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МАРТИН ШУЛЦ:

ЕС не е завършен проект

9 май и Европа

В трудни времена трябва да се обърнем към основните ни ценности, 
казва председателят на ЕП в специално интервю за български студенти

Кои са европейските цен-
ности, около които ще се 
стремите да обединявате дър-
жавите членки на ЕС по вре-
мето на председателството си 
на ЕП?

Със сегашната икономиче-
ска криза Европейският съюз 
се изправя срещу невиждано 
предизвикателство в история-
та си. Бедността и увеличава-
щата се безработица в много 
страни подриват доверието в 
политиката и вярата в евро-
пейската интеграция. Това е 
богата почва за подхранване 
на популистките и антиевро-
пейски настроените групи.

В такива трудни времена 
би трябвало да се обърнем от-
ново към сърцевината, към ос-
новните ценности на ЕС, за да 
покажем, че нашият европей-
ски проект е работещ и пред-
лага решения на проблемите 
на гражданите.

Тези ценности са човешко-
то достойнство, свободата, де-
мокрацията, равенството, вър-
ховенството на закона, спаз-
ването на човешките права, 

плурализмът, толерантността, 
справедливостта и солидар-
ността. 

Солидарността, например, 
означава да разширим помо-
щта за страните, които в мо-
мента страдат от финансови 
проблеми. Равенството, спра-
ведливостта и толерантността 
означават да избягваме ксено-

фобията и националния егои-
зъм.

Аз обаче наблягам специ-
ално на единството и на дейст-
вията в общностен дух. Заедно 
можем да спечелим, поотдел-
но е сигурно, че ще загубим.

Кои са главните предизви-
кателства, които стоят пред 

процеса на европейската ин-
теграция и до каква степен 
една европейска федерация е 
постижима?  

Непосредственото предиз-
викателство е да се преодолее 
кризата със суверенния дълг. 
Ако позволим кризата да се 
завихри още повече и да из-
лезе от контрол, тя може да 
разруши ЕС, такъв, какъвто 
го познаваме. За щастие, има 
признаци, че 2012 година 
може да се окаже година на 
обрат. Уверен съм, че ЕС ще 
изплува от кризата по-силен. 

Второто предизвикател-
ство се състои в това, да не поз-
воляваме на Европа да се плъз-
не към междуправителствен 
съюз, в който европейските 
институции да бъдат слаби и 
решенията да се взимат от пра-
вителствата, твърде заети да се 
пазарят помежду си. За нещас-
тие, някои правителства и по-
литици се опитват да заобика-
лят институциите на ЕС, под 
претекст, че се борят с кризата.  

Ще се съпротивлявам сре-
щу това. Ще направя всичко, 
което мога, за да защитя това, 
което в Брюксел е известно 
като метода на съвместно взи-
мане на решение.

 
Продължава на стр. 2 

С триктно хронологически погле-
днато, датата 9 май е съвсем неза-
бележима според  Григорианския 

календар — просто 129-ият ден в годи-
ната. През вековете 9 май не отбелязва 
значителни военни победи, имперски 
крахове или открития. Според историче-
ските документи, на 9 май 1502 г. Колумб 
заминава на последното си, четвърто 
пътешествие към Новия свят. На 9 май 
1805 г. почива изповедникът на немска-
та лирика — Фридрих Шилер. 

Продължава на стр. 4

МАРТИН ШУЛЦ,
Председател на Европейския парламент

Заедно можем 
да спечелим, поотделно е 
сигурно, че ще загубим.

„ПОКОЛЕНИЕ 
ЕВРОПА“, 

ИЛИ ЕС ПРЕЗ 
ПОГЛЕДА НА 
СТУДЕНТИТЕ
Днес, пет години след вли-

зането на България в ЕС, кога-
то страната ни е вече активен 
участник в общоевропейските 
процеси, искаме да дадем ду-
мата на по-младото поколе-
ние, което да ни покаже как 
вижда своята Европа. Онова 
поколение, което през 2007 г. 
още е било зад училищните 
чинове, днес е в университета, 
а утре ще управлява България 
и ще определя европейските 
политики. Нашето „поколение 
Европа“.

Близо 130 студенти изпра-
тиха есета, с които участваха в 
подбора на автори за бъдещия 
ни вестник. От тях избрахме 13, 
които посетиха пленарната се-
сия на Европейския парламент 
в Страсбург като част от под-
готовката за написването на 
вестника. Явно числото 13 не е 
било фатално, защото в ръцете 
си в момента държите плода 
на техния труд. Това е тяхната 
гледна точка към Европейския 
съюз, Европейския парламент 
и процесите, протичащи в тях. 
Приятно четене!

Екипът 
на Информационното бюро 
на Европейския 
парламент в България

9 май 2012 г.
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ПОКОЛЕНИЕ

ЕВРОПА2

МАРТИН ШУЛЦ:

ЕС не е завършен проект
Продължение от стр. 1

Това означава силно ангажиране на 
Европейския парламент и на Европей-
ската комисия, това означава съчетаване 
на интересите на по-малките и на по-го-
лемите страни, като решенията се осно-
вават на принципите на солидарността 
и демокрацията, а не на прехвърлянето 
им на най-силните — това означава об-
щото благо да се поставя над интересите 
на най-могъщите.

Има още много други важни, макар 
и не толкова фундаментални, предизви-
кателства, като например да се завърши 
изграждането на новата дипломатиче-
ска служба на ЕС, дооформянето на об-
щия пазар, напредването в борбата сре-
щу изменението на климата и подобря-
ването на нашата енергийна политика.

По какъв начин кризата засяга диало-
га между парламентарните групи в ЕП? 
Увеличило ли се е напрежението? По-
стигнато ли е по-добро сътрудничество? 

Съществуват естествени различия на 
мненията между политическите групи, 
които предизвикват оживени дебати, 
понякога и караници. Но това е естест-
вено. Едновременно с това, тяхното съ-
трудничество в законодателната дей-
ност е добро. Тази криза дори подобри 
това сътрудничество, защото ни се на-
ложи да приемем много важни законо-
дателни документи за кратко време. Го-
воря за документи като пакета от шест 
законодателни акта за икономическото 
управление, който засилва бюджетната 

дисциплина и подкрепя подобряването 
на икономическата конкурентоспосо-
бност, или пък законодателството, съз-
даващо нови органи за финансов кон-
трол. Нашите групи успяха да постиг-
нат добри компромиси и Европейският 
парламент подобри много закони в пре-
говори с правителствата.

Как изглеждаше Вашата Европа (Ев-
ропейският съюз), когато бяхте 22-годи-
шен? Как се е променил днес този образ?

През 1977 г. Европа беше напълно 
различен континент — политически, со-
циално и икономически. Беше разделен 
от Желязната завеса на Западна Европа 
и комунистическа Източна Европа.  

Нямаше Европейски съюз, а Евро-
пейска общност. По онова време на Ев-
ропейския парламент му предстоеше 
да чака още две години до първите си 
преки избори. Европейските институ-
ции бяха слаби. Общността трябваше да 
„смели“ влизането на Великобритания, 
а Австрия, Гърция, Испания, Португа-
лия, Швеция или Финландия бяха още 
далеч от членството си. 

В икономическо отношение, запад-
ноевропейските страни бяха обхванати 
от последиците на петролната криза, с 
нисък растеж и висока инфлация. 

През 1977 година Европа слушаше 
АББА, латиноамериканската литерату-
ра започваше да печели популярност, а 
хората се трупаха по кината, за да гледат 
първата част на „Междузвездни войни“. 

В моето поколение имаше много въо-
душевление за Европа. Ние постигнахме 

много — Единният европейски акт създа-
де общия пазар, договорът от Маастрихт 
прокара пътя към валутния съюз, а до-
говорът от Лисабон беше стъпка напред 
към политически съюз. Разширяването 
на ЕС на изток през 2004 и 2007 година 
представляваше повторно обединяване 
на континента след Студената война.

ЕС обаче не е завършен проект. Ма-
кар и федерализмът да си остава далеч-
на перспектива, аз вярвам, че Съюзът 
ще се движи към по-голяма интеграция. 
Това е единственият път за Европейския 
съюз, ако иска да бъде считан за един от 
главните световни фактори.

Виждате ли възможност за по-ната-
тъшно засилване на институционал-
ната роля на ЕП, сега, когато обикно-
вената законодателна процедура по-
крива толкова много области? Кои са 
правилните стъпки в тази посока?

Първо, Европейският парламент 
трябва да консолидира всички нови 
правомощия, които получи с Лисабон-
ския договор, който влезе в сила през де-
кември 2009 г. В процеса на взимане на 
решения на Европейския съюз Парла-
ментът сега е на равна нога с правител-
ствата на държавите членки в по-голя-
мата част от областите. Много граждани 
не осъзнават колко силен и влиятелен 
е Европейският парламент. Да се про-
мени схващането на хората за Европей-
ския парламент е една от най-важните 
задачи за мен като негов председател.

Това, което ме тревожи, обаче, е че 
новите организации и фондове, имащи 
за цел да се борят с кризата на суверен-
ния дълг, се създават извън архитекту-
рата на ЕС. Според мен това означава, че 
те не подлежат на истински демократи-
чен контрол. Тези фондове — Европей-
ският фонд за финансова стабилност и 
Европейският стабилизационен меха-
низъм би трябвало да бъдат отговорни 
пред Европейския парламент.

Според Вас как въвеждането на 
данък върху финансовите сделки ще 
засегне европейската икономика и фи-
нансирането на бюджета на ЕС?

Аз съм твърд поддръжник на данъ-
ка върху финансовите сделки. Той ще 
позволи този сектор, в който печалбите 
могат да бъдат извънредно големи, да 
допринася повече за развитието на на-
шите общества, както и да се подобри 

фискалното положение в много страни 
и да се намерят средства за стимулиране 
на икономическия растеж. Този данък 
ще спомогне и за това, да се обезкуражат 
финансовите спекулации, които са от-
части отговорни за настоящата криза. В 
целия Европейски съюз мерките за стро-
ги икономии принуждават всеки да пра-
ви жертви, за да може нашите страни да 
поставят публичния дълг под контрол. 
Не разбирам защо на финансовия сек-
тор да трябва да му бъде спестено това.

Щом финансовият сектор намери 
фондове в размер на много милиарди 
за бонуси на шефовете си, защо да не 
може да плаща този данък?

Разбира се, според най-добрия сцена-
рий този данък би трябвало да бъде въве-
ден в световен мащаб. ЕС би трябвало да 
се бори за това на срещите на Г-20. Ако 
обаче другите не са готови за това, ние 
трябва да го въведем за нас самите — в 
ЕС или в еврозоната, в случай, че нашите 
британски колеги са против.

Чувал съм аргументи, че данъкът 
върху финансовите сделки щял да от-
веде бизнеса на финансовите операции 
извън Европа. Мисля, че тези аргументи 
са преувеличени. Това е всяване на па-
ника. Да не забравяме, че могъщи лоби-
та се опитват да предотвратят това.

Ако този данък беше за финансира-
не на ЕС, това би означавало, че нацио-
налните правителства биха внасяли по-
малко в бюджета на Съюза.

Кое е най-голямото предизвикател-
ство, пред което сте се изправял от на-
чалото на мандата си? 

Още от самото начало на мандата си 
аз започнах своята битка — ролята на 
европейските институции да не бъде 
маргинализирана под претекста за бор-
ба с кризата. Това беше най-голямото 
предизвикателство, и то ще продължи 
да бъде такова до новите избори за Ев-
ропейски парламент.

В моето поколение 
имаше много 
въодушевление за Европа

Да се промени схващането 
на хората за Европейския 
парламент е една 
от най-важните задачи
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ПОКОЛЕНИЕ

ЕВРОПА 3

„Скелетът“ на 
Европейския парламент

 Знаете ли, че Европейският парламент се 
грижи за околната среда? Той подкрепя актив-
но постигането на целта 20/20/20 до 2020 г., 
залегнала в стратегията „Европа 2020“. Това 
означава съкращаване на емисиите въгле-
роден двуокис с 20% в сравнение с нивата 
от 1990 г., увеличаване дела на енергията от 
възобновяеми източници до 20% и намалява-
не на консумацията на енергия с 20%. Освен 
това, ЕП въвежда минимални стандарти за 
чистотата на водните басейни, осигурявайки 
по този начин възможност на всеки гражда-
нин на ЕС да се възползва от водното богат-
ство на Съюза. 

 Знаете ли, че Европейският парламент ор-
ганизира програма „Евроскола“? Тя има за цел 
да привлече интереса на ученици от цялата те-
ритория на ЕС към работата на ЕП и към актуал-
ни въпроси, които се обсъждат в европейските 
институции. Учениците прекарват един ден в 
седалището на ЕП в Страсбург, където участват 
в симулации на работата на Парламента. Пъту-
ването им дава шанс да опознаят механизмите 
на работа на Европейския съюз, да попаднат 
в многонационална и многоезична среда със 
свои връстници от всички европейски страни и 
да посетят един красив френски град. 
 Повече информация на стр. 15

 Знаете ли, че през 2008 г. Европейският пар-
ламент приема законодателство, което спома-
га за намаляване на цените на роуминг услуги-
те на мобилните оператори на територията на 
Европейския съюз? Според последното постиг-
нато споразумение за тавани на цените, от юли 
2014 г. една минута разговор не може да над-
вишава 19 евроцента, SMS ще струва не повече 

от 6 евроцента, а един мегабайт трансфер на 
данни ще бъде на цена от 20 евроцента. 

 Знаете ли, че Европейският парламент за-
щитава правата на потребителите в ЕС, купу-
ващи стоки по интернет, като налага строги 
правила, с които търговците са длъжни да се 
съобразяват? Всеки потребител има право да 
върне стока, която е закупил по интернет, в 
рамките на 14 дни след покупката и да получи 
парите си обратно. Освен това, поръчаната сто-
ка трябва да достигне местоназначението си в 
рамките на 30 дни, като търговецът е отговорен 
за всяка щета, нанесена на стоката по време на 
транспортирането ѝ.

 Знаете ли, че Европейският парламент вся-
ка година връчва Награда „Сахаров“ за свобода 
на мисълта на хора и организации, имащи из-
ключителни заслуги в областите на защита на 
човешките права, свобода на словото и върхо-
венството на закона? През 2011 г. наградата бе 
присъдена на петима от най-активните борци 
за свобода по време на Арабската пролет: Мо-
хамет Буазизи (Тунис), Асмаа Махфуз (Египет), 
Али Фарзат (Сирия), Ахмед аз Зубаир Ахмед ас 
Сенуси (Либия), Разан Зейтунех (Сирия). 
 Повече информация на стр. 5

 Знаете ли, че през 2007 г. е учредена Награ-
дата за кино на Европейския парламент LUX? 

Нейната цел е да подкрепи и популяризира ев-
ропейското кино, награждавайки филми, които 
най-добре отразяват ценностите и начина на 
живот на европейците. През 2011 г. наградата 
грабна невероятната френска драма „Снего-
вете на Килиманджаро“ на режисьора Робер 
Гедигиан. В България филмът беше прожекти-
ран неколкократно като част от програмата на 
„София Филм Фест“. 

 Знаете ли, че освен за правата на гражда-
ните на ЕС, Европейският парламент се грижи 
също и за правата на животните? Нов закон, 
приет през 2010 г., ограничава използването на 
животни при научни експерименти, като насър-
чава използването на алтернативни изследова-
телски методи. Същевременно ЕП се опитва да 
намери баланс между правата на животните и 
извършването на научно-изследователска дей-
ност. 

 Знаете ли, че с подписването на Лисабон-
ския договор се въвежда т.нар. „гражданска 
инициатива“? Европейският парламент се 
ангажира активно с въпроса, като прие ре-
гламент, който влезе в сила на 1 април 2012 
година. С него се позволява на инициативен 
комитет от най-малко седем граждани на 
Европейския съюз от поне седем различни 
държави членки да поискат от Европейска-
та комисия да предложи законодателство по 

дадена тема. За целта комитетът трябва да 
събере подписите на един милион граждани. 
Освен това трябва исканите промени да по-
падат в правомощията на Комисията и да не 
противоречат на ценностите на ЕС. Целта на 
гражданската инициатива е да доближи хора-
та до европейските институции, давайки им 
възможност да вземат дейно участие в проце-
са на взимане на решения. 
 Повече информация на стр. 16

 Знаете ли, че Европейският парламент 
подкрепя активно равенството между мъжете 
и жените? През 2006 г. се прие директива, коя-
то постановява равни възможности за мъже и 
жени на пазара на труда. Тъй като темата за 
равенството между половете е от изключи-
телно значение за бъдещото развитие на ЕС, 
в Парламента съществува постоянна коми-
сия, занимаваща се с тези проблеми — т.нар. 
FEMM (Права на жените и равенство на поло-
вете).
 Повече информация на стр. 12

 Знаете ли, че Европейският парламент за-
щитава правата на гражданите, използващи 
въздушен и железопътен транспорт? При за-
къснение на влак с над 1 час пътниците имат 
право на обезщетение или възстановяване 
на сумата на билета. При пътуване със само-
лет, ако не е възможно пътникът да се качи на 
борда по някаква причина, авиокомпанията е 
длъжна да му върне парите за билета или да 
му осигури превоз до дестинацията по друг 
начин.

Ива КОПРАЛЕВА

Йоана САВОВА

Не, за разлика от много други ин-
ституции, Европарламентът не държи 
скелети в гардероба си. За сравнително 
дългото си съществувание (още от съз-
даването на Европейската общност за 
въглища и стомана — зародишът на ЕС 
— през 1950 г.), ЕП не само че грижливо 
сменя облеклото си на всеки 5 години, но 
и придобива все по-изискан и важен вид 
сред политическите среди.

Европейският парламент е единстве-
ната пряко избирана институция в Ев-
ропейския съюз, което го прави една от 
най-видимите и съответно прозрачни за 
избирателите. Той споделя законодател-
ната власт в ЕС със Съвета на министри-
те. Парламентът одобрява целия състав 
на Европейската комисия (най-общо, 
изпълнителният орган на ЕС) и има глас 
в избирането на нейния председател. ЕП 
представлява цялото население на 27-те 
държави членки, което включва посто-
янно меняща се цифра около 500 млн. 
души. 

Членовете на Европейския парла-
мент се избират чрез преки избори на 
всеки 5 години. Във всички държави 
избирателната възраст е 18 г., освен Ав-
стрия, където е 16 години. Парламентът 
се състои от 754 депутати от и предста-
влява втората по големина демократич-
на асамблея  в света (след Индия), избра-
на от най-големия международен елек-
торат в света (375 милиона избиратели 
през 2009 г.). Всяка държава членка изби-
ра под каква форма да провежда избори-
те за евродепутати, но следва общия де-
мократичен подход: равенство на поло-
вете (вече повече от една трета са жени) 
и тайно гласуване. Веднъж избрани, те се 
обединяват в Парламента на база на по-
литическата си принадлежност, а не на-
ционалност, и получават еднаква запла-
та от бюджета на ЕС. Местата, които са 
отредени на представителите на дадена 
държава, са пропорционални на нейно-

то население. Примерно България има 
право на 18 места в Парламента, докато 
броят на евродепутатите на Люксем-
бург, една от държавите основателки на 
ЕС, е 6. 

