
след изборите от 2014 г. и се превърна в 
трайна част от ежедневието на депутати-
те. В пленарната зала настроения срещу 
ЕС могат да бъдат открити както вляво, 
така и в дясно на политическия спектър. 
Днес броят на открито евроскептичните 
депутати достига около една десета от 
членовете на ЕП, но без това да има ди-
ректно отражение върху резултатите от 
гласуванията. 

Американският журнал за политиче-
ска наука (American Journal of Political 
Science) публикува интересно изследва-
не през 2007 г., според което обществено-
то мнение по отношение на евроинтегра-
цията не се влияе толкова от междуна-
родното съгласие, колкото от съгласието 
между политическите елити вътре в от-
делните европейски държави. Това може 
да се тълкува като сериозен индикатор, 
че за да разберем произхода на евроскеп-
тицизма, трябва внимателно да изучим 
влиянието, което политическите елити 
оказват върху общественото мнение в 
своите собствени страни.

Изпратете ни Вашето мнение по темата 
в Twitter на @EP_Bulgaria с хаштаг 
#ПоколениеЕвропа!

Найджъл Фараж (UKIP) е най-популярното лице на евроскептицизма в наши дни

Мнозина вещаят облачни и дъждовни 
дни пред ЕС, но дали е така в 

действителност?
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Европейски социален фонд – 
инвестиция в бъдещето на младежите

Ина Димитрова
Който вярва, че след като завърши 

училище или университет бързо и лесно 
ще си намери работа, определено греши. 
Факт е, че българското образование не 
подготвя достатъчно добре младите за па-
зара на труда. Съществуват обаче и други 
обективни фактори, като например липса-
та на практически опит и професионални 
контакти, както и финансовата криза, до-
вела множество компании до затруднения 
и фалити.

Младежката безработица е сериозен 
проблем в европейските държави. В тази 
връзка още през 1957 г. Европейската общ-
ност създава Европейския социален фонд 
(ЕСФ) като инструмент за стимулиране на 
заетостта, повишаване на производител-
ността и качеството на работа, увеличава-
не на мобилността на работниците в рам-
ките на ЕС и подобряване на обучението 
на младите хора. Налице са обаче тревож-
ни данни, според които през 2007 г. сред-
ното ниво на младежка безработица е било 
15,1%, а за първото тримесечие на 2015 г. 
то достига до 21%, а за България – дори 
22%. За решаване на проблема с младеж-
ката безработица България е предприела 
няколко инициативи по оперативна про-
грама „Развитие на човешките ресурси“, 
които ще разгледаме тук.

ПЪРВИ СТЪПКИ 
В КАРИЕРАТА
През програмния период 2007―2013 г. 

на оперативната програма, Агенцията по 
заетостта изпълнява няколко проекта за 

младежи до 29-годишна възраст на база 
съфинансиране от ЕСФ. Единият от тях е 
„Повишаване заетостта на младежите чрез 
трайното им включване на пазара на труда 
в България“, който е свързан с организи-
рането и провеждането на обучения в кон-
кретни области. Постигнатите резултати 
са 5 581 обучени младежи, от които 2 632 
изучават чужд език, а 2 949 се образоват в 
сферата на информационните и комуника-
ционните технологии.

Следващата инициатива, предоста-
вяща възможност на хора до 29-годишна 
възраст да стажуват по специалността си 
при работодател, е „Ново начало – от обра-
зование към заетост“. Условието за учас-
тие в нея е наличието на завършено средно 
или висше образование, а добрата вест е, 
че 8 930 човека изкарват този стаж и полу-
чават шанс за кариерно развитие. 

Друг проект на име „Първа работа“ има 
за цел да даде старт на младите в работна-
та кариера чрез осигуряване на обучение 
по различни компетентности в зависимост 
от квалификацията им и с възможност за 
последваща заетост. Същата инициатива 
осигурява и стимули за работодатели при 
наемане на работници. Активността по 
това направление дава резултат и вече се 
отчитат около 3 200 наети младежи. 