Евродепутатите разпределят време-
то и задълженията си между Брюксел, 
Страсбург и своите държави. В Страс-
бург, Франция — главното седалище на 
ЕП, — те участват в дванадесетте четири-
дневни пленарни заседания в годината. 
В Брюксел, Белгия — в работата на пар-
ламентарните комисии и политическите 
групи, както и в четири мини сесии от 
по два дни. Поради сложни междупра-
вителствени договорки при определя-
нето на седалището, Европарламентът 
има офиси и в Люксембург, където се 
помещава администрацията, непряко 
свързана с работата на пленарните сесии 
и парламентарните комисии. Разбира се, 
депутатите не забравят да се погрижат и 
за своите избирателни райони, където 
прекарват 7 седмици от годината.

Въпреки названието си, Парламен-
тът не е обвързан с някакво европей-
ско „правителство“. Ръководната му 
структура е създадена с цел контрол 
над центробежните сили вътре в ЕП. 
„Главата“ на ЕП, този политически Ат-
лас, е председателят, който се избира за 
две години и половина. Неговите задъл-
жения включват водене на заседанията 
на пленарните сесии (с помощта на 14 
заместник председатели) и предста-
вляването на институцията пред света. 
Председателят ръководи също така два 
ръководни органа — Конференцията 
на председателите (съставен от лидери-
те на всички политически групи в ЕП) 
и Бюрото (състоящо се от 14-те замест-
ник-председатели). От 17 януари 2012 г., 
председател на ЕП е германският поли-
тик Мартин Шулц от групата на Социа-
листите и демократите (С&Д).

Партиите изграждат „кръвообраще-
нието“ на ЕП, без което системите му 
биха били лишени от живот. Членовете 

се групират по политиче-
ски признак вместо по на-
ционална принадлежност, 
което контрастира със Съ-
вета на министрите, къде-
то националните линии 
често надделяват над по-
литическата ориентация. 
Нещо повече, често общи-
ят интерес сплотява члено-
ве от различни партийни 
формирования. В момен-
та основните участници в 
партийната структура са 7 
седем партии (или полити-
чески групи, според „жар-
гона“ в ЕП):

1) Европейска народна 
партия (Християн-демо-
крати) с 271 членове;

2) Група на Прогресивния алианс 
на социалистите и демократите в ЕП 
(С&Д) — 190 депутати;

3) Алианс на либералите и демокра-
тите за Европа (АЛДЕ) — 85 членове;

4) Зелени/Европейски свободен али-
анс (Зелени/ЕСА) — 58 депутати;

5) Европейски консерватори и ре-
формисти (ЕКР) — 52 членове;

6) Конфедеративна група на Евро-
пейската обединена левица — Северна 
зелена левица, съставена от 34 депутати;

7) Европа на свободата и демокраци-
ята — 34 членове.

Отделно има и 30 независими депу-
тати. 

Свързващите клетки между тази бо-
гата система са двадесетте постоянни 
парламентарни комисии, които са нато-
варени с различни задължения. Тяхната 

политика обхваща всички области от 
компетенциите на ЕС — от граждански 
права до риболов. Всички законодател-
ни проекти, които преминават през одо-
брението на пленарната зала, се изпра-
щат преди това до определена комисия, 
която има водеща роля при работата над 
проекта и представя своите подобрения 
на пленарните заседания. Парламентар-
ните комисии държат заседанията си от-
крити за широката общественост, и дори 
можете да наблюдавате заседанията им 
на живо в интернет.

ЕП остава най-прозрачната, най-дос-
тъпната и най-близката до европейските 
граждани институция на ЕС. Той е мул-
тикултурна, мултипартийна и мулти-
идейна среда — пресечна точка между 
европейските избиратели и управлява-
щите, сърцето на демократична Европа.

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…???
10 любопитни факта за Европейския парламент

„За известно време от съществуването си, Европейският парламент можеше да бъде 
наречен просто „мултилингвистична седянка“. Но това определение вече е напълно по-
грешно: Парламентът е едно от най-могъщите законодателни тела (бел. авт.: не ске-
лети!) в света не само със законодателните си възможности, но и със своя надзор над 
изпълнителната власт.“

Проф. Дейвид Фаръл, Манчестърски университет



ПОКОЛЕНИЕ

ЕВРОПА4

Иде ли реформа?

Прадължение от стр. 1

В САЩ датата най-често пада върху 
така наречения Ден на учителя.

И наистина, има какво да се научи 
от този ден, независимо от годината, в 
която го честваме. Както всеки ученик 
може да свидетелства (или поне тези, 
поотворили повечко учебниците), 9 май 
се отбелязва като Деня на Европа и Деня 
на победата над нацистка Германия във 
Втората световна война; денят, в който 
през 1945 г. Третият райх официално 
капитулира пред обединените сили на 
съюзниците.

Но много малко поглеждат отвъд 
тази година и забравят, че макар вой-
ната да е свършила, мирът се изправя 
пред оцелелите още по-труден и кре-
хък. След опустяването на европейски-
те бойни полета, лидерите на победи-
телите и победените плахо пристъпват 
на затихналата политическа сцена. Да 

спуснат ли завесата или кулминацията 
в лицето на Трета световна война те-
първа предстои да се развихри?

Така, след пет години, на същата 
дата (09.05.1950 г.) в Париж е направе-
на първата стъпка към създаването на 
Европейския съюз. Френският минис-
тър на външните работи Робер Шуман 
призовава европейските страни да съз-
дадат единна европейска институция, 
която да управлява производството на 
въглища и стомана от страните член-
ки. Той прочита пред събралите се 
международни медии така наречената 
„Декларация на Шуман“, в която при-

зовава Франция и Германия, вековни 
врагове и съперници, да обединят уси-
лията си в името на новия мир. Чрез 
това обединение „просто и бързо ще 
се осъществи сливането на интереси, 
необходимо за образуването на една 
икономическа общност, а така също ще 
бъде заложен катализатор за създаване-
то на една по-широка общност със за-
дълбочени отношения между страни, 
от дълго време противопоставени по-
между си от кървави разделения“.

Идеята идва от икономическия съ-
ветник Жан Моне, който предлага на 
Робер Шуман и на германския канц-

лер Конрад Аденауер създаването на 
наднационална европейска институ-
ция. Съгласно тази идея, производ-
ството на въглища и стомана, чрез 
които се развива оръжейната индус-
трия, ще бъде контролирано от члену-
ващите държави и по този начин ще се 
гарантира мирът между тях. 

Предложението е прието с готов-
ност от Франция, Германия, Италия, 
Холандия, Белгия и Люксембург. През 
1951 г. те подписват договора, който 
създава Европейската общност за въ-
глищата и стоманата и поставя нача-
лото на обединението в Европа.

Затова на срещата на лидерите на 
ЕС в Милано през 1985 г. е взето реше-
нието 9 май да се чества като „Ден на 
Европа“ — ден на победа над войната, 
обединение в мира и обещание за бъ-
дещето.

Йоана САВОВА

Турхан АПДУЛА

П рез септември 1952 г. към Ев-
ропейската общност за въ-
глища и стомана се създава 

„Общо събрание“, като членовете 
му се избират от националните пар-
ламенти на шестте страни, съставля-
ващи Общността. През пролетта на  
1958 г. Събранието се разширява вече 
под името „Европейска парламентар-
на асамблея“, а от 1962 г. е преимену-
вано на Европейски парламент. Пър-
вите преки избори за членове на ЕП 
са от 1979 г., когато избирателната ак-
тивност е 63%, а четиридесет години 
по-късно тя е 43%. 

КЪДЕ Е ПРОБЛЕМЪТ 
И КАК ДА ГО РЕШИМ?

Това са въпроси, които като своеоб-
разен дамоклев меч висят над главите 
на европейските политици. Тази неза-
интересованост у европейските граж-
дани по отношение работата на една 
от най-важните институции на ЕС, 
която се формира пряко от тях, е обез-
покоителна. Именно за това трябва да 
се работи активно в насока преодолява-
нето й, за да може ЕП да продължи да 
бъде двигател на креативни идеи, кои-
то да затвърждават общия просперитет 
на Съюза.

Възможно решение на този проблем 
предлага евродепутатът от Обединено-
то кралство и член на парламентар-
ната група на АЛДЕ Андрю Дъф. Той 
предлага да бъде създадена общоевро-
пейска листа, с която 25 от членовете 
на Европарламента да се избират от 
избирателен район, представляващ 
цялата територия на ЕС. А листата да 
бъде съставена на паритетен принцип 
между мъже и жени, за да може да се из-
бегне и другият проблем — неравното 
процентно отношение в състава на Ев-
ропейския парламент, в който жените 

съставляват едва 35%. Общоевропей-
ската листа ще включват кандидати от 
поне една трета от държавите и всеки 
избирател ще има право на един глас за 
нея, както и един глас за националната 
листа.

Привържениците на федерализма 
в редиците на европейския политиче-
ски елит изразяват положително отно-
шение към идеята на Андрю Дъф, тъй 
като, според тях, ако предложението 
бъде подкрепено от Европейския пар-
ламент, то ще даде допълнителен тла-
сък в процеса на евроинтеграция. 

Разбира се, не липсват и скептич-
ни мнения по въпроса. Не всички биха 
одобрили подобна реформа, като те 
също имат своите аргументи. Част от 
тях са, че такава реформа би довела до 
създаването на две категории евроде-
путати: едните — „общоевропейски“, а 
другите — „национални“. Към групата 
на скептично настроените се причис-
лява и един от българските предста-
вители в ЕП — независимият депутат 
Слави Бинев, който смята че: „Страни 
като България няма да спечелят от при-
емането на доклада на колегата от АЛДЕ 

Дъф, и особено от предложението му за 
наднационална листа, с която да се изби-
рат 25 от членовете на ЕП. Този избор ще 
облагодетелства големите държави членки 
като Германия, Франция и Англия, а защо 
не и да доведе до 1-2, да не кажа 3 места 
надолу за България в Европейския парла-
мент... Предложението трябва да бъде до-
бре премислено, за да се гарантира, че то 
няма да повлияе на малките държави и те 
да загубят и без друго поокастрените си 
позиции в ЕП. Към момента решението за 
наднадционална листа за Европейския пар-
ламент не би следвало да се приема като 
решение в правилната посока.“ Дали от 
тази реформа няма да загубят малките 
държави в ЕС? Този въпрос е наистина 
важен, като въпросителните по темата 
днес преобладават, но скоро ще узнаем 
и отговорите, ако ЕП одобри предложе-
нието.   

Във времена, в които демократич-
ните основи в страните от ЕС са сил-
но разклатени от вятъра на финансо-
во-икономическата криза, ЕП може 
да направи крачка към утвърждаване 
на своята легитимност и принципите 
на демокрацията. Това ще доведе до 
по-голямо обществено доверие, вън-
шен израз на което ще бъде повиша-
ването на избирателната активност. А 
от това наистина има нужда, особено 
след влизането в сила на Лисабонския 
договор, който чувствително засили 
ролята на Европейския парламент 
във вземането на важните решения за 
управлението на Съюза.

9 май и Европа
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Федералисткият проект за Европейския съюз
Цветелин БИКОВ

Малко след края на Втората светов-
на война все по-засилено започва да 
се задълбочава убеждението, че само 
една европейска федерация, основана 
на принципа за единство в многообра-
зието, може да преодолее разединени-
ето на европейския континент, което 
е причинило множеството страдания 
и загуби по време на двете световни 
войни. Няколко десетилетия по-късно 
Европа е изправена пред поредните 
предизвикателства. Световният ред се 
променя динамично и появата на нови 
глобални играчи като Китай, Индия и 
Бразилия рискува да маргинализира 
позицията на Европа. Икономическата 
и финансова криза прерасна в криза 
на държавното управление. Доказа се, 
макар и болезнено, че традиционни-
те механизми за действие в условия 
на криза са или недостатъчни, или не 
работят изобщо. Нито кейнсианските 
мерки за засилена държавна намеса, 
нито монетаристките възгледи за свеж-
дане на регулациите до паричното 
предлагане успяха да спрат дълговата 
криза. Днешните предизвикателства 
разбиха илюзията на Европа, че може 
да съществува единна валута без еди-
нен политически контрол. В момента 
европейските държави продължават 
търсенето на най-ефективните упра-
вленски методи за антикризисно ре-
гулиране, дълбочината и значимостта 
на които ще поставят основите на нов 
демократичен съюз, който успешно би 
се вписал в съвременния глобализиран 
и многополюсен свят. 

Федералистката идея е една от 
предлаганите алтернативи за действия 
в сегашната ситуация. Тя олицетворява 
виждането, че само ако са обединени в 
своите усилия, европейските граждани 
могат да изградят една мирна и демо-
кратична Европа, която да гаранти-
ра техните човешки права и свободи. 
По-задълбочената интеграция между 
отделните държави би била предпос-
тавка за взимането на по-мъдри и ефек-
тивни решения.

От времето на своето зараждане 
до ден днешен, федералистката идея 
непрекъснато претърпява развитие, 
отбелязвайки в своята история някол-
ко значителни постижения. Още през 
1950 г. започнатата от Робер Шуман 
Европейска общност за въглища и 
стомана е вдъхновена от федералис-
тки принципи, като е замислена в 
дългосрочен план да прерасне в ев-
ропейска федерация. В резултат на 
натиск, оказан от федералистки ор-
ганизации, членовете на Европейския 
парламент започват да се избират 
пряко през 1979 г., като тази институ-
ция продължава да увеличава своето 
влияние в системата на вземане на ре-
шения в ЕС. С подписването на Дого-
вора от Маастрихт през 1992 г. се раж-
да т.нар. „политически съюз“ между 
страните членки на ЕС. Договорът 
за ЕС съдържа много федералистки 
елементи, сред които въвеждане на 
европейското гражданство, позволя-
ващо свободно движение в граници-
те на Съюза, създаване на европейска 
валута и валутен съюз. Все по-важната 
роля на Европейската централна бан-
ка също е положителен знак за феде-
ративното бъдеще на ЕС. 

С неотдавна подписания „Договор 
за стабилност, координация и управле-
ние в икономическия и валутен съюз“ се 
въвежда изискването за балансираност 
на националните бюджети или нали-
чието на бюджетен излишък. Според 

д-р Андрей Ковачев (ЕНП), заместник 
председател на Съюза на европейските 
федералисти, именно изграждането на 
стабилен и ефективен фискален съюз 
може да е следващият успех на феде-
ралистката идея, който тя да отбележи 
в историята си. Днес, повече от всяко-
га, Европа се нуждае от икономическа 
стабилност и растеж, които да гаранти-
рат висок жизнен стандарт за нейните 
граждани. Икономическото развитие 
на Европа обаче зависи от наличието 
на пазар и следователно от възмож-
ността за свободно движение, както на 
стоки и услуги, така и на факторите за 
тяхното производство, а именно хора-
та. Поради тази причина д-р Ковачев 
изтъква като изключително важен про-
цеса на задълбочаване на интеграцията 
в областта на свободното движение на 
хора и неговото продължаване по посо-
ка на премахване на всички пречки за 
движение на европейските граждани 
на територията на всички страни член-
ки на ЕС, включително за гражданите 
на България и Румъния. 

В редица държави членки заси-
леният миграционен поток към ЕС, 
вследствие на събитията от Арабската 
пролет, подклажда с нова сила дебати-
те, спекулиращи с легитимните страхо-
ве на гражданите от загуба на работа и 
социални придобивки. Популистките 
гласове призовават към засилване на 
възможността страните от ЕС сами да 
решават дали да възстановят контрола 
по вътрешните граници на Европей-
ския съюз. „В своя съвместна резолю-
ция от 22 април 2012 г. Съюзът на евро-
пейските федералисти и Младежката 
организация на федералистите в Евро-
па обаче се противопоставят на подоб-
ни сигнали, като подчертават, че тези 
страни влизат в противоречие с една от 
основните цели на европейската инте-
грация, а именно гарантираното сво-
бодно движение на европейските граж-
дани“, посочва още Андрей Ковачев.

През януари тази година герман-
ският канцлер Ангела Меркел заяви, че 
бъдещата визия на ЕС е политически 
съюз, в който страните да се приближат 
една до друга, стъпка по стъпка, във 
всички области на политиката. Според 
нея в хода на този дълъг процес трябва 
да прехвърлим повече правомощия на 
Европейската комисия, която да рабо-
ти като европейско правителство. Това 
предполага и по-силен Парламент. Съ-
ветът, който обединява държавните и 
правителствени ръководители на стра-
ните от ЕС, ще представлява своебраз-
на втора камара на Парламента. На-
края, имаме Съда на Европейския съюз, 
който ще играе ролята на върховен съд. 

Меркел отбеляза, че това може да 
бъде бъдещата форма на европейския 
политически съюз, до който би се стиг-
нало само след извървяването на мно-
го стъпки. В нейното послание липсва 
думата „федерализъм“, но очертаната 
от нея институционална реформа се 
основава именно на принципа за фе-
дералното устройство. Волята не само 
на националните правителства, но и на 
самите граждани за по-задълбочена ин-
теграция биха били предпоставка за от-
слабване на конфликта между център 
и периферия. Бъдещето на Европей-
ския съюз остава все още неясно, като в 
този момент не само европейците, но и 
целият свят очакват да видят дали този 
уникален по своята същност проект ще 
се окаже успешен. Дали федералистите 
дават най-правилното решение, дали 
ще бъдат чути и дали всъщност вече не 
вървим по пътя на практическото реа-
лизиране на тази идея, ще покаже само 
времето. 

Носителите на 
наградата „Сахаров“ - 

достойни за своята свобода

На много от нас темата за човеш-
ките права може да изглежда 
преекспонирана. Приемаме 
с въздишка на досада поред-

ното ѝ споменаване в пресата, завър-
таме пренебрежително очи, когато ни 
повтарят колко е важна свободата, и се 
подсмихваме на тривиалността на въ-
проса, който в съзнанието ни отдавна 
не е проблематичен. А след това споде-
ляме мислите си в личния си блог без 
страх от цензура, осведомяваме се за 
събитията от деня от различни светов-
ни медии, които ни предлагат спектър 
от противоположни трактовки, или взи-
маме куфара и тръгваме на път. Иначе 
казано, възползваме се от свободата си, 
без дори да го осъзнаваме. Приемаме 
за даденост може би най-висшата цен-
ност на човечеството, без да си даваме 
сметка, че тя не винаги и не навсякъде е 
гарантирана, че не всеки може да изказ-
ва свободно мнението си, да изповядва 
необезпокояван религията си или дори 
да упражнява професията си според по-
велята на съвестта си.