Помислено е и за младежите в нерав-
ностойно положение. Специално за тях, 
по проекта „Старт в администрацията“ се 
организират 9-месечни стажове. За пери-
ода 2013–2014 г. в инициативата са вклю-
чени 471 младежи.

Изброените стажантски програ-
ми, които са реализирани с помощта на 

ЕСФ, се оказват изключително успешни 
и устойчиви за младежите, изпаднали в 
безизходица. Те предоставят точно това, 
което им липсва – 

ОПИТ, САМОЧУВСТВИЕ 
И ПОДКРЕПА 
ОТ РАБОТОДАТЕЛЯ 
В СТАРТА НА КАРИЕРАТА.
Плановете на ЕСФ за противодей-

ствие на безработицата продължават и 
през периода 2014―2020 г. В България, 
отново по оперативната програма „Раз-
витие на човешките ресурси“, стартира 
схемата „Младежка заетост“. Бенефици-
ент е Агенцията по заетостта, към която 
частните фирми подават заявления за 
набиране на стажанти. На практика про-
грамата се реализира в сътрудничество 
между Бюрата по труда и бизнеса и чрез 
обявяваните стажантски позиции откри-
ва нови перспектива за младите хора до 
29-годишна възраст да получат опит по 
специалността си.

РАВНОСМЕТКАТА
Както се казва, „най-добрата работа 

е свършената работа“. ЕСФ върши своя-
та, като се бори с безработицата чрез 
синхронизиране на квалификацията на 
младежите с нуждите на бизнеса. Така 
се изгражда основата на едно по-добро 
бъдеще, даващо шанс на младите хора да 
се развиват и конкурират по пътя на ка-
риерно развитие. 

Какво мислите по темата? Пишете ни в Twitter 
на @EP_Bulgaria с хаштаг #ПоколениеЕвропа!
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В каква Европа искат 
да живеят младите хора?

Даниел Пенев
През последните няколко години мла-

дите биват редовно критикувани, че са 
пасивни и без амбиции, че не проявяват 
достатъчно интерес към политиката или 
че нямат визия за своето бъдеще. Това е 
съдбата на милиони европейци на възраст 
между 15 и 24 г. и докато някои от тях от-
говарят на посоченото описание, мнозина 
се отличават с активна гражданска пози-
ция, чувство за лична отговорност и ку-
раж да вземат съдбата си в свои ръце. 

Европейското младежко събитие 
(ЕМС), което се проведе в периода 9―11 
май 2014 г. в Европейския парламент в 
Страсбург, Франция, е една от платфор-
мите, които през изминалата година поз-
воли на младите европейци да обменят 
идеи за решаване на наболели за тях про-
блеми.

Организирано съвместно от ЕП, Ев-
ропейския младежки форум, град Страс-
бург и много други партньори, 

ЕМС СЪБРА НА ЕДНО МЯСТО 
5 380 МЛАДЕЖИ

на възраст между 16 и 30 г. от всички 
държави членки на ЕС, както и от стра-
ни извън него. Те имаха възможност да 
споделят идеи относно пътя, по който Ев-
ропейският съюз трябва да поеме. Дис-
кусиите се концентрираха в пет области: 
младежка безработица, дигитална рево-
люция, бъдещето на Европейския съюз, 
устойчивост и европейски ценности.

В края на ЕМС представители на Ев-
ропейската младежка преса и Европей-
ския младежки форум включиха дискути-
раните предложения в доклад, който беше 
връчен на новоизбрания Европейски пар-
ламент. В последните месеци на 2014 и 
началото на 2015 година предложенията 
бяха представени и пред 7 постоянни 
парламентарни комисии. Ще разгледаме 
някои от тях.

Икономическата криза доведе до ре-
кордно високи нива на младежката безра-
ботица в ЕС. Според Евростат в рамките 
на Съюза към февруари 2014 г. тя е била 
22,9%, което се равнява на приблизител-
но 5,4 милиона души. Поради тази при-
чина най-сериозно внимание по време на 
ЕМС беше обърнато именно на младеж-
ката безработица. 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТЪП 
ДО КАЧЕСТВЕНО ФОРМАЛНО 
И НЕФОРМАЛНО 
ОБРАЗОВАНИЕ ЗА ВСИЧКИ

и финансова помощ за деца от по-бедни 
семейства; хармонизиране на образова-
телните системи в ЕС и въвеждане на ду-
ално обучение във всички страни членки 
с цел по-добра връзка образование – пазар 
на труда са част от предложените мерки. 
Други от предложените идеи са по-голям 
финансов ресурс за осъществяването на 
образователни и професионални обменни 
програми, по-широко признаване на ди-
пломи и сертификати на територията на 
ЕС и стимулиране на предприемачество-
то сред младите хора.

„Има огромна пропаст между педаго-
зите и работодателите, която води до не-
съответствие между уменията, които те 
[младите хора] притежават, и уменията, 
които работодателите изискват от тях“, 
сподели участник в събитието. Той пред-
лага създаването на редовно обновявана 
и добре организирана информационна 

система, където младите могат да полу-
чат информация по теми като „перспек-
тиви за кариерно развитие, прогнози за 
професии, състояние на трудовия пазар, 
удовлетворението на работодатели от ра-
ботата им с младежи“.

ПРИСПОСОБЯВАНЕТО КЪМ 
ДИГИТАЛНАТА РЕВОЛЮЦИЯ 
СЪЩО Е НА ДНЕВЕН РЕД
„Защитата на личните данни е от фун-

даментално значение“, заяви участник 
в симулация на пленарна сесия на ЕП. 
„Тя е условие за сигурността на нашите 
граждани и за правото им на лично прос-
транство. По-добрата защита на данните 
ще повиши доверието на гражданите в 
дигиталния пазар, което ще стимулира 
икономиката.“

Електронното гласуване има потен-
циала да подпомогне демокрацията, но 
за да може то да работи пълноценно, обу-
чението в сферата на новите технологии 
трябва да стане основен приоритет на пра-
вителствата на отделните страни членки.

През последните няколко десетилетия 
борбата срещу климатичните промени 
излезе на преден план както на национал-
но, така и на международно ниво. Сред 
мерките в тази насока, които младите ев-
ропейци предлагат, са 

НАМАЛЯВАНЕ 
НА ОТПАДЪЦИТЕ 
И ВЪГЛЕРОДНИТЕ ЕМИСИИ

чрез повече рециклиране, намаляване на 
използването на транспорт и найлонови 
торби и по-целенасочено образование на 
тема устойчиво развитие. Други потен-
циални решения са забрана за произвеж-
дане на атомна енергия и насърчаване на 
инвестициите във възобновяеми източни-
ци на енергия.

Участниците в ЕМС се обединиха око-
ло един по-нетрадиционен подход: финан-
сови стимули и данъчни облекчения за ор-
ганизации и компании, които допринасят 
за устойчиво развитие, вместо санкции за 
организации и компании, чиито действия 
са в разрез с идеята за устойчивост.

ЕМС не е единствената платформа, 
която цели да приобщи младежите към 
процеса на вземане на решения на ев-
ропейско ниво. В периода 23―26 март 
2015 г. се проведе Европейска младежка 
конференция, която се организира два 
пъти в годината. Този път латвийската 
столица Рига прие събитието като част от 
шестмесечното латвийско председател-
ство на Европейския съвет. Сред препо-
ръките на участниците в конференцията 
са по-широко включване на младежите в 
създаването на политики, създаването на 
инструменти, които да подпомагат тяхна-
та политическа активност и използването 
на различни форми на директна демокра-
ция на местно ниво.

Тези и други международни събития 
недвусмислено показват, че хиляди млади 
европейски граждани с готовност и жела-
ние споделят идеите си за една по-добра и 
по-просперираща Европа. Изводът: колко-
то повече подобни възможности съществу-
ват, толкова по-активни в политически план 
ще стават младежите, защото ще знаят, че 
гласът им се чува на най-високо ниво. 

Изпратете ни Вашето мнение по темата 
в Twitter на @EP_Bulgaria с хаштаг 
#ПоколениеЕвропа!