Точно това се стреми да ни напомни 
Наградата Сахаров за свобода на мисъл-
та. Тя се връчва ежегодно от Европейския 
парламент на личности или организации, 
които имат особени заслуги за опазва-
нето на човешките права и свободи. В 
продължение на цялото си развитие като 
институция Европейският парламент си е 
извоювал ролята на носител на демокра-
тичност и легитимност в рамките на ЕС. 
Той е и основният пазител на правата на 
европейските граждани и те могат да се 
обръщат към него за извънсъдебна защи-
та. Именно от тази позиция чрез Награда-
та Сахаров Парламентът засвидетелства 
своето уважение и преклонението на 
гражданите на ЕС пред хора, които имат 
смелостта да отстояват убежденията си 
и да се борят за идеите си, понякога с 
цената на огромни саможертви. Сред 
най-изтъкнатите носители на наградата 

са Нелсън Мандела, Александър Дубчек, 
Кофи Анан - личности, превърнали се в 
емблема на стремежа към свобода и не-
зависимост, и доказали чрез постъпките 
си, че всички ограничения отпадат пред 
силата на човешкия дух. 

През изминалата 2011 година в спи-
съка с лауреатите на Наградата Сахаров 
бяха добавени още пет имена - тези на 
Асмаа Махфуз, Ахмед ал-Сануси, Моха-
мед Буазизи, Али Фарзат и Разан Зайту-
нех. Това са хора с различни професии, 
образование и социален статус, но обе-
динени от една кауза - борбата за граж-
дански права и свободи в рамките на 
Арабската пролет. 

Вероятно най-широко известният от 
петимата е Мохамед Буазизи - тунизий-
ски търговец, който се самозапали в края 
на 2010 година в отговор на тормоза и 
унижението, на които е подлаган систем-
но от тунизийските власти. Буазизи почи-
на в началото на 2011 година от изгаряни-
ята си. Постъпката му разпали мигновени 
протести в цял Тунис, които доведоха до 
падането от власт на тогавашния прези-
дент Бен Али. Демонстративният му акт 
и надиганията в Тунис вдъхновиха проя-
ви на гражданско недоволство и в други 
страни в Африка и Близкия изток, поради 
което се счита, че Буазизи постави свое-
образното начало на Арабската пролет. 

Асмаа Махфуз е египетска активистка, 
която чрез клиповете си в YouTube и мне-
нията си в социалните мрежи призова 
египтяните да излязат на протести в за-
щита на правата си и като израз на неодо-
брение към режима на президента Хосни 
Мубарак. Тя беше арестувана от египет-
ските власти, но обвиненията срещу нея 
бяха свалени под натиска на обществе-
ното мнение. От Египет тя изрази и под-
крепата си за движението „Окупирай Уол 
Стрийт“, мотивирана от вярата, че е въз-
можно постигането на един по-добър и 
справедлив свят за всички. 

На стр. 15 
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ЕС и дълговата криза, 
или как се стигна дотук
Защо Европейският съюз се оказа неподготвен и какви мерки се вземат, за да се спаси положението

Петя БЪРЗИЛСКА

     Световната финансова криза доведе 
до фалирането на големи финансови 
институции, необходимостта прави-
телствата да спасяват банките и срива-
нето на фондовите пазари. Влошеното 
икономическо състояние в световен 
план и забавящият се икономически 
растеж завариха Европа неподготвена. 
На Стария континент започнаха реди-
ца проблеми, причинени от големите 
размери на дълга в публичния и част-
ния сектор в региона.

След фалита на американската банка 
„Lehman Brothers“ през септември 2008 г. 
за Европа нещата тръгнаха в стъпаловид-
на спирала надолу. Почти всички страни 
в ЕС имаха бюджетен дефицит над до-
пустимите нива, заложени в Пакта за ста-
билност. Освен това, държави като Гър-
ция бяха финансирали публичния си 
дълг със сложни финансови операции, 
като суапове с плаващи лихвени процен-
ти към плащанията, които впоследствие 
увеличиха неимоверно дълга на стра-
ната. В момент на икономическа криза 
рейтинговите агенции започнаха да на-
маляват кредитния рейтинг на страните 
от ЕС, като се обосноваха с влошаващото 
се икономическо състояние на държави-
те от региона. Това неминуемо доведе 
до увеличаване на доходността на дър-
жавните облигации, т.е. правителствата 
трябваше да изплащат по-големи лихви 
на кредиторите си. Като логичен резул-
тат от това пазарите загубиха доверие в 
еврозоната, а еврото започна да отстъпва 
спрямо долара.

ПЪРВИТЕ МЕРКИ
Първоначално европейските страни 

не реагираха и отрекоха възможността 
Гърция да фалира. „В еврозоната фалити 
не съществуват“, каза в началото на 2010 
г. еврокомисарят Хоакин Алмуня. През 
същата година обаче се наложи да бъде 
създаден спасителният за еврозоната Ев-
ропейски фонд за финансова стабилност 
(ЕФФС). Размерът му беше 440 млрд. евро. 
През следващата година възможностите 
и размерът на фонда се разшириха, а фи-

нансовите министри на ЕС се договориха 
и за създаване на Европейския стабили-
зационен механизъм (ЕСМ). През това 
време Португалия, Ирландия и Гърция 
получиха спасителни пакети, а европей-
ските правителства обявиха мерките си 
за бюджетни икономии. ЕСМ трябваше 
да влезе в сила през юли 2012 г., но евро-
пейските лидери последно решиха двата 
фонда да се обединят в постоянен спаси-
телен „пояс“ — Европейски механизъм за 
стабилност, който може да надвиши 700 
млрд. евро.

Първоначално Европейската цен-
трална банка (ЕЦБ) заяви, че няма да 
оказва помощ на закъсалите страни и в 
частност на Гърция. През декември 2009 
г. това съобщи в изявление и тогавашни-
ят председател на ЕЦБ Жан Клод Трише 
след поредното понижение на рейтин-
га на Гърция от рейтинговата агенция 
Standard & Poor‘s.

Разбира се, това не можеше да про-
дължи дълго и ЕЦБ започва активно 
да участва в опитите за успокояване на 
пазарите. На 7 август 2011 г. след извън-
редна среща ЕЦБ обяви публично, че 
ще започне да изкупува италиански и 
испански облигации, като през цялата 
2011 г. банковата институция продъл-
жи политиката си на изкупуване на 
държавни дългови ценни книжа. Освен 
това, ЕЦБ започна да отпуска заеми на 
търговските банки от еврозоната, за да 
подобри ликвидността и способността 
им да предоставят кредити и да изкупу-
ват европейски облигации. Банковата 
институция отпусна първото си крупно 
финансиране през юни 2009 г. под фор-
мата на едногодишни заеми на обща 
стойност 442 млрд. евро. След това пос-
ледваха два големи транша нисколихве-
ни тригодишни заеми през декември 
2011 г. — 489 млрд. евро, и февруари 
2012 г. — 530 млрд. Практиката на ЕЦБ 
беше срокът на погасяване на кредитите 
да е най-много 13 месеца, но с цел да се 
покаже, че банките ще имат достъп до 
финансиране в по-дългосрочен период, 
тези кредитни линии бяха отпуснати с 
тригодишен падеж. Това успя да окаже 
сравнително положително влияние вър-
ху пазарите, като доходността по-крат-

косрочните облигации на почти всички 
проблемни държави се понижи. 

В момента обаче се прогнозира стаг-
нация на европейската икономика за 
2012 година. Въпреки че през април 
Международният валутен фонд реви-
зира нагоре очакванията си за световния 
икономически растеж и обърна внима-
ние на по-добрите политики за справяне 
с дълговата криза, опасенията за възмож-
ностите на правителствата да се справят 
с проблема остават в сила. От средата на 
март 2012 г. този въпрос отново излезе 
на преден план, след като стана ясно, че 
Испания най-вероятно няма да може да 
се справи със заложените си бюджетни 
цели на фона на високата безработица и 
лошото икономическо състояние на дър-
жавата. Същевременно, според някои 
анализатори, ЕЦБ трябва да продължи 
да играе централна роля за справянето 
с кризата. Тя трябва да бъде готова да 
продължи политиката си на ниски лих-
вени проценти и да започне да изкупува 
държавни облигации и в периферните 
за еврозоната държави. Разбира се, тези 
виждания имат и своите противници в 
лицето на Германия и Германската цен-
трална банка, които настояват за спира-
не на стимулите за европейската иконо-
мика от страна на ЕЦБ.

КАКВО ПРЕДЛАГА 
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ

През есента на 2010 г. ЕП прие зако-
нодателен пакет с правила за финансов 
надзор на частния сектор. Още от самото 
начало на кризата Парламентът работи 
за по-строг бюджетен контрол, засилва-
не на Пакта за стабилност и наблюдение 
и контрол върху макроикономическите 
дисбаланси. През април 2011 г. Комисия-
та по икономически и парични въпроси 
на ЕП одобри разделения в шест части 
законодателен пакет в тази насока, а през 
юни 2011 г. и Парламентът прие основна-
та си позиция по шестте законодателни 
предложения за икономическо управле-
ние. Пакетът влезе в сила през декември 
2011 г., а неговата цел е възстановяване на 
икономическата стабилност в ЕС.

От началото на 2012 г. евродепутати-
те се стремят към въвеждането на нови 

правила, които би трябвало да помог-
нат да се избегне неконтролираният 
ръст на вътрешния дълг и дефицитът 
на европейските държави. Европейските 
депутати обръщат внимание и на соци-
алната страна на този проблем, като в 
Парламента се настоява за баланс между 
социалните и финансовите изисквания, 
за да се може да се стимулират адекватно 
растежът и заетостта.

Същевременно Парламентът под-
готвя предложение за обща времева 
рамка за обсъждане на бюджетите на 
страните от еврозоната. Целта на тази 
синхронизация е да се улесни провеж-
дането на координирана политика 
на общоевропейско ниво, както и да 
се гарантира, че приетите бюджети 
обхващат както националните пла-
нове за реформи, така и направените 
препоръки от Европейската комисия. 
Институцията също смята за необ-
ходимо да се предоставя закрила от 
кредитори на страни от еврозоната в 
тежко финансово положение по подо-
бие на правилата, които съществуват 
за защита на компании. По този начин, 
при невъзможност да покриват задъл-
женията си, държавите биха могли да 
бъдат поставени под правна защита от 
ЕК след консултация със Съвета. Ана-
логът с компаниите идва оттам, че щом 
страната получи защита от кредитори, 
тя няма да може да бъде обявена за из-
паднала в несъстоятелност. Така ней-
ният кредитен рейтинг се замразява, 
а кредиторите трябва да обявят своите 
вземания, т.е. колко трябва да получат.

Отделно Европейският парламент 
настоява за по-сериозна регулация на 
търговията с деривати на извънборсо-
вия пазар заради мнението, че този вид 
финансови инструменти са една от при-
чините, довели до световната финансо-
ва криза. Като следствие на работата на 
Парламента, в края на март тази година 
беше приет регламент, с който се затягат 
правилата около търговията с деривати, 
като всички договори, свързани с този 
вид инструменти, ще трябва да бъдат ре-
гистрирани в централизирани регистри.
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Европа – „Made in Germany“
Тихомира ПАНАЙОТОВА

До неотдавна Германия беше грос-
майстор в изкуството да изглежда на 
едно ниво с останалите държави, или, 
както казват немците, „sich klein zu 
machen“ (да не си придаваш важност). 
В контекста на европейската криза 
тази максима рязко преобърна посока-
та си и постави Германия там, където 
тя не желае да стои след 1945 г. — на 
върха на Европа, в ролята на домини-
раща мощ. Под стъкления купол на 
немския парламент се разкрива един 
вид политическа лаборатория, в която 
се раждат рецептите за антикризис-
ни мерки. Към водещата позиция на 
Германия и нейната компетентност 
в ръководната политика са насочени 
надеждите на много страни членки за 
прекратяване на агонията. От друга 
страна, все по-пронизително отеква 
страхът от една политика „а ла Бис-
марк“, и от това, че Ангела Меркел е 
пристегнала Стария континент в об-
ръча на националистически диктат, в 
който германският интерес е поставен 
над общото европейско благо. 

От тази гледна точка, разчитането 
на европейската криза и механизмите за 
нейното разрешаване през призмата на 
германската двигателна сила не е прос-
то полезен урок. То е жизненоважна не-
обходимост за всички онези европейци, 
които искат да разберат промените в на-
стоящето, за да могат да участват адек-
ватно в създаването на своето бъдеще.

МЯСТОТО НА ЕВРОПА 
В ГЕРМАНСКИЯ ИНТЕРЕС

Германия има нужда от повече Ев-
ропа, не от по-малко. Съдбата на гер-
манската държава и ЕС са неразривно 
свързани — не само посредством един-
ния вътрешен пазар, но и чрез новите 
предизвикателства на глобализацията, 
както и поради разместванията на си-
ловите пластове в световния геополи-
тически и икономически ред.  

Европейският вътрешен пазар, кой-
то поема около 60% от немския износ 
без никакви търговски ограничения, е 
този, който прави икономиката на Гер-
мания просперираща в международен 
мащаб. Около 9 милиона немски ра-
ботни места се намират в пряка зависи-
мост от функционирането на този па-
зар. Финансовият принос на Германия 
към ЕС се измерва в 8 милиарда евро 
годишно. Търговският излишък, който 
бива генериран за това време, пред-
ставлява сумата от  130 милиарда евро. 
За Германия, еврото е символ и пре-
въплъщение на така свещените за нея 
ценности — сигурност и възможност 
за дългосрочно планиране. Не на по-
следно място, обединена Европа е зна-
мето, под което германската държава 
(а и всички останали държави членки) 
заявяват стабилност и конкурентоспо-
собност в рамките на световната иконо-
мика. Осъзнаването на този факт е от 
първостепенно значение, защото пре-
възходството на Запада върху глобал-
ната икономическа сцена в действител-
ност не е така вечно, както ни се струва. 
Андре Г. Франк, американски историк, 
икономист и социолог от немски про-
изход, показва кога и как точно Европа 
е станала Велика сила — след като из-
ползва контрола си върху природните 
богатства на Новия свят, за да си купи 
„третокласен билет за икономическия 
влак на Азия“. Е, Европейският съюз 
днес е билетът, с който Германия пъту-
ва в първа класа на геополитическия и 
икономически интерсити експрес. 

Едно нещо не бива да се забравя, 
обаче: обединена Европа не е само ци-

фри и растеж; тя има място в сърцето 
на Германия като символ за мир, сво-
бода и свързване.

ПЕСТИ, ПЕСТИ, 
КЪЩАТА СИ ОПРАВИ

Проектирани на фона на европей-
ската позиция на Германия в комби-
нация с държавния интерес, мерките, 
които тя предвижда за разрешаване 
на кризата, допускат по-високо ниво 
на правдоподобна и критична оцен-
ка. А те са:

Повече яснота и устойчивост в 
критериите за стабилност, по-стрик-
тен контрол от страна на европейски-
те институции. Правилата, заложени 
в Европейските договори, да бъдат 
спазвани с еднаква отговорност от 
всички страни членки, като този про-
цес да подлежи на последователен 
контрол. В случай на нарушения Ев-
ропейският съд ще натиска бутона за 
автоматични санкции. 

В германската област Швабия хо-
рата казват: „Работи, работи, къщич-
ка си построи.“ Насред безумния 
световъртеж на финансовите пазари, 
притиснат до задушаване от наднор-
меното тегло на държавните дълго-
ве на своите членки, ЕС започва да 
срича една по-нова версия на тази 
мъдрост — т.нар. спирачка на дълга. 
Формулира я финансовият министър 
на Германия, Волфганг Шойбле, през 
2009 година. Тя представлява консти-
туционно ограничение на държавния 
дефицит, което предвижда общия 
дълг на федерално равнище да не 
надвишава 0,35% от БВП. Ревностна 
финансова дисциплина и строга спес-
товна политика трябва да сложат ред 
в хаоса, вилнеещ по къщите на стра-
ните членки. 

Синхронизация на икономически-
те политики, фиксирана чрез проме-
ни в европейските договори. Ужасът 
пред зейналата паст на кризата накара 
Меркел да види как една пренебрегна-
та мечта от времето на Спинели, Моне 
и Аденауер, наречена „политически 

съюз“, се превръща в жизненоважна 
необходимост за бъдещото оцеляване 
на европейската идея. Вследствие на 
това, думата „федерализъм“ слезе от 
названието на Република Германия 
и започна да се разхожда из дебатите 
относно вида и формата на политиче-
ското сцепление между европейските 
страни членки. 

Не на последно място се нарежда 
и дискурсът в немското политическо 
пространство, фаворизиращ засилва-
нето на позициите на европейските 
институции, и най-вече на Европей-
ския парламент, който е стволът на 
демократичността и легитимността 
на целия ЕС пред неговите граждани. 

НИКАКВА АМБРОЗИЯ ПОВЕЧЕ, 
ОТСЕГА НАТАТЪК — 
САМО КИСЕЛО ЗЕЛЕ!

14.02.2010 г. — британският еже-
дневник „The Guardian“ публикува 
карикатура на Крис Ридъл. Тя изобра-
зява Германия като огромна валкирия 
в златна броня, която гледа гневно 
надолу към потъналия в мъка Зевс и 
го гълчи с думите: „No more ambrosia, 
from now on it’s SAUERKRAUT…“ 
(„Никаква амброзия повече, отсега на-
татък — само кисело зеле“).

Това кратко послание събира в 
себе си недвусмислените нотки на 
притеснение и критика у европейски-
те партньори, а именно: в рамките на 
кризата Германия трябва да бъде по-
отзивчива и да взима под внимание 
състоянието, в което се намират дру-
гите държави членки. Без съмнение 
всички са готови да станат малко „по-
вече немци“, що се отнася до бюджет-
ната политика, но… в действителност 
само малко. Причината, освен страха 
от накърняване на националния су-
веренитет, е и в това, че германската 
стратегия не би могла да функциони-
ра навсякъде. Една междинна оценка 
на кризисното управление показва, 
че стриктното пестене не е доста-
тъчно за разрешаване на дълговите 
проблеми. Прекаленото съкращаване 

на държавните разходи рискува да 
причини дълбок икономически спад, 
следван от намаляващи приходи и 
още съкращения — една опасна низ-
ходяща спирала. 