Гласът на младите се чу ясно в пленарната зала на ЕП по време на Европейското младежко събитие EYE2014, което се проведе в Страсбург.
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НА ЕДИН КЛИК РАЗСТОЯНИЕ

Велислава Христова
Най-бързо растящият сектор на ико-

номиката, бъдещето на търговията или 
просто иновативен метод за между-
народен бизнес – това е електронната 
търговия (E-commerce). 

Електронната търговия предоставя 
неограничено разнообразие от стоки 
и услуги според конкретните нужди 
на всеки потребител. Когато към това 
се добави и често по-ниската крайна 
цена, става ясно защо все повече хора 
предпочитат да пазаруват онлайн. 
Електронната търговия не страда от 
ограниченията на работното време или 
на затруднения достъп – достатъчна е 
само интернет връзка. Не на последно 
място, по електронен път може да се 
купи почти всяка стока или услуга от 
всяко място по света. 

Това са основните причини елек-
тронната търговия да е толкова попу-
лярна в съвременното общество. Тя 
обаче налага спазването на някои спе-
цифични правила, тъй като законите 
важат във виртуалния свят с не по-
малка сила, отколкото в реалния. 

Отчитайки нарастващото значение 
на електронната търговия, през послед-
ните години Европейският съюз се ста-
рае да въведе предпазни мерки за по-
требителите. Беше разширена правната 
рамка на потребителската защита както 
по отношение на офлайн, така и на он-
лайн търговията, без значение дали по-
требителите пазаруват в собствената си 
или в друга държава членка на Съюза. 
Можем смело да заявим, че чрез ново-
въведенията в европейското законода-
телство електронната търговия стана 
по-сигурна и европейските граждани 
получиха идентични потребителските 
права по отношение на пазаруването в 
реална и виртуална среда. 

Ето и някои от правилата, чрез кои-
то ЕС повишава потребителското дове-
рие и сигурност:
• Търговецът е длъжен да предостави 

по ясен и разбираем начин инфор-
мация, която го индивидуализира 
– наименование, адрес за кореспон-
денция и др.; информация за основ-
ните характеристики на стоките и 
услугите; крайната цена на стоките 
и услугите с включени всички данъ-
ци и такси.

• Когато се използва сайт, предвиж-
дащ извършване на плащания, тър-
говецът е длъжен да предостави 
най-важната част от преддоговор-
ната информация в непосредствена 
близост до бутона, чрез който по-

требителят прави своята поръчка. 
Потребителят се смята за обвързан 
от договора, само ако е потвърдил, 
че знае за задължението за плаща-
не. Това изрично потвърждаване е 
условие за валидността на сделката.

• Потвърждението за сключване на 
договора трябва да бъде на траен 
носител. Този носител следва да 
позволи на потребителя да съхраня-
ва информацията за толкова дълго, 
колкото му е необходимо за защита-
та на неговите интереси, произтича-
щи от правоотношението с търгове-
ца. 

• Срокът за отказване от сключен до-
говор е 14 дни, когато на потребите-
ля е била предоставена информация 
за правото му да се откаже от дого-
вора и 1 година, когато такава ин-
формация не му е била предоставе-
на. Срокът започва да тече от деня, 
в който потребителят е получил сто-
ката. Не е необходимо потребителят 
да посочва причина за отказа си. 
При това, всички суми, заплатени от 
потребителя, подлежат на възстано-
вяване в 14-дневен срок от отказа, 
включително разходите за доставка. 
Потребителите могат да използват 
формуляр на ЕС по образец, с кой-
то лесно да се откажат от договор, 
сключен в друга държава в ЕС.

Правата, които са гарантирани на ев-
ропейските потребители при електрон-
на търговия, са изключително широки. 
Това създава сигурност на европейските 
граждани и им дава увереност, че техни-
те интереси ще бъдат защитени. По този 
начин се помага и на бизнеса, за който 
се създават ясни правила. Ограничава 
се нелоялната конкуренция от страна на 
търговци, подриващи доверието в систе-
мата на електронната търговия. 