Освен това, в някои точки курсът 
на немското правителство е силно 
противоречив: в средата на август 
2011 г. дуото „Меркози“ съобщава, 
че еврозоната отново ще изправи 
глава, този път по-силна отвсякога, с 
помощта на общо икономическо пра-
вителство. Тоест страните от ЕС ще 
трябва да практикуват тясно съгла-
суване в тази сфера. Интересно е да 
си припомним колко дълга и яростна 
беше съпротивата на Берлин срещу 
това предложение, рожба на Елисей-
ския дворец. Също толкова спорна е 
и позицията на Германия в графата 
„съгласуване“ — най-вече по линия 
на експортната си политика до този 
момент Федералната република пре-
следваше единствено собствените си 
цели. Оказва се, че необходимостта от 
синхронизация и предлагането й като 
антикризисна мярка, явно не важат за 
германската икономика.

Европейските партньори изискват 
от Германия много неща наведнъж: да 
поеме кормилото на кризисното упра-
вление, но да не се меси твърде надъл-
боко в държавните им политики. Да 
бъде твърда в разрешаването на про-
блемите, но да не поставя партньо-
рите си под прекалено силен натиск. 
Отрича ли германското правителство 
еврооблигациите, то бива представя-
но като егоистичен и антисоциален 
победител в кризата. Изисква ли то 
дългова спирачка за целия ЕС, бива 
обвинено в покровителствено отно-
шение и вмешателство.

Европа — made in Germany? От 
това как ще разчетем значението на 
предлаганите мерки, зависи и нашата 
собствена позиция в разрешаването на 
кризата. А да имаме позиция е важно 
за нас, като граждани на Европейския 
съюз, търсещи баланса между личната 
отговорност и солидарността. 
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Теодора АНГЕЛОВА

Напрежението, предизвикано от кризата, не възпрепятства 
динамиката около дебатите за приемане на нови членове в ЕС. 
Съществува обаче известно преосмисляне в стратегията, което ще 
изиграе единствено позитивна роля за икономическата сигурност 
и интеграцията. Разширяването едновременно популяризира ев-
ропейския модел и умножава пазарните възможности, но и услож-
нява дисциплинирането на държавите.

ИКОНОМИЧЕСКИ 
И ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛЗИ ЗА ВСИЧКИ

В приемането на нови членове има не само символика, но и 
чисто практическа полза. Идеята, че континентална Европа и Евро-
пейският съюз могат да се приемат еднозначно, е по-лесна за реа-
лизиране от всякога. Разширяването е също емблематично за по-
бедата над историческото наследство, обуславящо полюсното раз-
деление на лагери. Осъществява се и важна стъпка към постигане-
то на обща цел на всички европейски държави — преодоляването 
на дълготрайното неравенство в стандарта на живот на континента 
и разликите във възможностите за икономически просперитет. 

От разширяването на Съюза ползите не са единствено идео-
логически — обвързването на повече страни разширява пазара и 
облагодетелства и двете страни на процеса. ЕС е икономически 
стимул, защото гарантира перспективи за инвестиране, за разви-
тие на бизнеса на по-широка територия, стимулира трудовия пазар 
не само чрез трансфер на работна ръка, но и чрез предоставяне 
на възможности за квалификация. По-
голямото геополитическото влияние 
на европейския модел улеснява пре-
дотвратяването и регулирането на кон-
фликтите. Темата е особено актуална, 
имайки предвид настоящата югоизточ-
на посока на разширението. Енергети-
ката също има своя роля — по-голямото 
разнообразие в рамките на Съюза озна-
чава енергийно сътрудничество и съответно по-лесно постижима 
диверсификация. 

Напоследък Съюзът е по-предпазлив, по-малко склонен на 
компромиси и не би поел сериозни рискове в политиките си за раз-
ширяване. Българският независим евродепутат Димитър Стоянов 
например формулира недвусмислено посоката на днешната поли-
тика за приемане на нови членове: бъдещите разширявания на ЕС 
трябва да бъдат поставени на прагматична база, а не на емоцията, 
която е характерна за евроинтеграцията от времето на Студената 
война. Принципът за приемането все пак остава универсален и ак-
туален, независимо от икономическите проблеми. Той сам по себе 
си формулира идеологията на Съюза, но е трудно приложим на 
практика. Именно разширяването е поводът за едни от най-дълги-
те и тежки преговори в европейските институции.

От една страна, кандидатът за членство трябва да бъде доста-
тъчно независим и стабилен, за да не разчита изцяло на европей-
ска поддръжка на икономическите си и политическите си структури. 
Национализмът е необходим дотолкова, доколкото страните да не 
бъдат в тежест и да допринасят за културното и националното богат-
ство на Съюза. Важно за бъдещите държави членки е да са способни 
да се саморегулират икономически, политически и социално.

Едновременно с това, страната кандидат трябва да осъзнава 
слабостите си извън ЕС и възможностите, които той предоставя. 
Това би могло да намали влиянието на евроскептицизма и да оку-
ражи по-лесното постигане на компромиси с цел ефективност на 
европейското законодателство. Постигането на този труден баланс 
обезсърчава и радикалните и популистки движения, които наруша-
ват принципите на европейското законодателство. Приемането на 

нови членове повече от всичко увеличава необходимостта от по-
висока толерантност между държавите. 

Политиките на Европейския съюз относно разширяването 
търпят промени. Измервайки напредъка на България и Румъния, 
Съюзът използва Механизма за сътрудничество и проверка. Този 
инструмент е все още актуален и противоречив въпрос за нас, за-
щото е често възприеман като агресивна намеса във вътрешните 
работи. Въпреки това механизмът не е ощетяване на суверенитета, 
а утвърждава националния интерес в рамките на евроинтеграция-
та. Той изиграва роля в ратифицирането на европейското законо-
дателство, установяването на стандартите на Съюза и ефективното 
прилагане на неговите политики. 

Безспорно е, че престоят на механизма у нас е изненадващо 
дълъг, но също така недвусмислени са мненията, че с времето той 
започва да дава все по-осезаем резултат. Спрямо Хърватия и Ис-
ландия обаче подобен инструмент няма да бъде използван. В но-
вите членки няма да действа мониторингова система след датата 
на приемане.

НЯКОИ АКТУАЛНИ ДЕБАТИ 
ОКОЛО КАНДИДАТИТЕ

Чрез констатациите в докладите за годишния напредък към 
членството в ЕС можем да обобщим кои са най-наболелите про-
блеми за настоящите кандидати: проблемите в съдебната система 
и възпрепятстваното върховенство на закона; свободата на медии-
те; корупцията във високите нива на властта и граничният контрол; 
етническите конфликти. 

Страните със статут на кандидати са: 
Хърватия, която първа приключи прего-
ворите си и се очаква се присъедини през 
2013 година; бившата югославска репу-
блика Македония (БЮРМ); Исландия; 
Черна гора; Сърбия; Турция. На етап дис-
кусия е все още евентуалното членство на: 
Албания; Косово; Босна и Херцеговина.

Перспективите пред Западните Бал-
кани за европейското членство са по-силни от всякога и са обект 
на интерес не само за Съюза като цяло, но и в частност за България. 
Неоспоримо това е шанс в близкото бъдеще страната да придобие 
имидж на лидер и модел в региона, но само ако създаде успешен 
пример за евроинтеграция. Другият вариант е изключително нега-
тивен за България и не бива да бъде допускан — много е възможно 
в амбициите си бъдещите млади членки да покажат повече воля и 
да постигнат за по-кратко време по-добри показатели от нас. 

Членството в Съюза на повече бал-
кански страни би могло да разруши 
един дълго време изграждан негативен 
стереотип за региона. Обръщането към 
европейския модел е симптом на загърб-
ване на пословичните конфликти и ори-
енталския манталитет. Някои нерешени 
все още въпроси обаче са пренесени за 
дискусия на европейската институционална сцена. Отношението 
на Кипър към членството на Турция например остава крайно и не-
гативно. Според кипърското правителство Турция не може да оч-
аква да се присъедини към Европейския съюз, защото нарушава 
европейските принципи и ценности спрямо друга членка. В същото 
време Гърция блокира възможностите на бившата югославска ре-
публика Македония да заслужи членство в ЕС. Проблемно е също 
така дори името на държавата — други държави имат претенции 
към назоваването на "Македония" единствено като географски, а 
не като национален обект. 

Дискусионен въпрос в Европарламента е дали изобщо друга 
страна има право да нарушава правото на самоопределяне на ма-
кедонците. Кристиан Вигенин (С&Д) смята, че обединяването на 

гражданите зад целта за просперитет на страната и европейска ин-
теграция е най-добрият гарант за етнически и религиозен мир. Евро-
пейското членство е отличен консолидиращ фактор, а евентуалното 
забавяне на процеса на реформи или неосезаемата перспектива за 
членство в ЕС и НАТО във вътрешен план дава възможност за "игра" 
с картата на етническите различия и национализма. Вигенин е кате-
горичен, че такъв сценарий не трябва да бъде допускан. 

Позицията на евродепутата относно двустраннотото сътрудни-
чество между България и Македония е, че е направено немалко, 
но тепърва процесът ще се ускорява, особено след започването на 
преговорния процес. Вигенин твърди, че за това със сигурност е не-
обходима политическа воля и от двете страни. По негово мнение 
обаче, македонската страна има нужда от още време, за да "узрее" 
за идеята, че нацията може да се консолидира от общи цели и ясна 
перспектива за бъдещето, а не с ревизия на миналото и историята.

НЕЕДНОЗНАЧНАТА 
КАНДИДАТУРА НА ТУРЦИЯ

По отношение на разширяването на Съюза бъл-
гарските евродепутати са единодушни. Един-
ствено изключение са дебатите относно член-
ството на Турция, които буквално поставят 
становищата на представителите ни на 
полюсни позиции. 

Метин Казак, член на Алианса на 
либералите и демократите за Евро-
па и докладчик в ЕП относно тър-
говските и икономическите отно-
шения на ЕС с Турция, утвърждава 
перспективите за турското член-
ство като правилно решение за 
Съюза, докато независимият 
Димитър Стоянов вижда тази 
стъпка като сериозен риск 
с евентуални негативни 
последици за Европа и в 
частност за България. 

Либералите подкре-
пят кандидатурата на 
Турция и виждат нара-
стващия ѝ икономиче-
ски потенциал и стра-
тегическото ѝ значение 
като позитиви, от които 
Европа би могла да се 
възползва. Каузата, която 
защитава Казак, е свързана 
и с либерализиране на визовия ре-
жим за турски граждани, укрепване на стратегическия диалог по 
регионални въпроси, разрешаване на проблемите на митническия 
съюз. Депутатът обаче е наясно, че за да бъде целта постижима, е 
необходимо да се преосмислят някои позиции на държави членки 
по въпроса, да се подновят активните преговори и най-вече — да 
се създаде конструктивен диалог и да се удвоят усилията за разре-
шаването на Кипърския въпрос. 

Независимият депутат Димитър Сто-
янов има своите резерви и колебания 
относно турското членство. Явно е оба-
че, че дори и в европейските институ-
ции няма единно мнение, а Германия и 
Франция също изразяват резерви. Член-
ството на Турция се намира в ситуация 
на липса на ясен политически мандат за 
водене на преговори.

Евродепутатът не вижда напредък по изискванията, а наруша-
ване на основните условия за европейско членство в Турция. Спо-
ред него се влошава качеството на свободата на словото и липсва 
светски характер на политиката. Аргументи против членството на 
страната са също геополитическата ѝ ориентация по-скоро към 
Близкия и Средния Изток, отколкото към Европа, както и възмож-
ността България да изгуби част от еврофинансирането си за сметка 
на Турция. 

По всичко личи, че в условията на криза дебатът около раз-
ширяването е основан върху познатото вечно актуално колеба-
ние — предприетите действия трябва ли да бъдат изцяло прагма-
тични или идеологията все още би могла да насочи Съюза към 
правилни посоки на развитие. 

Българските лица в Европейския парламент
Слави БИНЕВ (Независими)
slavi.binev@europarl.europa.eu 
http://www.slavibinev.com 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45311

Кристиан ВИГЕНИН (С&Д, БСП)
kristian.vigenin@europarl.europa.eu 
http://www.vigenin.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45694

Илиана ИВАНОВА (ЕНП, ГЕРБ)
iliana.ivanova@europarl.europa.eu 
http://www.ilianaivanova.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45194

Станимир ИЛЧЕВ (АЛДЕ, НДСВ)
stanimir.ilchev@europarl.europa.eu 
http://www.stanimirilchev.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45567

Разширяването - риск
или антикризисна мярка

Бъдещите разширявания 
трябва да бъдат поставени 
на прагматична база, а не 
на емоцията

Европейската интеграция 
е най-добрият гарант 
за етнически 
и религиозен мир 
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Quo vadis, Europe, Quo vadis, Balkans?
Захари ЗАХАРИЕВ

През 1951 г. шест страни слагат началото на 
едно сътрудничество, което постепенно прераства 

в съюз от 27 държави. Едва ли някой е предпо-
лагал, че това ще е един от най-важните ме-
ханизми за постигане и гарантиране на тра-
ен мир в Европа, че след края на Студената 
война народите на изток от Желязната завеса 
ще се разделят със съветското си минало така 

бързо, че само няколко години по-късно ще 
бъдат равноправни и желани членове на един 

наднационален съюз, който в много отношения 
да взема решения вместо тях. 

Европа не е място за песимисти. Ако някой 
не е вярвал, че толкова скоро гражданин на 

страна от Източния блок ще бъде пред-
седател на Европейския парламент, 

то вече е сбъркал с убежденията 
си. Още повече, че към ЕС 

се присъединиха стра-
ни като България и 
Румъния, за които 
евроинтеграцията 
няколко години 

по-рано щеше да 
звучи бленувано и 

литературно, и въоб-
ще всякакво друго, но 

не и действително понятие. 
Но, да, факт е, че тези страни 

през 2007 година станаха члено-
ве на Съюза и това позволи техните 

политики да бъдат ориентирани в евро-
пейска насока, благодарение на което те 

по-бързо преодоляват съветското самосъз-
нание, което им беше внушавано повече от 

40 години. 
Всички тези факти говорят, че процесите в 

Европа надхвърлят и най-смелите очаквания, раз-
биват най-песимистичните виждания и със сигурност 

не са приключили, защото дори и чисто географски евроинтеграция-
та няма как да бъде завършена, ако не се справи с най-проблемната 
част на Европа, най-разнородната и исторически най-размирната — 
Западните Балкани.

Европейската общност донесе мир на Европа, но все пак в тази 
структура нe влизат всички европейски страни. Разпадането на Тито-
ва Югославия доведе до дисбаланс в един регион, който поначало 
е нестабилен още от края на Османската империя и който много 
лесно би могъл да дестабилизира цяла Европа, защото винаги е бил 
барутен погреб за имперски, съюзнически и вражески амбиции. 
Просто Западните Балкани, наред с „останалите“ Балкани, търпят 
голяма динамика в чисто етнически план, тъй като са „входна врата“ 
за Европа от Близкия изток и не са така религиозно еднородни, но 
пък са с големи националистически традиции. Именно конфликтът 
религия — национализъм става експлозивен, когато някой драсне 
клечката и искрите на омразата пламнат. 

ЕС Е МЯСТО, КЪДЕТО ВСИЧКИ 
ТРЯБВА ДА ПРАВЯТ КОМПРОМИСИ: 
със своя суверенитет, своите амбиции, политики и предпочитания. 
Без компромис трябва да се гледа обаче на теми като права на граж-
даните, толерантност, регионална стабилност и спазване на принци-
пите на демокрацията. Какво би станало с ЕС, ако Германия пожелае 
Елзас, или Холандия — Фландрия, докъде биха довели тези процеси? 
С годините ЕС се утвърди като най-добрата предпазна мярка, която 
може да бъде взета, за да не се стига до нови военни конфликти. 
Обединяването е възможно благодарение на гениалната идея на 

Жан Моне — да свърже икономически производствата и промиш-
леностите на Германия и Франция, които иначе биха могли да бъдат 
използвани за военни цели. Това обединение всъщност е главната и 
най-успешна идея, която движи ЕС напред и прави възможна евро-
интеграцията. 

Европа е успешна и до днес най-вече като икономически съюз и 
повечето опити да бъде политизирана чрез създаване на обща отбра-
на или Конституция са неуспешни. Тя засега остава едно предимно 
икономическо пространство, а за да бъде успешна интеграцията със 
Западните Балкани, ще трябва и много политика. Страните от този ре-
гион се намират на различен етап от европейската интеграция, като 
основният крайъгълен камък са преговорите по главите „Правосъдие, 
свобода и сигурност“ и „Съдебна система и основни човешки права“.

Успех за евроинтеграцията и разширителните процеси е подпис-
ването на договор за членство в ЕС на Хърватия. Тази страна заслу-
жава поздравления за реформите и напредъка, който постигна по 
време на преговорните процеси, и тъй като хърватският народ успя 
да преодолее предразсъдъците от миналото, присъединяването му 
трябва да е факт още през 2013 година.

Черна гора е другата приятна изненада. Преговорите за членство 
ще започнат още тази година. Така мечтите на тази малка страна ста-
ват реалност и тя поема щафетата от Хърватия в процеса на евроин-
теграцията. 

Не така добре напредват обаче останалите страни от региона.
Всички бихме искали да видим Сърбия като част от европейската 

общност, особено ние, българите, и то не защото търсим нещо в спор-
ните от миналото Западни покрайнини, а най-малкото защото това 
ще ни позволи да пътуваме до останалата част на Европа по-бързо и 
по-лесно. Но как да бъде включена Сърбия, когато не са приключили 
споровете относно Косово и не са уредени всички въпроси с правата 
на етническите малцинства? Въпреки това, страната върви в правил-
на посока, макар и с бавни темпове на напредък в реформите. 

Когато обаче говорим за присъединяване на бившата югославска 
република Македония (БЮРМ) към ЕС, трябва да разглеждаме тази 
държава в съвкупност с Албания и Косово. Между трите ключова 
връзка представлява етническият и религиозният състав на населе-
нието. Именно това беше причината Косово да се отдели от Сърбия, 
а същевременно в БЮРМ се наблюдава нарастване на междуетни-
ческите конфликти, при което на места се стигна дори до въоръжени 
сблъсъци като тези в Тетово и Куманово. И точно тук 

ЕС ТРЯБВА ДА ТЪРСИ ПРАГМАТИЧЕН ПОДХОД, 
с който по-активно да помага за справяне с проблемите и да не оста-
вя БЮРМ да разчита единствено на собствени сили, тъй като с отлага-
нето на преговорите по присъединяване във времето всъщност само 
се отдалечават европейските хоризонти пред страната. 

По време на посещението в Страсбург, което беше организирано 
за нас, авторите на този вестник, имахме възможността да присъства-
ме на заседанието, на което беше представен Докладът за напредъка 
на БЮРМ в присъединяването към ЕС. На пленарната сесия евроде-
путатите бяха разделени за това какъв напредък е постигнала страна-
та и какъв да бъде подходът за справяне с проблемите, които стоят по 
пътя на нейната евроинтеграция. 

Според д-р Андрей Ковачев (ЕНП), за стабилността на македон-
ската държава е важно да бъдат гарантирани еднакви права и задъл-
жения за всички граждани, както и възможност за всички етнически 
групи да участват в политическия и икономическия живот в страната. 
Той твърди, че „Македония е една от малкото държави в Централна и 
Източна Европа, която все още не е скъсала с комунистическата иде-
ология, в конкретния случай — с граденето на идентичност за сметка 
на културата и историята на съседни страни. Тази практика създава 
разделителни линии вътре в македонското общество и влияе нега-
тивно на добросъседските отношения. 

БЮРМ винаги е била ключ към процесите на Балканите и 
дори да не е толкова близо все още до пълноправно членство в 
ЕС, поведението ѝ като субект на международните отношения и 
европейската проблематика буди изключителен интерес. Кристи-
ан Вигенин (С&Д) изразява мнение, че „развитието на добросъ-
седските отношения и разрешаването на спорните двустранни 

въпроси в духа на европейските ценности е индикатор за напре-
дъка към членство в ЕС, тъй като процесът на разширяване трябва
 
ДА ИНТЕГРИРА ПАРТНЬОРИ, 
А НЕ НЕРЕШЕНИ ПРОБЛЕМИ“.

За БЮРМ е важно да приключи възможно най-скоро с проце-
сите на държавообразуване и да намери компромисно решение за 
своето име, да свърже своята история с тази на съседните страни и 
да започне да прилага политика на добросъседство и сближаване. 
Това ще ѝ позволи да стане член на НАТО, с което ще гарантира своя-
та сигурност, вътрешна стабилност и демократичност, и тогава ще 
бъде готова да направи няколкото последни крачки към влизане в 
единното европейско пространство.

Независимо от проблемите пред всички страни от региона, не 
трябва да има съмнения в намеренията на ЕС да постигне успех с тях-
ното присъединяване, и то колкото е възможно по-скоро. Факт е на-
пример, че някои от настоящите страни членки на Съюза стават част 
от европейското семейство, без да са решили много от своите про-
блеми, като те дори се присъединяват именно защото са проблемни 
и европейското пространство играе ролята на „контролирана среда, 
в която да се провежда тяхното оздравяване“. 

Тъй като ЕС е силен икономически съюз, може да се очаква, че 
присъединяването на страните от региона ще спомогне за подобря-
ване на тяхното икономическо взаимодействие и сътрудничество. 
В недалечното минало икономическите, промишлените и произ-
водствените мощности на тези държави са били взаимосвързани, 
но биват разпокъсани след отделянето им от Република Югославия. 
Именно поради това, с присъединяването им към едно пространство 
с редица свободи на движение, каквото е ЕС, те ще могат да възстано-
вят предишните връзки между своите икономики, но вече на пазарен 
принцип. В това всъщност се крие и уникалната сила на евроинтегра-
цията — тя успява да свърже народи и държави по мирен път там, 
където много други политически, социални и военни движения не са 
успели да се наложат. 

Евгени КИРИЛОВ (С&Д, БСП)
evgeni.kirilov@europarl.europa.eu 
http://www.evgenikirilov.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45750

Метин КАЗАК (АЛДЕ, ДПС)
metin.kazak@europarl.europa.eu 
http://www.metinkazak.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45924

Илияна ЙОТОВА (С&Д, БСП)
ilianamalinova.iotova@europarl.europa.eu 
http://www.ilianaiotova.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45708

Ивайло КАЛФИН (С&Д, БСП)
ivailo.kal  n@europarl.europa.eu 
http://www.kal  n.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45489

Андрей КОВАЧЕВ (ЕНП, ГЕРБ)
andrey.kovatchev@europarl.europa.eu 
http://www.andrey-kovatchev.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45662

От юли 2013 г. и хърватското знаме 
ще се вее пред Парламента в Страсбург
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Българските лица в Европейския парламент
Светослав МАЛИНОВ (ЕНП, Синя коалиция)
svetoslav.malinov@europarl.europa.eu 
www.smalinov.eu 
Телефон в Брюксел: +32(0)2 28 45490

Мария НЕДЕЛЧЕВА (ЕНП, ГЕРБ)
mariya.nedelcheva@europarl.europa.eu 
http://www.mariya-nedelcheva.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45248

Надежда НЕЙНСКИ (ЕНП, Синя коалиция)
nadezhda.neynsky@europarl.europa.eu 
http://www.nadezhdaneynsky.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45242

Владко ПАНАЙОТОВ (АЛДЕ, ДПС)
vladkotodorov.panayotov@europarl.europa.eu 
http://www.vladkopanayotov.eu 
Телефон в Брюксел: +32 (0)2 28 45384

ЗАПАДНИ ПОСОКИ 
НА ИЗТОЧНОТО ПАРТНЬОРСТВО
Теодора АНГЕЛОВА

ЕС   изразходва енергия и ресурси и в своите външни връз-
ки със съседните държави, като тук едни от горещите 
точки са Източна Европа и Южен Кавказ. Този диалог 

е известен още като Източно партньорство (Eastern Partnership), 
което се осъществява между Съюза и държави, чието членство все 
още не стои на дневен ред. Въпреки това интензивното източно 
разширяване на ЕС неизбежно провокира, най-малкото, съседски 
връзки и динамично развитие на отношенията с Армения, Азър-
байджан, Беларус, Грузия, Молдова и Украйна. 

Спрямо тези държави Съюзът цели да насърчи политики на ико-
номическа интеграция и сближаване на управлението им до евро-
пейския модел. Те биха могли да играят позитивна роля за енергий-
ната диверсификация в ЕС срещу либерализация на визовите режи-
ми, партньорство в контрола на нелегалната имиграция и търговски 
споразумения. Утвърждаването на партньорството ще доведе и до 
структурни реформи в институциите на държавите с цел стабилно 
управление и социална сигурност. 

Евродепутатът и съпредседател на Парламентарната асамблея 
Евронест (включваща представители от Европейския парламент и 
парламентите на източните партньори) Кристиан Вигенин намира 
тази година за ключова и показателна за отношенията между ЕС и 
неговите партньори на Изток — тя ще бъде маркирана от предсто-
ящите парламентарни избори в четири от страните: Армения, Бе-
ларус, Грузия и Украйна. Според него начинът, по който ще бъдат 
организирани тези избори, ще покаже до каква степен държавите 
са готови да извършат реални реформи по пътя си към демократи-
зация и доколко възприемат европейските демократични ценности 
като свои.

Един от основните инструменти на Източното партньорство е 
парламентарният орган Евронест, създаден да подобрява нивото 
на връзките между европейските институции, местните парламен-
ти и гражданското общество. На организирания тази година форум 
в Баку делегатите от Европа и от страните партньори дискутираха 
напредъка в сътрудничеството. Единствените отсъстващи бяха пред-
ставителите на беларуския парламент — резултат от напрегнатите 
отношения със страната и трудно протичащия диалог с авторитарния 
режим на Лукашенко. 

В този контекст К. Вигенин разяснява, че в момента Беларус не 
участва активно в Източното партньорство, тъй като режимът в стра-
ната не отговаря на нормите за демократично управление. Евроде-
путатът изразява съжаление, че президентът Лукашенко с действи-
ята си носи на страната икономически санкции, а на беларуските 
граждани — изолация, вместо възможност да се чувстват част от ев-
ропейското семейство. Според него в крайна сметка гражданите на 
Беларус са тези, които плащат цената за неспособността на лидера 
си да се откаже от авторитарните методи на управление. 

Междупарламентарният форум е навременна реакция на необ-
ходимостта да се създаде основа за развитие на базови демократич-
ни ценности в региона — акцентът е върху реалната представителна 
функция на институциите и върховенството на закона. В това отно-
шение реформите са от ключово значение за страните партньори. 

Затова комисарят по разширяването Щефан Фюле формулира прин-
ципа на сътрудничество с фразата „повече за повече“ — колкото по-
вече реформи се правят, толкова повече източните страни могат да 
разчитат на европейска подкрепа. 

Форумът в Баку е от поредицата срещи, които имат за цел да на-
чертаят пътя на Източното партньорство въз основа на общите цели 
и обмяната на успешни практики. Този път минава през усвояване на 
финансова помощ от ЕС до осъществяване на мониторинг в региона. 
Делегатите на ЕС формулират универсалните цели, които изискват 
най-много усилия, за да бъдат постигнати в близкото бъдеще — по-
вече прозрачност на изборните процеси, свобода на медиите и на 
сдружаването. Мерките, обсъдени с ЕС, са също в посока на борба с 
корупцията и насърчаване на малкия и среден бизнес. 

Кристиан Вигенин определя срещата на Евронест в Баку като ис-
тински успех. Европейските делегати са успели да създадат атмос-
фера на сътрудничество и взаимно доверие, въпреки нерешения 
конфликт между Армения и Азербайджан в Нагорни Карабах. При-
ети са пет резолюции, с които Асамблеята прави предложения за 
подобряване на сътрудничеството не само на страните от Източното 
партньорство с ЕС, но и между тях самите в регионален план.

ПРОБЛЕМНИТЕ ТОЧКИ 
В СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НА ИЗТОК

Опасенията на Съюза и съзнанието за нужда от активно парт-
ньорство имат своите конкретни причини. Открояват се няколко ос-
новни проблема за региона, проявяващи се успоредно и влияещи 
един на друг.

Авторитарните тенденции възпрепятстват приемането европей-
ските политики и следването на модела. Националистическите на-
строения са често срещани в региона и е необходимо да се полагат 
много усилия, за да се предотвратяват конфликти. Управленията в 
Беларус и Украйна все по-често са обект на критики по повод неспаз-
ването на демократичните принципи. Молдова и Грузия са единстве-
ните отличници от региона, които напредват в реформирането си. 

В същото време, финансовата криза като проблем номер едно 
на Съюза отклонява в известна степен вниманието от въпросите по 
Източното сътрудничество. Заради по-наболелите проблеми напри-
мер, миналата година Саркози и Меркел пропуснаха срещата на вър-
ха във Варшава по тези въпроси. Руското влияние също е важен фак-
тор, като Москва се стреми да придобие повече влияние в региона 
и това не ѝ представлява голяма трудност. Страните от Източното 
партньорство са независими едва от две десетилетия, културните им 
мостове с бившия Съветски съюз са все още стабилни, а езиковите 
сходства също не са за подценяване. 

Русия не би се отказала лесно от геополитическото си влияние. 
Тя остава дълготраен сериозен икономически партньор за източни-
те държави и привидно е по-стабилна и единна заради централи-
зираното си управление. Не по-малко привлекателен съюзник е от 
ЕС и затова сам по себе си проектът на Източното партньорство е 
амбициозен. Той е от ключово значение за европейската геополи-
тика в дългосрочен план. При всички положения обаче политиката 
на разширяване на Европейския съюз на изток не му оставя избор 
— установяването на ефективно партньорство със страните от ре-
гиона е единствен правилен избор и задължително трябва да бъде 
приоритет. 

Петя БЪРЗИЛСКА

П рез 1988 г. трите европейски инсти-
туции — Европейският парламент 
(ЕП), Съветът на министрите и Ев-
ропейската комисия (ЕК) сключват 

първото от редица междуинституционални 
споразумения (МИС) за разпределението на 
бюджета на ЕС и основните му приоритети 
за всеки следващ период от седем години. 
С това институциите създават рамка за раз-
ходите на Съюза, носеща наименованието 
„Финансова перспектива“. Тя не е уредена с 
договорите от Лисабон, а посредством тези 
споразумения.

Причината за започването на инициати-
вата за европейския бюджет в този му вид е 
нарастващото напрежение между институ-
циите в края на 80-те години на XX в., както 
и увеличаване на несъответствието между 
ресурсите и потребностите в ЕС. Въпросът за 
диспропорциите в бюджета също е един от 
проблемите, поставени тогава на дневен ред.

В същността си целта на многогодишна-
та финансова рамка (МВФ) е гарантиране на 
бюджетната дисциплина и подобряване на 
бюджетните процедури в страните членки на 
ЕС. Броят на сключените споразумения до-
сега е четири — Delors I, Delors II, „Програма 
2000“ и финансовата рамка за 2007—2013 г. В 
тази връзка една от целите на ЕС е да може 
да изпълняват по по-последователен начин 
политически програми, които не се ограни-
чават само до една държава членка. До края 
на тази година трите институции най-вероят-
но ще се споразумеят за следващия период, 
2014—2020 г., за което работи и датското 
председателство на Съвета на ЕС.

„Най-оптимистичните очаквания са 
споразумение да бъде постигнато до края 
на 2012 г.”, заяви по този въпрос българският 
депутат от ЕП и заместник-председател на ко-
мисията по бюджетите Ивайло Калфин (С&Д). 
„Необходими са обаче, между 12 и 18 месеца 
за постигане на съгласие относно правни-
те основания на всички многогодишни про-
грами и проекти, които ще бъдат финанси-
рани по МФР. С цел тези програми да могат 
да започнат през януари 2014 г., полити-
ческото споразумение относно тавана на 
разходите би трябвало да бъде постигна-
то не по-късно от година преди влизането 
в сила на рамката“, допълни Калфин.

КАКВА Е РОЛЯТА НА 
ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 
В ТОЗИ ПРОЦЕС?

Към ЕП има постоянна комисия по бю-
джети, в която се оформя позицията на Пар-
ламента относно финансовата рамка и пред-
ложението на Комисията. След като и Съветът 
изкаже своето мнение, започват преговорите 
между трите институции относно сключване-
то на МИС. Споразумението също така трябва 
да бъде гласувано и одобрено от депутатите в 
ЕП на пленарна сесия.

„Много важно е този механизъм да ра-
боти без засечки“, каза Калфин, като обясни, 
че в процеса са включени всички комисии на 
ЕП, политическите групи, ЕК, която предлага 
проекта за бюджет и страните-членки, които 
заседават в Съвета.

При сключването на споразумението за 
периода 2007—2013 г. беше признат фактът 
от Договора от Лисабон, че в бъдеще МИС ще 
бъде правнообвързващ акт. Това означава, че 
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Финансовата рамка - как се прави бюджетът на ЕС

ще бъде приет по-специална законодателна 
процедура, която изисква одобрението на ЕП 
с мнозинство от членовете му. По този начин 
формално се признава ролята на ЕП като рав-
ностоен партньор на Съвета в приемането на 
акт, определящ разпределението на разходи-
те на Съюза.

Финансовата перспектива за периода 
2007—2013 г. съсредоточи финансирането в 
областта на интегриране на вътрешния пазар 
и затвърждаване на идеята за „европейско 
гражданство“. Друг приоритет на действаща-
та сега рамка е утвърждаването на ролята на 
Европа като глобален играч, който допринася 
за постоянното развитие на гражданската си-
гурност.

Ивайло Калфин обясни, че съгласието по 
МФР на практика означава съгласие по основ-
ните приоритети и политики на ЕС, които ще 
бъдат финансирани от европейския бюджет. 
„Това е един от най-важните документи на 
ЕС, който казва за коя страна, по какви про-
грами, при какви условия и колко средства 
ще бъдат отпуснати”, подчерта Калфин.

В момента около 75% от приходите идват 
от преки вноски на държавите-членки, опре-
делени на базата на техния брутен национа-
лен доход. Комисията отговаря за изпълнени-
ето на бюджета в съответствие, като се кон-
тролира от Сметната палата и Европейския 
парламент.

„За да се гарантира, че инвестициите 
на ЕС ще доведат до максимална добавена 
стойност, държавите-членки ще трябва 
да се насочат към по-ограничен брой прио-
ритети, които в най-голяма степен отго-
варят на техните нужди и възможности 

за развитие“, каза българският депутат и 
заместник-председател на комисията по ре-
гионално развитие Филиз Хюсменова (АЛДЕ).

ПРИОРИТЕТИ НА ФИНАНСОВАТА 
РАМКА 2014—2020 Г.

Принципите, които трябва да бъдат спазе-
ни, са няколко. Европейският бюджет трябва 
да може да стимулира растежа и създаването 
на работни места чрез финансиране на поли-
тики с по-висока производителност. Същевре-
менно един от приоритетите на финансовата 
рамка за 2014—2020 г. е утвърждаването на 
повече политики с екологична насоченост и 
насърчаване на устойчивото развитие. Освен 
това, принципът на солидарност ще продъл-
жи да заема централно място, т.е. да се под-
помагат най-слабо развитите региони в ЕС.

Що се отнася до приоритетите пред ре-
гионалната политика за 2014—2020 г., то те 
са свързани основно с насърчаване на ино-
вациите, подобряване на достъпа до инфор-
мационни и комуникационни технологии, 
повишаване на конкурентоспособността на 
малките и средните предприятия, обясни Фи-
лиз Хюсменова.

„Ще бъде оказвана подкрепа и за по-
стигане на нисковъглеродна икономика, 
устойчив транспорт, борба с климатични-
те промени, опазване на околната среда и 
насърчаване на ресурсната ефективност. 
Европейският социален фонд ще подпома-
га подобряването на заетостта и мобил-
ността на работната сила, социалното 
приобщаване и борбата с бедността. Пред-
виждат се и инвестиции в образованието, 

уменията и ученето през целия живот, 
както и такива за повишаване на институ-
ционалния капацитет“, допълни още евро-
депутатът.

В принципите е заложено бюджетът да се 
финансира прозрачно и справедливо, като в 
момента се налага идеята за собствени източ-
ници на Парламента. По отношение на раз-
ходите е важно да се постигне по-ефективно 
управление и създаване на повече добавена 
стойност.

ПРОБЛЕМИ И РАЗНОГЛАСИЯ 
ПРЕДИ СПОРАЗУМЕНИЕТО ЗА СЛЕД-
ВАЩАТА ФИНАНСОВА РАМКА

Председателят на ЕП Мартин Шулц заяви, 
че Европейският парламент няма да приеме 
намаляване на европейския бюджет. Според 
него само един разумен бюджет би позволил 
на Европа да инвестира в растеж, като се имат 
предвид условията на ограничения на разхо-
дите. 

„В няколко от резолюциите на Европей-
ския парламент ние настояваме бюдже-
тът за регионалната политика след 2014 г. 
да бъде запазен поне на същото равнище, 
както през настоящия програмен период, 
защото само по този начин бихме могли да 
постигнем поставените амбициозни цели“, 
каза също и Филиз Хюсменова.

Шулц защитава идеята, че бюджетът на ЕС 
трябва да се финансира по-скоро от собстве-
ни източници, отколкото чрез предоставяне 
на средства от страните-членки. Предимства-
та на този начин са избягване на трудните 
преговори между държавите при определя-
нето вноските им.