Сега, когато регулаторната рамка 
в ЕС вече е налице, бъдещето на този 
толкова важен икономически сегмент е 
свързано с разширяването на европей-
ското сътрудничество с другите разви-
ти икономики от света и налагането на 
единни стандарти за защита на потре-
бителите, които обаче да не възпрепят-
стват развитието на бизнеса. 

Статията няма за цел да увеличи 
търговията по електронен път, а само 
Вашата информираност за нея. 

Какво мислите по темата? Пишете ни в Twitter 
на @EP_Bulgaria с хаштаг #ПоколениеЕвропа!

ДА ПАЗАРУВАМЕ

КРЪСТОСЛОВИЦА

  ХОРИЗОНТАЛНО
5. Планини в Словакия
6. Датски писател и поет (1805-1875)
8. Римското име на Пловдив
9. Административната столица на 
Нидерландия
10. Немски поет, „Ода на радостта“
11. Европейското седалище на ООН

ВЕРТИКАЛНО
1. Героиня на Астрид Линдгрен
2. Италиански политик, основателите 
на ЕС
3. Португалски футболен отбор
4. Традиционен чешки ликьор
5. Град пристанище в Естония
7. Национален парк в Словения
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От буквите в сините карета може да получите името на финикийска 
принцеса, дъщеря на Агенор.

Изпратете ни думата на нашия e-mail: 
EPSofi a@ep.europa.eu!

Първите петдесет, отговорили правилно, 
ще получат награди! 
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Да почувстваш сърцето на Европа.
От София до Страсбург и обратно

Янислав Илиев
04:30 сутринта е. Очакваше 

ме дълъг и вълнуващ ден. Бага-
жът ми беше вече готов, зато-
ва, без да губя време, бързо се 
качих в таксито. Пристигайки 
на летище София, видях група 
млади хора и бързо осъзнах, че 
това са останалите победители 
и бъдещи автори на в. „Поко-
ление Европа“. С тях щях да 
прекарам следващите няколко 
дни. Щяхме да опознаем Ев-
ропейския парламент и да на-
трупваме впечатления и идеи 
за написването на вестника. 
Първоначално не бяхме особе-
но разговорливи, вероятно за-
ради ранния час. Не след дълго 
вече летяхме в посока Франк-
фурт, а двучасовия престой в 
Германия използвахме, за да 
се запознаем с програмата за 
следващите три дни.

Около 13:00 часа прис-
тигнахме в Страсбург, където 
най-напред трябваше да оста-
вим багажа си в хотела. С това 
беше свързана и първата ни из-
ненада – типично по френски, 
хотелът се оказа в обедна по-
чивка. Благодарение на бърза-
та намеса на своеобразния гид 
на групата ни – Бойко от Ин-
формационното бюро на ЕП в 
София, успяхме да се свържем 
с рецепцията, за да ни отклю-
чат иначе гостоприемните ни 
френски домакини. Е, вече 
нямаше пречки пред нас да се 
отправим към крайната си цел. 

Слизайки от автобуса, се 
оказахме непосредствено пред 
внушителната сграда „Луиз 
Вайс“ на Европейския парла-
мент, която се извиси пред нас 
в пълния си блясък. Казват, че 
е построена по подобие на Ва-
вилонската кула и че символи-
зира непрестанното развитие 
на Европейския съюз. Извед-
нъж си даваш сметка как едно 
есе, написано уж на шега, те е 
пратило пред една от най-ва-
жните институции в Европа, 
на хиляди километри от Бъл-
гария. След кратка фотопауза, 
преминахме през проверките, 

наподобяващи тези по летища-
та, и вече бяхме вътре в Пар-
ламента, 

В СЪРЦЕТО 
НА ЕВРОПА.
Бяхме гладни за нови зна-

ния и срещи с евродепутати. 
Бяхме въведени в обстанов-
ката от двучасова презента-
ция на Антонио Вале, един от 
служителите на ЕП, грижещи 
се за групи като нашата, който 
ни запозна с историята на Ев-
ропейския съюз и функциите 
на Парламента. Следващата 
спирка обаче ми направи най-
голямо впечатление. Наблюда-
вахме на живо дебат в пленар-
ната зала на ЕП с участието на 
еврокомисар Кристалина Ге-
оргиева и Георги Пирински. В 
такива моменти виждаш как се 
случват нещата, виждаш 