Българският евродепутат Ивайло Калфин 
също защитава тази идея. „За да се приведе 
финансирането на бюджета на ЕС в съот-
ветствие с духа и изискванията на Дого-
вора от Лисабон, бюджетът следва да се 
финансира изцяло от собствени ресурси“, 
каза той. Според него системата на финанси-
ране на ЕС към момента се е развила тача, че 
истинските собствени ресурси постепенно са 
изместени т.нар. „национални вноски“. 

„Това разделя страните членки на „нет-
ни платци“ и „нетни получатели“, което 
създава изключително грешна представа. 
На практика всички страни от ЕС имат 
повече ползи, отколкото разходи. Иначе не 
биха стояли и ден“, подчерта евродепутатът.

„Настоящата финансова рамка се из-
работва в много труден период на между-
народна финансова криза. Много държави 
членки предприемат трудни фискални про-
мени в националните си бюджети. Добро-
то финансово управление — ефикасност, 
ефективност и икономии — придобива все 
по-голямо значение за публичните разхо-
ди, както на равнището на Съюза, така и 
на равнище държави членки“, коментира 
ситуацията Калфин. Според него това е и 
причината преговорите за следващата мно-
гогодишната финансова рамка да са изклю-
чително трудни, като обясни, че проблеми и 
разногласия има по почти всички преговорни 
въпроси.

„В тази сложна ситуация е важно да не 
се забравя общностният принцип и прин-
ципът на солидарност, който е бил винаги 
основополагащ за ЕС“, заяви евродепутатът. 
„Според него, когато сядат на масата на пре-
говорите, държавите членки трябва да след-
ват не само тясно националните си интереси, 
но и европейските. „Трябва да не се забра-
вят всички онези политики и инвестиции, 
които на равнището на ЕС могат да дове-
дат до значително по-големи спестявания 
на национално равнище и до неоспоримо 
по-висока добавена стойност, отколкото 
националните бюджети. „Цената на отка-
за от Европа“ е висока. Решението на криза-
та е в постигането на повече, а не по-малко 
Европа“, заключи Калфин. 

В областта на регионалната политика Фи-
лиз Хюсменова остава оптимистична. „Бю-
джетът, предложен от Европейската ко-
мисия, е фокусиран основно върху растежа 
и заетостта и поради това средствата 
за регионалната политика в него са запа-
зени. За седемгодишния период, от 2014 до 
2020 г., те са в размер на 376 млрд. евро“, 
каза тя. Според нея обаче сумата може да 
претърпи промени, но Хюсменова се надява 
бюджетът на политиката за сближаване да 
не пострада, тъй като според евродепутата 
Кохезионният и Структурните фондове са от 
най-ефективните инструменти, подпомагащи 
излизането на Европа от кризата и развитието 
на нейния икономически и социален потен-
циал в дългосрочен аспект.

ТРУДНОТО ПОСТИГАНЕ 
НА СЪГЛАСИЕ 

„За нас е важно, освен да защитим 
средствата за регионалната политика, 
да подобрим тяхната ефективност, да по-
стигнем значително опростяване на про-
цедурите за реализиране на проекти и да 
намалим административните тежести за 
бенефициентите. По този начин ще можем 
да отключим възможностите за развитие 
на европейските региони, да ги направим 
по-конкурентоспособни и да осигурим на 
всички граждани добро място за живот“, 
заяви Филиз Хюсменова.

Постигането на съгласие относно след-
ващата многогодишна рамка ще определи в 
каква посока ще се отправи Европа и по ка-
къв начин ще се финансира в икономически 
растеж и развитие.

„Може да се каже, че в голяма степен 
следващата МФР ще демонстрира спо-
собността на ЕС да разрешава проблеми 
и да отговори на новите глобални предиз-
викателства“, каза от своя страна Ивайло 
Калфин. „Многогодишна финансова рамка 
трябва да се разглежда като „инвестиция 
за бъдещето“. Всъщност новости има във 
всички политики на ЕС, но основното в но-
вата МФР е, че тя е базирана на страте-
гията „Европа 2020“. Стратегията има за 
цел да помогне на Европа да се възстанови 
от кризата и да излезе от нея по-силна 
чрез създаване на работни места и инте-
лигентен, устойчив и приобщаващ рас-
теж“, допълни той.

http://www.filizhyusmenova.com
mailto:filizhakaeva.hyusmenova@europarl.europa.eu
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Равно заплащане за равен труд
Гергана ДРАЙЧЕВА

Малко повече от петдесет години след при-
емането на Договора от Рим (1957 г.), в който ра-
венството между половете е посочено като една 
от основополагащите ценности на Европейската 
общност, средната разлика в заплащането на тру-
да между мъжете и жените в Европа е 16,4%. Това 
се оказа повече от достатъчна причина основна 
тема на тазгодишните събития в Европейския 
парламент, посветени на Международния ден на 
жената, да бъде именно равното заплащане на 
труда между половете.

В своя доклад по въпроса европейският депу-
тат Едит Бауер (Европейска народна партия, Сло-
вакия) посочва, че към момента жените трябва да 
работят до 2 март 2012 г., за да спечелят парите, 
които мъжете на същите позиции са получили за 
труда си до 31 декември 2011 г. Тя обръща внима-
ние на дискриминативни практики като личното, 
непрозрачно договаряне на заплатата с работни-
ците, неоснователното подценяване на квалифи-
кацията и уменията на жените и наемането им на 
предимно почасови и ниско платени длъжности, 
без възможност за растеж в кариерата и заемане 
на отговорни за вземането на решения позиции. 
Най-силно предубедеността се усеща в секторите 
на новите технологии, енергетиката и зелената 
икономика, където броят на наетите жени спе-
циалисти е под 50% към ноември 2011 година. 
Последиците от тези практики се изразяват в на-
растващата „финансова пропаст“ между полове-
те, която в някои европейски страни надвишава 
20% (по данни на Eurostat към октомври 2010 г.). 
Разликата става осезаема най-често след завръ-
щането на жените от отпуск по майчинство, като 
тенденцията показва задълбочаване във време-
то, което води до финансова зависимост на жени-
те и по-ниски доходи след пенсионирането. 

За превенция и преодоляване на разликата 
в заплащането и последиците от него докладът 
препоръчва единни европейски действия, както 
и мерки от страна на държавите членки. Сред 
възможните механизми за бързото справяне с 
проблема са въвеждането на квоти, гъвкаво ра-
ботно време, което да позволява на жените да 
балансират работата със семейните си задълже-
ния, и прозрачно договаряне на трудовите вза-
имоотношения въз основа на квалификацията и 
на качеството на положения труд. За целта всяка 

от страните членки 
трябва да изготви 
обективни критерии 
за оценка на труда, 
според които работ-
ниците да получават 
своите заплати, а 
държавните и част-
ни предприятия да 
представят годишен 
отчет за състояни-
ето на разликата в 
заплащането между 
половете. Задълже-
ние на държавите е 
и подобряването на 
условията за отглеж-
дане на деца и по-
лагането на грижи 
за възрастни хора, 
които традиционно 
се считат за отго-
ворност на жената 
в семейството и са 
посочвани като при-
чина за недобрата ѝ 
реализация на паза-
ра на труда.

Предложените 
мерки обаче навеж-
дат на мисълта, че 
разликата в запла-
щането между поло-
вете е само симптом 
за много по-сериозни и дълбоки проблеми, осно-
вани на стереотипното мислене и недостатъчно 
добрата социална политика, която да осигури 
равни условия за развитие на гражданите на Ев-
ропейския съюз. Необходимо ли е наистина да 
се правят статистики за разликата в заплащане-
то между половете, за да се осъзнаят липсата на 
единни критерии за оценка на труда и порочните 
непрозрачни практики при договарянето на тру-
довите възнаграждения? Единствено удобството 
на работещите майки ли трябва да е движещата 
сила за подобряване на социалната грижа за де-
цата и възрастните хора?

По повод международния ден на жената 
през март в София се проведе кръгла маса „Ев-
ропейски и национални политики за гарантиране 
развитието на жените в предприемачеството и 

на пазара на труда“. 
Водещи участници 
в нея бяха евроде-
путатите Антония 
Първанова (АЛДЕ) 
и Мария Неделчева 
(ЕНП), които пред-
ставиха стратегиите 
на Европейския пар-
ламент за включ-
ването на жените 
на пазара на труда 
и развитието им в 
предприемачество-
то. Основен акцент 
в презентациите 
им беше нуждата 
от преодоляване 
на стереотипното 
мислене за ролите 
на мъжете и жени-
те в обществото, 
което да гарантира 
бъдещо равенство 
между половете 
на пазара на труда. 
Опасенията си от 
задълбочаване на 
„финансовата про-
паст“ евродепутати-
те подкрепиха със 
статистика на НСИ, 
според която през 
2010 г. жените в Бъл-

гария са получавали средно с 1661 лв. по-малко 
от мъжете на същите позиции. Институтът отчита 
увеличение спрямо 2008 г., когато разликата е 
била 1277 лв., и посочва, че най-голямо е разми-
наването в държавния сектор, където жените взи-
мат средно с 22,1% по-ниски заплати от колегите 
си мъже. Аналогична тенденция се наблюдава и в 
частния сектор, където едва 40% от самонаетите 
лица са жени и само 18% от тях участват в бор-
да на директорите на големи предприемачески 
компании. За сравнение, към януари 2012 г. едва 
13,7% от членовете на корпоративни бордове в ЕС 
са жени, а само 3,2% — президенти на големи ев-
ропейски компании. За да поощрят и стимулират 
добрите практики и примери за преодоляване на 
стереотипното мислене, което е основен проблем 
пред развитието на жените, Антония Първанова 

и Мария Неделчева заедно с Информационното 
бюро на Европейския парламент в България учре-
диха първата по рода си награда за положителен 
образ на жените в рекламата и маркетинга.

Своята позиция по проблема с разликата в 
трудовите възнаграждения представи и предсе-
дателят на Балканския институт по труда и соци-
алната политика Иван Нейков. Наред с безспорна-
та нужда от единни критерии за оценка на труда 
и формиране на работните възнаграждения, той 
предложи въвеждането на система за регулярна 
проверка на знанията и уменията на работещи-
те, като по този начин се стимулира естественият 
стремеж на жените към творчество, иновативност 
и напредване в кариерата. Предимство на подоб-
на мярка е и избягването на съмнителни доводи 
за повишение като дългогодишен стаж във фир-
мата или по-голям опит на заеманата длъжност. 
Също толкова социален характер има и предло-
жението на И. Нейков работодателите да се въз-
ползват от възможностите на новите технологии 
и да осигурят на служителите си достъп до ефек-
тивно и удобно дистанционно поддържане на 
квалификационните умения при дълго отсъствие 
от работния процес. Така отпускът по майчинство 
и болничните няма да се превръщат в причина 
работниците да губят своите професионални ка-
чества, а с тях и част от възнаграждението си.

В контекста на цитираните статистики и 
мерките, които Европейският парламент тряб-
ва да предприеме за справяне с нарастващите 
разлики в заплащането между половете, за мен 
остава въпросът защо изобщо продължава да се 
говори за мъже и жени. Всички законови норми 
в сферата на труда, образованието и социалната 
политика са признали правото на равни условия 
и равно отношение без оглед на половата при-
надлежност. В качеството си на ученици, работ-
ници и членове на обществото, мъжете и жените 
би трябвало да бъдат третирани еднакво и ако 
има различия, те не трябва да се търсят на ниво 
разлика между половете, а в липсата на единни 
критерии, които позволяват съществуването на 
подобни дискриминативни практики. Ако обще-
ството наистина иска да постигне равенство меж-
ду мъжете и жените, то трябва да осигури под-
ходяща социална среда за развитието на всеки 
човек, без оглед на половата му принадлежност, 
в контекста единствено на личностните му амби-
ции и способности.

В дните около женския празник 8-ми 
март, темата за равенството меж-
ду жените и мъжете бе подхваната 

активно от Европейския парламент. След 
тригодишни дебати в институцията, дамите 
взеха преднина с предложения за налагане 
на мерки за равнопоставеност между поло-
вете в бизнеса и в политиката. Стремейки 
се към равенство в цяла Европа, евроде-
путатите подкрепиха идеята в страните от 
Съюза да бъдат въведени квоти за нежния 
пол в предимно мъжкия свят на бизнес 
управлението. Целта е до 2015 година да-
мите да заемат 30% от местата в корпора-
тивните бордове, а до 2020 година да дос-
тигнат до 40 на сто.

Въвеждането на определено дялово 
участие при мениджърските позиции ще 
осигури равен шанс за развитие на бизнес 
дамите, смятат евродепутатите. С приема-
нето на 2 резолюции за преодоляване на 
неравнопоставеността, те целят и намаля-
ване на разликата в заплащането между 
тях.

 Идеята за квоти в управленските бор-
дове депутатите от Европарламента взеха 
от страни като Франция, Испания, Белгия, 
Португалия, Словения и Полша, където по-
добни мерки са вече успешно въведени.

Изготвянето на конкретните решения 
можем да очакваме по-късно през 2012 
година, както и тяхното най-скорошно въ-
веждане, заяви комисарят по правосъдие-
то Вивиан Рединг. 

В СКЪПИЯ БИЗНЕС 
СВЕТЪТ СИ ОСТАВА МЪЖКИ

„Жените са стигматизирани в сферата 
на услугите. Но в скъпия бизнес светът си 
остава мъжки“, смята евродепутатът Анто-
ния Първанова, заместник-председател на 
Групата на Алианса на либералите и демо-
кратите за Европа.

Борбата за равенство не е промени-
ла значително различията в заплащането 
между двата пола през последните години. 
Статистиката показва, че дамите в Съюза 
получават средно 17,5% по-ниско възна-
граждение в сравнение с мъжкия пол, като 
едва 12% от ръководните позиции и 3,2% от 
председателите на управителните органи 
на компаниите са заети от жени. За срав-
нение: 60% от завършилите висше образо-
вание в ЕС са именно представителките на 
женския пол. „Жените са стигматизирани 
в сферата на услугите. Но в скъпия бизнес 
светът си остава мъжки“, заяви Антония 
Първанова.

НЕГОДУВАНИЕТО НА БИЗНЕСА 
За бизнеса налагането на задължител-

ни норми от Брюксел по време на криза 
изглежда вредно и неприложимо. Нуждата 
от квалифицирани управленски кадри не 
би могла да оправдае необходимостта от 
засилено признание за женския пол. Нала-
гането на подобен реванш се възприема от 

света на предприемачеството като поред-
ната пречка за неговото развитие.  

От друга страна, за талантливите и пре-
успели дами нагласеният пост изглежда 
по-скоро като поражение. „За мен би било 
обидно, ако бъда поставена на управлен-
ска позиция не поради моите лични качест-
ва, а заради квотен принцип.“ Това заяви 
българският евродепутат от Европейската 
народна партия/ГЕРБ Мария Неделчева, 
която е докладчик за своята група по въ-
проса за равенството между половете. Тя 
развенча мита за успеваемостта на прило-
жените норми на национална кръгла маса 
на тема „Европейски и национални поли-
тики за гарантиране развитието на жените 
в предприемачеството“ на 16 март. За при-
мер Мария Неделчева посочи провала на 
квотния принцип във Франция. Там закон 
за равнопоставеност между половете има 
от 2001 година. Процентът на заетост на да-
мите на топ позиции обаче е същият като 
в България, където такава уредба липсва. 
Така въпросът според нея опира не до за-
конодателството, а до въведените мерки. 
Когато предложените управленски въз-
можности се възприемат като ограничения 
за бизнеса, обществото няма как да ги при-
еме, смята още Мария Неделчева.

ЖЕНИТЕ В СВЕТА НА ПОЛИТИКАТА  
Равнопоставеността на жените в евро-

пейската политика остава все още съмни-
телна. В Европейския парламент женският 
пол е заел 34,6% от местата, но едва между 
20 и 30% от тях са на представителни пози-
ции. Три са заместник-председателите, а 
осем — председателите на комисии в ин-
ституцията. Именно поради това евродепу-

татът Мария Неделчева смята за неуместно 
подобни крайни мерки да бъдат налагани 
на бизнеса, след като в публичния сектор 
представителството на жените остава все 
още сравнително слабо.

На национално ниво женското участие 
в местните парламенти също не е равно-
поставено — средно около 24%, като едва 
23 на сто от министрите в Съюза са жени. 
Именно затова са необходими задължа-
ващи мерки — както на национално, така 
и на европейско ниво — за осигуряването 
на равенство между половете в политика-
та, твърди докладчикът на резолюцията 
за паритета между половете в процеса на 
вземане на политически решения, Сирпа 
Пиетикейнен (ЕНП, Финландия). Едно от 
решенията на евродепутатите по отноше-
ние на избирателните списъци и избора на 
най-високите позиции в ЕС е от изборите 
през 2014 година всяко от правителствата 
на държавите членки да предлага за евро-
комисар по двама кандидати: един мъж и 
една жена. Освен това, чрез редовен мо-
ниторинг и коригиращи действия, Европей-
ският парламент ще цели намаляването на 
различията с 10% във всички европейски 
страни. 

Борбата за равенството между полове-
те в бизнеса и в политиката продължава. 
Едно от най-големите предизвикателства 
ще бъдат критиките на бизнес среди-
те, които остават крайно скептични към 
процентното разпределение на жените в 
управлението. В крайна сметка обаче, най-
важната крачка напред за целия Съюз ще 
бъде промяната в нагласите.

Анелия ИВАНОВА

Или защо разликата в заплащането не се определя само от квалификацията и уменията

Въвеждане на квоти за жени в управителните бордове?
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Ива КОПРАЛЕВА

От 1983 г. насам през всяка нова 
година от съществуването на Ев-
ропейския съюз се поставя акцент 
върху определен значим и прио-
ритетен за Европа въпрос, който за-
служава вниманието на граждани-
те. В духа на тази традиция 2011 г. 
беше обявена за „Година на добро-
волчеството“. Причините за избора 
именно на доброволчеството като 
дейност, която да се популяризира 
на общоевропейско ниво, са свър-
зани с огромното значение, което 
има то за социалното сближаване 
и за утвърждаването на ценности 
като солидарност, толерантност, 
отговорност, взаимопомощ и меж-
дукултурен диалог. 

В подкрепа на инициативата, 
Европейският парламент провежда 
проучване „Евробарометър“, за да 
добие ясна представа как се въз-
приема доброволното полагане на 
труд в рамките на ЕС. Оказва се, че 
около 25% от европейците се анга-
жират с доброволческа дейност. 
Все пак за България този процент 
остава сравнително нисък (12%). 
Тези данни идват да покажат, че 
българите не са осъзнали в пълна 
степен ползите, които доброволче-
ският труд би могъл да им донесе. 

Според проучването, все още 
няма консенсус по въпроса дали 
трябва да се създаде Европейска 
харта за доброволците или всяка 
държава трябва сама да определя 
схемата, по която се полага добро-
волен труд. Все пак, съществува 
Европейска доброволческа служба, 
като част от програмата „Младежта 
в действие“, която предоставя въз-
можност за набиране на добровол-
ци. Освен това, с влизането в сила на 
Лисабонския договор през 2009 г. 
се регламентира създаването на 
Европейски доброволчески корпус 
за хуманитарна помощ. С нелеката 
задача се заема Кристалина Георги-
ева, член на Европейската комисия 
с ресор „Международно сътрудни-

чество, хуманитарна помощ и реак-
ция при кризи“. Пилотните проекти 
по тази инициатива започват да се 
осъществяват през 2011 г. и се 
очаква Европейският доброволче-
ски корпус за хуманитарна помощ 
да започне да функционира пълно-
ценно през 2012 година.

КАКВО ЗНАЧИ 
ДА СЪМ ДОБРОВОЛЕЦ 
В ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ?

Европейската доброволческа 
служба предоставя възможност на 
всеки гражданин на Европейския 
съюз, на възраст между 18 и 30 го-
дини, да кандидатства и да стане 
доброволец в държава, различна 
от тази, в която живее. Всеки до-
броволец може да участва в проек-
ти, чиято продължителност варира 
от 2 седмици до година. Европей-
ският съюз не изплаща заплати на 
доброволците, но за сметка на това 
покрива всички разходи за път, хра-
на и жилище, осигурени са също 
така безплатна езикова подготовка, 

здравна осигуровка и ежемесечни 
джобни пари. След приключване 
на проекта всеки участник полу-
чава „Youthpass“ — Европейски 
сертификат за неформално обра-
зование. Важно е всеки кандидат 
да има предвид, че участието в 
проект на Европейската добровол-
ческа служба е свързано с редица 
задължения: присъствие на обу-
чения, спазване на договорни ан-
гажименти, присъствие на срещи 
със супервайзъри, поддържане на 
жилището в изряден вид и др.

ЗАЩО ДА СТАНА 
ДОБРОВОЛЕЦ?

Доброволчеството има множе-
ство предимства, от които младите 
хора е Европа не трябва да се коле-
баят да се възползват. То осигурява 
възможност за пътуване, опозна-
ване на други култури, традиции и 
обичаи. Освен това, безплатното 
езиково обучение, предвидено в 
проектите, позволява научаване на 
чужди езици, а мултинационалната 

среда от своя стана улеснява прак-
тикуването им. Не на последно мяс-
то, полагането на доброволчески 
труд носи лично удовлетворение 
от добре свършената работа, нещо 
изключително ценно за един млад 
човек. Получаването на сертификат 
„Youthpass“ може да спомогне за 
бъдещето професионално разви-
тие на участниците в проекта, тъй 
като доброволческата дейност се 
цени все повече и повече в рамките 
на Европейския съюз.

КАК ДА СТАНА 
ДОБРОВОЛЕЦ?

Има четири основни стъпки при 
кандидатстването за участие в Ев-
ропейската доброволческа служба. 

Първо, всеки кандидат трябва 
да намери изпращаща организа-
ция. Това са организации, одобре-
ни от Европейската доброволческа 
служба, които имат за задача да 
подберат доброволците, да ги под-
готвят, изпратят, и впоследствие, да 
поддържат връзка с тях. Списъкът 
с такива организации е леснодос-
тъпен в Интернет на адрес: http://
www.alliance-network.eu/index.
php?page=Page-2 .

Второ, намиране на посреща-
ща организация. Това е организа-
ция в съответната държава, в коя-
то се осъществява проектът, която 
ще съдейства за посрещането на 
кандидата, настаняването му и из-
вършването на доброволческата 
дейност. Обикновено, задължение 
на изпращащата организация е да 
намери подходящ проект за кан-
дидата, да уговори условията с по-
срещащата организация и да под-
държа контакт с него, докато той е 
в чужбина. На практика участието 
в Европейската доброволческа 

служба представлява тристранно 
споразумение между доброволеца, 
изпращащата и посрещащата орга-
низация, като всеки от партньорите 
трябва да е наясно с правата и за-
дълженията си.

Трето, подготовка на кандида-
турата. Когато посрещащата и из-
пращащата организация са догово-
рили всички технически детайли по 
кандидатурата на доброволеца, те 
съвместно кандидатстват за финан-
сиране от страна на Европейския 
съюз. В случая е важно да се спазят 
крайните срокове, определени от 
Службата.

Четвърто, одобряване на кан-
дидатурата. Ако кандидатът е одо-
брен за участие в проекта, изпра-
щащата организация трябва да се 
заеме с подготовката по неговото 
заминаване — осигуряване на 
транспорт, обучение, здравни за-
страховки. Ако кандидатът е отхвър-
лен, той има право да кандидатства 
отново през следващия период, в 
който се приемат кандидатури.

По думите на Мариан Харкин, 
член на Европейския парламент 
и докладчик по темата за добро-
волчеството: „Хората не полагат 
доброволчески труд в търсене 
на финансови облаги: трудът е 
неплатен. Хората се включват 
в доброволчески дейности по 
свое желание. Доброволческият 
труд носи ползи извън кръга на 
семейството и приятелите. До-
броволчеството е отворено за 
всеки. „Именно тези характеристи-
ки на доброволчеството го правят 
незаменимо при укрепването на 
основните ценности на социалното 
сближаване, солидарността и лич-
ното удовлетворение и развитие на 
гражданите на Европейския съюз.

Цветелин БИКОВ

Европейският съюз от известно време 
е навлязъл в процес на значително заста-
ряване на населението — тенденция, коя-
то тепърва ще се задълбочава. Средната 
продължителност на живот постепенно се 
повишава и за последните 50 години се е 
увеличила с около 20 години. По данни на 
Световната банка от 2012 г., процентът на 
населението в трудоспособна възраст за-
почва да се свива, а делът на населението 
над 60 годишна възраст ще продължи да 
се увеличава с около два милиона души 
на година. Подобна сериозна демограф-
ска промяна ще даде съответно и огромно 
отражение върху процесите в обществата 

Как да стана доброволец?

Активни като 
на 22 години 

Откриване на 
„Доброволческото градче“ 
пред ЕП в Брюксел, 
08 септември 2011 г.

Млади доброволци обучават възрастни хора на 
компютърна грамотност

в глобален аспект. Застаряването предста-
влява нарастващ проблем за устойчивост-
та на публичните финанси и по-специално 
за финансирането на здравеопазването и 
пенсионната система, като това би могло 
да доведе и до отслабване на солидарност-
та между млади и възрастни. 

В отговор на тези предизвикателства 
беше лансирана инициативата цялата 2012 
година да премине под мотото „Активният 
живот на възрастните хора и солидарност-
та между поколенията“. Това предложение 
на Европейската комисия, подкрепено и 
активно поддържано от Европейския пар-
ламент, има за цел да подпомогне създа-
ването на по-добри възможности за работа 
и условия на труд за все по-големия брой 
възрастни хора в Европа, да им помогне 
да поемат активна роля в обществото и да 
насърчи тяхното здравословно остаряване. 
Проектът за европейска година под това 
мото има за цел да послужи като рамка за 
повишаване на информираността, за иден-
тифициране и разпространение на добри 
практики и най-важното, за насърчаване 
на политиците и заинтересованите страни 
на всички равнища да се включат в иници-
ирането и реализирането на политики за 
активно стареене. 

Неравноправното положение на раз-
личните възрастови групи съпътства цяла-
та ни история, като от края на 60 те години 
в западните езици започва да си пробива 
път понятието за възрастова дискрими-
нация — ейджизъм (от англ. ageism). Не-
гативното отношение към възрастовата 
дискриминация, съдържащо се в това по-
нятие, произтича от един характерен факт 
за обществата, изградени върху пазарна 
икономика. Те се отличават с постоянната 
тенденция към предоставянето на статус 
роли в зависимост от индивидуалните 
възможности за произвеждане на опре-
делен конкурентоспособен продукт. Твър-
де често остаряването се възприема като 
заплаха, вместо като постижение както за 
навлезлите в този етап от живота си хора, 
така и за обществото като цяло. Вместо 
това, нарастващият брой на възрастните 

хора се раз-
глежда като 
бреме за по-
младите и ра-
ботещи граж-
дани.

И все пак, 
с напредване-
то на възрастта 
днес ние сме в 
много по-добро 
здравословно 
състояние, от-
колкото са били 
предишните по-
коления. Макар 
и в напреднала 
възраст, тези 

ска инициатива включва повече от 12 000 
доброволци на над 50 годишна възраст, 
които провеждат специализирани семина-
ри, целящи да стимулират интерес у децата 
и тинейджърите по отношение на четенето 
на книги и подобряване на техните четивни 
и писмени умения. Дания е една от много-
то други страни в Европа, които заявяват 
все по-голямото си желание да предлагат 
разнообразни възможности за интегрира-
нето на възрастното поколение, доприна-
сяйки значително в стремежа на тези хора 
за пълноценно остаряване. Местните вла-
сти в Копенхаген, например, финансират 
мащабна програма, целта на която е пенси-
онирали се доброволци да оказват помощ 
на самотни родители в отглеждането на 
техните деца.

Активното стареене означава хората да 
остаряват в добро здравословно състояние 
и като пълноправни членове на общество-
то, в което живеят, чувствайки се удовлет-
ворени от своята работа, по-независими в 
своето ежедневие и по-ангажирани като 
граждани. Без значение на колко години 
е, всеки човек може да играе активна роля 
в обществото и да се наслаждава на едно 
по-добро качество на живот. Предизвика-
телството е да се възползва максимално 
от огромния потенциал, който притежава 
дори и в напреднала възраст. 

хора притежават ценни умения и опит, на 
които по-младите хора могат да разчитат и 
от които да се учат. Да останем активни с на-
предването на възрастта е от ключово зна-
чение за справяне с предизвикателствата, 
които застаряването на населението поста-
вя пред европейските обществата. 

ДОБРОВОЛЧЕСТВОТО 
И ВЪЗРАСТНИТЕ ХОРА

Доброволчеството сред възрастните 
хора е засилваща се тенденция в много 
страни от Европа, като съществуват множе-
ство примери за това как възрастни гражда-
ни се включват в инициативи, с които жела-
ят да покажат своята готовност и отдаденост 
да бъдат полезни както на себе си, така и на 
другите около тях. В Нанси (Франция) напри-
мер неотдавна пенсионирали се хора посе-
щават компании в региона за срещи с други 
възрастни работници, за да обменят опит 
и идеи как да структурират тази следваща 
фаза от своя живот, като една от най-често 
предлаганите алтернативи е включването 
им в доброволчески дейности. 

Унгария е друг пример за това как въз-
растните хора взимат участие в множество 
организирани програми, насърчаващи 
активното стареене — курсове по компю-
търна грамотност, театрални постановки, 
школи за визуални изкуства… Друга френ-
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Общата селскостопанска политика на ЕС след 2013 г.

Диляна ЧОРОЛЕЕВА

През 2012 г. се навършват 50 години от 
въвеждането на Общата селскостопанска 
политика (ОСП) на ЕС. Тя е основополагаща 
за европейската интеграция, както и за оси-
гуряването на продоволствена сигурност и 
ефективно земеделие. През годините ОСП 
спомага за стабилния икономически растеж 
и значителното намаляване на разходите за 
храна на домакинствата в Европа.

Селското стопанство е сред най-значи-
мите аспекти на европейската политика. 
Обработваемите земи и горите заемат 90% 
от използваната земя или 47% от обща-
та територия на ЕС. Средствата по ОСП са 
най-голямото перо в бюджета на Съюза, 
въпреки непрекъснато им ограничаване в 
последните години. Затова и ефективността 
на ОСП винаги е била предмет на интерпре-
тации и дискусии между държавите членки 
и европейските институции. Развитието на 
ОСП във времето отговаря на изменящите 
се нужди на обществото и, по-конкретно, 
на необходимостта от засилване на социал-
ното ѝ измерение. Фундаменталната ѝ цел 
е осигуряване на добър жизнен стандарт 
на земеделските стопани, гарантиране на 
качествена храна за потребителите на при-
емливи цени и запазване на селското на-
следство.

В резултат на осъществените реформи 
в ОСП през последното десетилетие, евро-
пейското земеделие получи нови функции: 
териториално устройство, опазване и устой-
чиво управление на околната среда, борба 
срещу климатичните промени и производ-
ство на енергия и биоматериали. Широкият 
обхват на програмата гарантира качеството 

на европейската земеделска продукция на 
конкурентния пазар на хранителни стоки.

През октомври 2011 г. Европейската ко-
мисия представи актуалните си предложе-
ния за предстоящото реформиране на ОСП, 
чиято цел е да се отговори както на насто-
ящите, така и на бъдещите предизвикател-
ства пред европейските производители. Ре-
формите са насочени към продоволствената 
сигурност, устойчивото използване на при-
родните ресурси, климатичните промени, 
балансираното регионално развитие и нес-
табилността на цените на селскостопанските 
продукти. Също така, реформираната ОСП 
има за цел да насърчи иновациите и да по-
виши конкурентоспособността на селското 
стопанство. По този начин приносът на ОСП 
към интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж  ще бъде решаващ за постигането на 
целите на стратегията „Европа 2020“.

Европейският парламент (ЕП) отчита не-
обходимостта от по-нататъшна реформа на 
ОСП в съответствие с изменящото се естест-
во на селското стопанство и международния 
контекст на глобализацията. В своята резо-
люция от 23 юни 2011 г., ЕП призовава за 
замразяване на бюджета за земеделие до 
2020 г., а не за неговото намаляване, както 
и за запазване на структурата на ОСП в два 
стълба. Първият стълб съдържа механизми 
за директни помощи за стопанствата, дока-
то вторият е в подкрепа на мерките за раз-
витие на селските райони. 

Опростяването на ОСП е основен прио-
ритет в реформата, тъй като ще доведе до 
намаляване на разходите за управление 
в отделните държави членки. Директните 
плащания по ОСП са не само средство за 
подкрепа на доходите на земеделския сто-
панин, но и оказват косвено влияние върху 

инвестиционната активност в отрасъла. По-
добряването на техническата база и пови-
шаването на производителността са основ-
ни за дългосрочния устойчив растеж.

ЕП изисква и за в бъдеще силен и добре 
финансиран първи стълб, т.е. запазване на 
директните плащания. Също така, подкрепя 
изменението на ОСП в посока по-справед-
ливо разпределение на средствата както 
между държавите членки, така и между зе-
меделските стопани в рамките на една стра-
на. Вариантът за еднакви фиксирани плаща-
ния за целия ЕС отпада окончателно. Едно 
от конкретните предложения е минимален 
процент от средната за ЕС стойност на ди-
ректните плащания да бъде осигуряван на 
всяка държава. Препоръчва се и изоставяне-
то на историческия подход за определянето 
на средства. Така гъвкавостта и адаптивност-
та на мерките излиза на преден план.

Предложените реформи отчитат много-
образието на европейското селско стопан-
ство и историческите причини за разнород-
ната му структура. Постепенното отделяне 
на плащанията от производството безспор-
но допринася за по-бързата и адекватна ре-
акция на производителите при промяна на 
пазара. В някои специфични случаи, обаче, 
обвързаните с производството премии ще 
бъдат продължени поради липсата на ал-
тернатива, като например при обвързаните 
с много разходи форми на производство.

Мерките за развитието на селските ра-
йони присъстват все по-често в дискути-
раните промени в ОСП. Техният принос за 
опазването на околната среда и подобря-
ването на инфраструктурата и конкурентос-
пособността е безспорен. Предвидените 
мерки целят увеличаването на добавената 
стойност в селските райони посредством по-

ощрителни механизми. Особено внимание 
се обръща на подпомагането на младите 
(под 35 г.) земеделски стопани, които в мо-
мента са едва 6%, чрез разработването на 
схеми за подкрепа по втория стълб – „разви-
тие на селските райони”.

ЕП от своя страна поставя акцент върху 
подобряването на управлението на природ-
ните ресурси. Тяхната защита според евро-
пейските депутати трябва да се обвърже по-
тясно с отпускането на директни плащания 
чрез създаването на стимули на европейско 
равнище. Предложенията дават предим-
ство на добиването на устойчивата енергия 
от възобновяеми горива, биотехнологиите, 
иновационните системи за напояване, ху-
манното отношение към животните и запаз-
ването на генното разнообразие.

Въвежда се принципът на т.нар. „кръсто-
сано спазване”, съгласно който директните 
плащания ще бъдат отпускани при съб-
людаване на нормативните изисквания и 
спазване на добра земеделска и екологична 
практика. Предвижда се хармонизиране на 
правилата при съблюдаване на специфич-
ните особености на всяка държава. Възмо-
жен е критичен преглед и отмяна на някои 
стандарти, непосилни за малките и средни 
производители. По-голямата част от сел-
скостопанската работа все още има семеен 
характер, което налага и приложението на 
различни стандарти.

В заключение, с тази си позиция относно 
предстоящите реформи на ОСП, ЕП още вед-
нъж потвърди подкрепата си за осигуряване 
на адекватни финансови ресурси в помощ 
на устойчивото европейско земеделие и 
развитието на селските райони в дългосро-
чен план. 

Ще достигнат ли повече европейски средства до малките и средни земеделски производители? 
Как ще бъдат насърчени младите фермери в България? Какви промени в ОСП планират европейските 

депутати и доколко се вписват те в общоевропейската визия за бъдещето? 

Продължава от стр. 5

Ахмед ал-Сануси прекарва 31 годи-
ни като политически затворник, заради 
опита си да организира преврат срещу 
Кадафи през 1970 година. Първоначално 
е осъден на смърт, но впоследствие при-
съдата му е променена. Първите девет 
години в затвора той прекарва изолиран. 
По думите му, редовно е подлаган на фи-
зически и психически мъчения. Помил-
ван е през 2001 година и оттогава работи 
за установяване на свободата, демокра-
цията и човешките права в Либия след 
режима на Кадафи. 

Али Фарзат е известен сирийски ка-
рикатурист и политически сатирик, който 
открито критикува режима в Сирия и са-
мия Башар ал-Асад. Неговите карикатури 
се превръщат в символ и вдъхновение 
на сирийските бунтове. През 2011 година 
той става жертва на физическо насилие от 
страна на сирийските сили за сигурност, 
които чупят и двете му ръце. Въпреки това 
Фарзат не се отказва от позицията си и 
твърди, че ще продължи да се противо-
поставя на авторитарни и потиснически 
режими. 

Разан Зайтунех е адвокат в областта на 
човешките права от Сирия. Чрез своя блог 

и чрез чуждестранни медии тя постоянно 
дава информация за жестокостите, упраж-
нявани над цивилни граждани от сирий-
ските власти. Поради това е обвинена за 
чужд агент и в момента се укрива, а съпру-
гът ѝ и брат ѝ са арестувани. 