КАК РАБОТЯТ 
ХОРАТА, КОИТО 
РЕШАВАТ БЪДЕЩЕТО 
НА ЕВРОПА.
Излязохме от Парламента 

по тъмно. Насочихме се към 
хотела за кратка почивка, защо-
то програмата съвсем не беше 
свършила. Бъразата разходка 

из централната част на града 
ни отведе до La Chaîne d‘Or 
– уютен френски ресторант в 
елзаски стил, където се насла-
дихме на местни специалитети 
и френски вина. Трябваше да 
отпразнуваме този толкова ин-
тересен и вълнуващ ден!

На следващата сутрин, 
съвсем извън официалната 
програма на нашия семинар, 
основната атракция за групата 
автори се оказа един щъркел, 
който гордо се разхождаше в 
градината пред Съвета на Ев-
ропа. Използвахме случая да 
накичим едно дръвче с марте-
ници. Все пак трябваше да ос-
тавим своята 

БЪЛГАРСКА СЛЕДА 
В СТОЛИЦАТА НА 
ЕЛЗАС.
Няколко дни по-късно сним-

ка на същото това дръвче с мар-
теници беше публикувана на 
официалната фейсбук страница 
на Европейския парламент. 

Вторият ден от нашия 
семинар беше посветен пре-
димно на срещи с български 
евродепутати. Разговаряхме с 
Мария Габриел, Андрей Ко-
вачев, Ангел Джамбазки, Ан-
дрей Новаков, Момчил Неков, 

Илхан Кючюк, Емил Радев, 
Светослав Малинов и Сергей 
Станишев. Всеки от тях ни 
разказа върху какво работи, в 
качеството си на евродепутат. 
Представиха ни своите идеи 
и виждания, а ние, от своя 
страна, им зададохме въпро-
си по теми, които ни вълну-
ват. Срещнахме се и с Мария 
Пъдевска, друг служител на 
ЕП, която ни разведе из теле-
визионните и радио студия на 
Парламента. И така, в много 
разговори и срещи, премина 
и този ден – вълнуващ и мо-
тивиращ.

Като типични туристи из-
брахме да вечеряме в разли-
чен ресторант и да опитаме 
нови ястия. Преди това обаче 
посетихме едно от най-ембле-
матичните места в града – ка-
тедралата „Света Богородица“ 
(„Notre Dame de Strasbourg“), 
построена през XII век. Тя е 
най-високата сграда от Сред-
новековието и едно от най-
внушителните здания на хрис-
тиянския свят въобще.

В края на моя разказ ще ви 
споделя една мисъл на Андрей 
Новаков, която ми направи сил-
но впечатление. Той сподели 
няколко часа по-рано пред нас: 

„В Африка има 58 държави. 
Когато попитате някой от жи-
телите на която и да е държава 
от този континент като какъв 
се определя, той ще отговори 
„африканец“. Е, колко от вас се 
наричат „европейци“?“.

Струва си човек да се зами-
сли!

Последният ни ден в 
Страсбург беше слънчев и то-
пъл. Времето беше пролетно 
и имахме няколко часа преди 
да отпътуваме обратно към 
България. С по-голямата част 
от групата решихме да се въз-
ползваме от условията и да 
разгледаме града по светло. И 
така, от група непознати, 

САМО ЗА ТРИ ДНИ, 
СЕ ПРЕВЪРНАХМЕ В 
ПРИЯТЕЛИ, 
СПОДЕЛИЛИ 
БЕЗЦЕНЕН ОПИТ И 
ДОКОСНАЛИ СЕ ДО 
СЪРЦЕТО НА ЕВРОПА.
Бяхме развълнувани и вдъ-

хновени да напишем вестника, 
който сега държите в ръцете си!

Какво (не) Ви хареса в тази 
статия? Кажете ни в Twitter 
на @EP_Bulgaria с хаштаг 
#ПоколениеЕвропа!
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Мария Петрова
ЕвроОвен: Упорит и амбициозен, в 

ежедневието – винаги грациозен. Дръз-
ките му решения и увереността го из-
стрелват право към евроцелта. Ще кове 
закони като железар пирони.

ЕвроТелец: Земен и практичен, от-
носително тактичен, не се впуска в го-
леми промени, но и не отказва парите 
големи. 2015-та е подходяща за ново 
бизнес начинание, очаква го голямо ев-
ропризнание. 

ЕвроБлизнаци: Известни със свои-
те ораторски умения, пак влизат в сло-
весни стълкновения. Любопитството им 
няма край, до Брюксел ще летят през 
май. Да внимават с охраната на летище 
Шарлероа, че там всеки е някой, най-
малко стар буржоа.

ЕвроРак: Една напред и две назад, 
потраква мудно с еврощипките си пак. 
Не знае дясно или ляво го влече, нади-

га чашката със звучно: „егешегедре“ 
(„наздраве“ на унгарски). Сигурни сме, 
че това ще го инспирира по-бързо да се 
ориентира. 

ЕвроЛъв: Огън в делата и сериозни 
евромисли в главата, ще търка креслата в 
Еврокомисията. Но да си мери приказки-
те пред Жан-Клод Юнкер, за да не се пен-
сионира като най-неуспешния банкер. 

ЕвроДева: ЕвроДева отново гледа 
как да удвои двата лева. Годината не е 
добра за инвестиции, фокусира се върху 
подписването на петиции. Прави се на 
филантроп, защитава човешкия род, за-
минава за Хага есента да отстоява меж-
дународни права. 

ЕвроВезни: Пак се чудят и се маят 
как картите да изиграят. Смятат и пре-
смятат риска, допитват се до евроблиз-
ка. Годината им ще е колеблива, а лини-
ята на живота – крива. Нека се насочат в 
сектор земеделие, ако имат ни доверие. 

ЕвроСкорпион: Черен или бял, без 
значение, чака го европовишение. Ин-
флация, стагнация не го интересува, 
икономиката му не ще буксува. Роден 
под щастлива еврозвезда, но това е така 
до края на 2015-та. 

ЕвроСтрелец: Стреля право в цел-
та, купува си нова еврокола. Немско 
и френско съчетава добре, ето защо и 
Страсбург го влече. Подава документи 

за стаж, но и тази година той е мираж. 
Нека не се отчайва, ще има и следващ 
тираж.

ЕвроКозирог: Лесното го влече, а 
умът му направо сече. Прави обаче да-
лавари, благодарение на стари авери. 
Ще се разправя с Европол, ако не слезе 
навреме от горещия стол.

ЕвроВодолей: Чупки в ханша, уме-
ния в бранша, европари ще усвои по 
програми, но пак няма да се мине без 
драми. След дълги административни 
процеси ще си поживурка като арабски-
те принцеси.

ЕвроРиби: Шарани или пъстър-
ви – всички са като дърти свекърви. И 
тази година се носят по течението, ама 
на река Ил, в Страсбург са и се молят 
да не станат за резил. Пленарни заседа-
ния дузина ще посетят, ще се молят да 
не заспят.

Еврохороскоп

Преслава Цветанова
Знаете ли кой е Еразъм Ротердамски? 

Холандски мислител, философ, хуманист, 
филолог... Еразъм получава най-доброто 
образование за времето си. Казано с други 
думи, той е човек, който изпреварва епохата, 
в която живее. Отказвайки да бъде определян 
по националност, той е една от най-космопо-
литните личности в световната история. 

НОВОТО ИМЕ НА БЪДЕЩЕТО 
Е „ЕРАЗЪМ+“
На него, съвсем подходящо, е кръстена 

едноименната програма на Европейския 
съюз за студентски обмен „Еразъм“ с цел 
обучение в чужбина. От 2014 година обаче 
ще трябва да свикнете с „Еразъм+“ – новото 
име на бъдещето. Под това наименование 
ще съберат на едно място всички програми 
на ЕС за образование, обучение, младежта 
и спорта.  Това ще доведе до опростени пра-
вила и процедури и ще позволи да бъдат из-
бегнати разпокъсаността и дублирането на 
дейности. А най-хубавото е, че над 4 мили-
она европейци ще могат да се възползват от 
всичко това. Седемгодишната програма ще 
разполага с бюджет от 14,7 млрд. евро.