Чрез делата и саможертвите си, тези 
петима активисти на Арабската пролет не 
само остават верни на убежденията си, но 
и се превръщат във вдъхновение за още 
много други като тях, не по-малко храбри 
личности, чиито имена ние не знаем, но 
които ежедневно са принудени да се бо-
рят за правата и свободите и дори за жи-
вота си. По думите на Йежи Бузек тяхната 

награда е „символ за всички тези, които 
работят за достойнство, демокрация и 
основни права в арабския свят и извън 
него“. Носителите на Наградата Сахаров и 
цялостната позиция на Европейския пар-
ламент трябва да ни припомнят, че свобо-
дата не е просто идеал, отдавна извоюван 
и превърнал се в ежедневие. Тя е ценност 
и цел, която изисква постоянно да се стре-
мим към нея - не само за да я спечелим, 
но и за да я задържим. Защото единстве-
ният начин да запазим свободата си, е да 
я оценяваме непрестанно - само така мо-
жем да останем достойни за нея. 

Константина МАНОЛОВА

Носителите на наградата „Сахаров“ - достойни за своята свобода
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Атанас МИХНЕВ

Да бъдеш активен европейски гражда-
нин означава и да знаеш как работи Евро-
пейският съюз, да познаваш европейските 
институции и принципите, стоящи в осно-
вата на Обединена Европа. Да работиш 
„европеец“ е дори по-интересно — това оз-
начава да участваш пряко в процесите, кои-
то оформят политически нашия континент.

Европейският парламент решава въ-
проси, вариращи от това кои сектори на 
икономиката ще се подкрепят до това кои 
трансевропейски пътища и железопътни 
артерии ще се финансират, от това какви 
мерки да се вземат за подкрепа на пчелар-
ството до това какво е съдържанието на 
бебешкото мляко, от това какви са стандар-
тите за замърсяване и шум на транспорта 
до това какви права имат пътниците на ави-
окомпаниите. 

Европейските институции ефективно 
определят настоящето и бъдещето на над 
500 те милиона граждани на Съюза. За цел-
та те работят в пълна прозрачност и дори 
стимулират обществеността да прояви ин-
терес към тях. Над 40 000 висококвалифи-
цирани специалисти са заети в системата 
на ЕС (повече от половината — жени, гово-
рейки за равноправие на половете). Адми-
нистративните нужди на Европарламента, 
Комисията и всички други институции и 
органи на европейската администрация се 
обслужват от една от най-модерните систе-
ми за подбор на персонал в света — EPSO 
(или Европейска служба за подбор на пер-
сонал).  

От създаването си през 2003 година, 
EPSO осъществява дейността си като неви-
сима служба за подбор на човешки ресурси 
за целия ЕС. За 9 години в нея са обработе-
ни над 290 000 кандидатури за работа. Впе-
чатляващото в случая на EPSO, е че всички 
кандидатури се подават онлайн чрез сайта 
на службата. Това прави процеса не само 
прозрачен и достъпен за младите хора 
във всяка точка на Европа (тъй като цялата 
информация е достъпна в сайта на всички 
езици на ЕС), но и довежда до минимум 
корупцията и използването на „връзки“ за 
започване на работа в европейската адми-
нистрация.

Европейската HR служба е в крак със 
световните тенденции в подбора на пер-
сонал. Материалът за тестовете, според 
самите служители на институцията, трудно 
може да бъде назубрен. Той представля-
ва основно набор от практически казуси, 
които проверяват дали един кандидат има 
необходимите качества и психологически 
профил да работи в европейската админи-
страция, а не просто умение да наизустява.

Окуражавам всички потенциални кан-
дидати да помислят върху тази възмож-
ност — обективна оценка не на връзките 
или на нивото на университета им, а на 
техните природни качества и умения, на 
интелекта и културата им, и то в пряко об-
щоевропейско състезание. Всъщност не — 
окуражавам всички млади хора, търсещи 

своята реализация, да се включат в тази 
надпревара. Цялата информация е лес-
но достъпна онлайн на http://europa.eu/
epso/.

Все пак, преди да влезете в конкурен-
цията на EPSO, помислете какво искате за 
себе си в професионален план. Ако за вас 
работата е просто заплата и начин да оси-
гурите своето съществуване, може би ад-
министрацията на ЕС не е за вас. От друга 
страна, ако искате да работите в междуна-

роден център като Брюксел, в екип с колеги 
от всички европейски страни и в постоянен 
контакт с политически лидери и експерти, 
ако мечтаете вашият труд и знания да имат 
потенциала да подобрят (пък било то и в 
малък аспект) ежедневието на милиони 
европейци, то тогава това е вашето място.

Ние, авторите на този вестник, се до-
коснахме до работата на ЕП едва за някол-
ко дни и дори и за това кратко време ус-
пяхме да уловим магията на вземането на 

решения, на арената на дебат на ценнос-
ти, стратегии и ефективни решения, която 
представлява пленарната зала на Парла-
мента в Страсбург. Представете си какво е 
да бъдеш част от битката за Европа всеки 
ден, да бъдеш полезен и оценен от своите 
съграждани европейци, да допринесеш — 
заедно със своите колеги, за разрешаване-
то на дадена криза. 

СТАЖОВЕ И ЕВРОСКОЛА
Кризата в Европа не е нищо повече от 

изтощение на познатите форми и време за 
нови решения. В контекста на установен 
политически дебат, на ниска избирател-
на активност на европейските избори, на 
търсене на нова икономика на знанието, 
на формула за диалог между институции и 
граждани, която работи, едва ли познатите 
фигури, донесли статуквото, ще го проме-
нят.

ЕС има нужда от своето ново кралско 
войнство, което да я поведе към следва-
щия — надяваме се, по-добър — етап от 
развитието ѝ. Дали обаче това поколение 
знае достатъчно за институциите, за Ев-
ропейския парламент? Това зависи само 
от него, тъй като възможностите студенти 
и ученици да се докоснат до работата на 
тази институция са много и разнообразни. 
Парламентът предлага платени и непла-
тени стажове за студенти и млади профе-
сионалисти, учебни посещения, има своите 
информационни бюра във всички страни 
членки. Отново, цялата информация е дос-
тъпна в интернет, на всички европейски 
езици, нужни са само желание и няколко 
кликвания с мишката, за да стигнете до нея.

За ученици съществува и програмата 
„Евроскола“, която позволява на групи гим-
назисти да посетят Европарламента и да 
влязат в ролята на евродепутати за един ден. 
Симулационните игри „Модел Европейски 
Парламент“ пък са една от най-атрактивните 
извънкласни дейности за студенти и учени-
ци. Най-известната от тях — Model European 
Union, се случва в самия Европейски парла-
мент в Страсбург.

Целта на всички обучения, на всички 
възможности за стажове, на цялата про-
зрачност, е една: ние, европейските граж-
дани, да познаваме по-добре общността, 
в която живеем. Ние, младите хора, да по-
искаме (независимо дали чрез кариера в 
европейската администрация или по друг 
начин) да изградим ЕС на бъдещето, но по-
знавайки в детайли как работят неговите 
институции и как функционира процесът 
на вземане на решения в Европа. От нас 
зависи да уловим момента и да използва-
ме многобройните възможности, които се 
откриват пред нас. 

В своето интервю за този вестник 
председателят на Европейския парламент 
Мартин Шулц отговаря на въпроса как си е 
представял ЕС, когато е бил на 22 години. 
Тази статия пък цели да ви зададе насочен 
към бъдещето въпрос — как си представяте 
Европа на 44 и готови ли сте да работите, за 
да постигнете своята визия? Успех!
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Константина МАНОЛОВА

Динамичното развитие е заложено в самата природа на 
Европейския съюз. От чисто икономическа структура той се 
превръща в политическо образувание, което неминуемо дава 
отражение и върху неговите граждани. Решенията, които се 
вземат на европейско ниво, все повече оказват ефект върху 
ежедневието ни. Те предизвикват често разнопосочни реак-
ции - от безразличие през одобрение до пълно възмущение. 
Но истината е неоспорима - ЕС вече е ключов фактор в повече-
то аспекти от живота ни.

Това обаче не е едностранно влияние, което можем само 
да наблюдаваме пасивно. През цялата история на ЕС оживено 
се води дебатът как той да стане по-достъпен и отворен към 
своите граждани, които да проявяват активност и деен инте-
рес към европейската тематика. Постепенното разширяване 
на функциите на Европейския парламент като орган, състоящ 
се от пряко избрани от гражданите представители, е едно от 
проявленията на този стремеж към демократичност.

1 000 000 ЕВРОПЕЙЦИ ОТ 7 ДЪРЖАВИ
Между възможните начини за пряко участие на граждани-

те в процесите на европейско ниво е правото им на европей-
ска гражданска инициатива, активно от 1 април 2012 година. 
Една гражданска инициатива може да подкани Европейската 
комисия да предложи законодателен проект по определен 
въпрос, стига да бъде подкрепена от поне един милион граж-
дани на ЕС от най-малко седем държави членки. За да започ-
не една гражданска инициатива, е необходимо да се състави 
комитет от поне седем граждани на ЕС от различни държави 
членки. Да сформират такъв комитет или да подкрепят вече 
предложена инициатива имат право граждани, които могат 
да гласуват на изборите за Европейски парламент, тоест на 
възраст над 18 години, с изключение на Австрия, където тази 
възраст е 16 години.  

Този инструмент е валиден само за области, в които ЕС има 
право да законодателства, като едни от възможните сфери на 
пряко гражданско участие са околната среда, образованието, 
въпросите със социален характер. Така например предстои 

да стартират инициативи за трансформиране на водоснабдя-
ването в публична услуга и обявяване на достъпа до питейна 
вода за основно човешко право, както и за заместването на 
ядрената енергетика с възобновими енергийни източници. 
Подготвя се и предложение за засилване на ролята на ев-
ропейските институции в гарантирането на независимост и 
плурализъм на медиите. Разработват се още инициативи за 
разширяване на европейската образователна система, така че 
по-малко деца да остават извън училищата, и за организиране 
на повече транснационални дейности, при които гражданите 
на ЕС да опознават по-добре всички страни членки, както и за 
разрешаването на гей браковете. 

Разбира се, не липсват и предложения за политическото 
и икономическо бъдеще на ЕС - те обхващат по-задълбоче-
на интеграция, обща фискална и бюджетна система на ев-
ропейско равнище, даване на пълни избирателни права на 
всички граждани на ЕС, които пребивават в държава членка, 
чиито граждани не са, право на минимален доход и соци-
ална помощ. Засега това са само идеи, но ако отговорят на 
предварително установените условия, те биха могли да се 
превърнат в покана за действие към Европейската комисия. 

Все пак гражданската инициатива не може да задължи Ко-
мисията да внесе предложение. Но това е една възможност, 

която, ако бъде правилно използвана, би могла да даде на 
гражданското общество на ЕС полагащата му се позиция и да 
го направи активен участник в случващото се на европейската 
политическа сцена.

ПЕТИЦИИ И ОМБУДСМАН
Освен с такова въздействие върху решенията на ЕС, граж-

даните му разполагат и с механизми за извънсъдебна защита 
на правата си, които са съсредоточени най-вече във функциите 
на Европейския парламент. От една страна, всеки гражданин 
на ЕС, всяко физическо лице, което пребивава на територията 
му и всяко юридическо лице със седалище в някоя от държа-
вите членки, имат право на петиция до Парламента. Такава пе-
тиция може да съдържа жалба, искане или забележка, както и 
да има за цел да прикани Европейския парламент да приеме 
определена позиция. 

Законодателството на ЕС предвижда и защита на евро-
пейските граждани при случаи на лоша администрация. Това 
може да стане чрез фигурата на европейския омбудсман. Той 
провежда разследвания въз основа на оплаквания от лоша ад-
министрация в институциите и органите на ЕС или по собстве-
на инициатива, като извън сферата му на дейност остава Съдът 
на ЕС. Омбудсманът се назначава от Европейския парламент 
и може да бъде освободен по негово искане. Той изпълнява 
задълженията си от позицията на пълна независимост и без-
пристрастност. 

Чрез всички тези механизми ЕС подчертава още веднъж 
един от основните си приоритети - активността на своите 
граждани. Тя може да му гарантира жизненост и да му оси-
гури обратна връзка относно популярността и полезността на 
взетите от него решения. За всяка една общност с политически 
характер е необходимо силно гражданско общество, което да 
стане катализатор на прогреса. Това важи с особена сила за 
ЕС, чиято роля и значение се засилват непрекъснато. Неговата 
стабилност и просперитет могат да се гарантират от процес на 
взимане на решения, в който активно да участват и граждани-
те му, за да се постигне обществен консенсус, необходим за 
възприемане и разбиране на приетите мерки. 

Европарламентът в борба с младежката безработица
Анелия ИВАНОВА

От криза и световно бедствие до „рак за 
цялото общество“. Такива са етапите, през 
които премина проблемът с младежката без-
работица, докато не достигна до крайното си 
определение за „икономическа и социална 
бомба“, върху която стои цяла Европа. 

Европейският парламент ще се бори с на-
растващата опасност в Съюза, като за целта бе 
създадена специална група, която да изслед-
ва задълбочено структурата на безработица-
та сред европейците на възраст между 14 и 25 
години. Идеята е да се открият причините за 
този феномен в Европа, преди да се въведат 
конкретни мерки в европейското законода-
телство.

„По този сериозен проблем не трябва да 
има политически различия“, заяви българ-
ският евродепутат и член на групата, Илиа-
яна Йотова (С&Д). Депутатът от Комисията 
по социална политика на Европарламента 
предлага мерките, зададени от европейските 
социалисти, да станат част от общата рамка за 
излизане от кризата с безработицата в Евро-
па. Двадесетте рамкови мерки за справяне с 
проблемa се очаква да залегнат в основата на 
предлаганата от тях европейска директива за 
безработицата сред младежта. 

Те предвиждат Европейска гаранция за 
младежта, с която да се гарантира държавна 
подкрепа за намиране на стаж или работа на 
младите хора до четири месеца след завърш-
ване на тяхното образование. Предвидени 
са 10 млрд. евро от Европейския социален 
фонд за младежки програми за заетост, как-
то и финансови и икономически облекчения 
за фирмите, които назначават млади хора и 
криминализиране на случаите, в които мла-
дежите се назначават без трудов договор и 
осигуровки. Планира се още до 2020 година 
да се започне т.нар. двойно обучение, което 
да включва обучение и практика за специали-
зантите в дадена професия. Сред допълните 
предложения за справяне с проблема е изгот-

вянето на Европейска стратегия за младежка 
заетост. Тя трябва да бъде финансирана от 
преразпределени и неизползвани средства 
от европейските фондове. Освен това Европа 
се нуждае от нови източници на инвестиции 
и от иновативни начини за финансиранe, смя-
тат още европейските социалисти.

СТАТИСТИКАТА НА ЕДНО 
ЗАСИЛВАЩО СЕ БЕДСТВИЕ 

Цифрите са шокиращи. Нивото на безра-
ботицата сред европейците на възраст под 
25 години достигна рекордни нива от 21,6% 
през февруари в Еврозоната и 22,4% за целия 
ЕС. Това е най-високото ниво от създаването 
на общата валута досега. В Испания и Гър-
ция, където са отчетени най-високите нива 
на младежка безработица, тя се равнява на 
близо 50,5% през декември миналата година. 
В България младежката безработица достига 
32,2%. 

При анализа на евродепутатите на причи-
ните за един от най-сериозните проблеми в 
Европа са открити тревожни тенденции. Сред 
тях са т.нар. потомствена безработица сред 
младите хора, които идват от семейства на 
безработни, както и групата на незаинтере-

сованите. „Лица на 15 и повече навършени 
години, които желаят да работят, но не тър-
сят активно работа, защото предполагат, че 
няма да намерят“. Такова е определението 
за „обезкуражените лица“ на европейската 
статистическа служба „Евростат“. Звучи стряс-
кащо, но повече от половината от младежите 
в Европа попадат в категорията на загубилите 
надежда за по-добро бъдеще. 

Междувременно се вижда, че заедно с 
нарастването на безработицата сред младе-
жите тече и процес на консолидация на неза-
етите по признака „безработен“.

ОФОРМЯТ СЕ МЛАДЕЖКИ МАСИ, 
В КОИТО БЕЗРАБОТИЦАТА НЕ Е 
ИЗКЛЮЧЕНИЕ, А НОРМА

Причината се крие както в структурната 
безработица, засягаща цели селища и реги-
они, така и в ролята на социално-стратифика-
ционните фактори за запазване на статуса на 
работещ. Необходими са навременни мерки 
на европейско ниво за спиране на тази засил-
ваща се тенденция и единствено Европей-
ският парламент може да се справи с тази 
тежка задача.

ЗАПЛАХИТЕ ПРЕД НАШЕТО „УТРЕ“ 
Седемте милиона млади безработни 

струват на Съюза близо 2 млрд. евро на сед-
мица. „Това е отрова за нашето общество“, 
заяви по този повод председателят на Евро-
парламента Мартин Шулц. Младежите нами-
рат все по-трудно работа, когато им липсва 
необходимата за бизнеса практика. Това крие 
не само икономически рискове, като спад в 
покупателната способност на населението, но 
и социални заплахи. Групирането на млади-
те активни хора, без възможности за работа, 
води до девиантно поведение и повишена 
престъпност. Липсата на възможности за мла-
дежите бе и катализаторът на Арабската про-
лет. Европа може би тайно се надява, че няма 
да я сподели същата съдба, но проблемът 
не спира да нараства. Емиграцията е другата 
опция, която неангажираните младежи виж-
дат пред себе си, за да се справят с кризата 
на континента и липсата на възможности за 
по-добро бъдеще.

Но бедствието достига шокиращи разме-
ри по целия свят. Младежката безработица, 
която при избухването на протестите в Араб-
ския свят се равняваше на 90%, в САЩ достиг-
на 23%, а в Испания е вече близо 50%. Шансът 
за развитие на младото поколение навсякъ-
де е ограничен. 

„ВАШЕТО БЪДЕЩЕ 
Е НАШЕТО БЪДЕЩЕ“

Депутатите в Европарламента осъзнават, 
че бъдещето на Съюза зависи от правилния 
подход към младите. Затова са разработени 
специални политики на ЕС, насочени към 
младежите, които включват програми за 
обмен, стажове и други мерки на заетост. 
Предвижда се още увеличение на финан-
сирането на младежките политики в новата 
финансова рамка на ЕС (2014—2020). В дъл-
госрочен план създаването на възможности 
за развитие на потенциала на младежите ще 
разреши и проблема с финансовата криза и 
нуждата от икономически растеж в Европа.

Гражданска 
инициатива, 
петиции и 

омбудсман
Или инструментите на активното 

гражданско общество в ЕС
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