+1. ОПОЗНАЙ ЕВРОПА, 
ЗА ДА Я ОБИКНЕШ
Шансът да обиколиш буквално цяла Ев-

ропа никак не е за подценяване. Освен във 
всички държави членки на ЕС, възможност 
за мобилност има и в Исландия, Лихтен-
щайн, Норвегия, Швейцария и Турция. Без 
притеснение можеш да завържеш нови за-
познанства с връстници от целия континент 
и да усъвършенстваш езиковите си умения.

+2. ВЪЗПОЛЗВАЙ СЕ ОТ 
ГРАНТОВЕТЕ
Всеки Еразъм студент може да получи 

финансиране по програмата. Грантовете са 
месечни, а размерът им се определя спо-
ред нивото на стандарта на живот във всяка 
държава, като варира между 250 и 600 евро. 
„Еразъм+“ предлага по-голяма подкрепа за 
студентите в неравностойно положение, как-
то и за студентите с увреждания. В допълне-
ние към безвъзмездните средства от ЕС сту-
дентите могат да получават и други средства 
от национални, регионални и местни органи.

+3. ИНВЕСТИРАЙ 
В ОБРАЗОВАНИЕТО СИ
Когато грантовете не са достатъчни на по-

мощ идват студентските заеми. Европейската 

комисия въведе нов механизъм за гарантиране 
на този тип студентски заеми, който не зависи 
от държавния бюджет. Парите, които студен-
тите теглят, за да учат извън пределите на ро-
дината си, ще бъдат гарантирани директно от 
Европейския инвестиционен фонд.

+4. СПОРТЪТ Е ЗДРАВЕ
За първи път „Еразъм+“ включва и 

спорт. Според последните изследвания на 
Евробарометър едва 2% от българите са фи-
зически активни редовно, 78% от хората в 
България никога през живота си не са спор-
тували. За целта ще се провежда ежегоден 
спортен форум на ЕС за диалог със заин-

тересованите страни в спорта, насочен към 
предотвратяване на предварително уговоре-
ни резултати от спортни срещи, употреба на 
допинг, насилие, расизъм и нетърпимост, 
особено при масовите спортове.

+5. ПРАКТИКА 
И ПАК ПРАКТИКА
„Еразъм+“ има за цел да изгради ста-

билни партньорства между образованието и 
бизнеса за насърчаване на иновациите и кон-
курентоспособността със специален акцент 
върху борбата с младежката безработица. 
Освен от придобитата квалификация по до-
кументи, всеки рабодател се интересува и от 

опита на кандидата. Каква по-добра възмож-
ност от една такава програма, за да натрупа-
те практически познания във вашата област!

+6. БЪДИ „ЕРАЗЪМ“ 
ПОВЕЧЕ ОТ ВЕДНЪЖ
Студентите вече могат да пътуват по 

„Еразъм+“ няколко пъти в рамките на след-
ването си. Новата програма дава възмож-
ност да пътуваш еднократно през всяка от 
степените на обучението си – бакалавър, 
магистър и доктор. Всеки може сам да опре-
дели времето си на престой в чужбина, като 
то варира от 3 до 12 месеца. 

Все повече чуждестранни студенти и 
преподаватели избират България като част от 
собственото им обучение по „Еразъм+“. Най-
голям е интересът към техническите науки 
и медицината, като запитвания до български 
университети пристигат от страни като Гер-
мания, Израел, Виетнам, Египет и Палестина. 

Първата крачка вече е направена. Обра-
зованието, обучението, младежта и спорта 
си подават ръка. Останалото зависи от теб, 
защото както е казал самият Еразъм: „Нищо 
не може да затрудни човека с воля.“

Изпратете ни Вашето мнение по темата 
в Twitter на @EP_Bulgaria с хаштаг 
#ПоколениеЕвропа!

6-те плюса на „Еразъм+“


