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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Юта УРПИЛАЙНЕН 

Кандидат за член на Комисията, отговарящ за международните 

партньорства 

 

1. Обща компетентност, ангажираност към европейската идея и лична 

независимост 

Кои аспекти от Вашата квалификация и опит са особено подходящи, за да 

изпълнявате функциите на член на Комисията и да работите за общия 

европейски интерес, по-специално в областта, за която бихте отговаряли? Каква е 

Вашата мотивация? С какво ще допринесете за осъществяването на 

стратегическата програма на Комисията? Как ще осъществявате интегрирането 

на принципа на равенство между половете и как ще интегрирате перспектива за 

равенство между половете във всички области на политиката от Вашия 

портфейл? 

Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския 

парламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или 

бъдещи дейности няма да породят съмнения във връзка с изпълнението на 

Вашите задължения в рамките на Комисията? 

Вярвам, че притежавам необходимата квалификация и професионален опит, за да 

допринеса за общия европейски интерес. Възнамерявам да съдействам на моите колеги 

членове на колегиума в усилията им да отстояват приоритетите на Европейския съюз. 

Моят личен европейски път започна, когато, като млад активист, водих кампания в 

полза на членството на Финландия в ЕС. На 19-годишна възраст дадох своя глас за 

финландското членство в ЕС на референдума през 1994 г. Като студентка имах 

възможността да участвам в програмата „Еразъм“ във Виена. По време на следването 

си аз също така активно подкрепях участието на Финландия в еврото. Винаги съм 

имала силна европейска идентичност и вяра в целта на европейската интеграция — 

заедно сме по-силни. Винаги съм искала да допринеса за бъдещето на Европа. 

Това убеждение ме подтикна също така да стана съучредител на финландския 

младежки клон на Европейското движение. Това е организация, която предоставя на 

младите финландци информация за Европа и платформа за европейски дебати. Според 

мен е особено важно да се разбере историята на европейската интеграция. Лично много 

ценя опита си като участник в международния семинар за бъдещето на Европа, 

проведен на остров Вентотене в Италия през 90-те години на 20-ти век. Точно на този 

печално известен остров, на който се е намирал затворът, в който наред с други е 

лежал и Алтиеро Спинели, започнах да изучавам неговата идея за федерална Европа. 
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Този дух и идея за Европа, като нещо повече от прост сбор от държави, вдъхновиха 

цялата ми кариера и живот като европеец. Като член на парламента, председател на 

Социалдемократическата партия на Финландия и министър на финансите, винаги съм 

се стремила да укрепвам ангажимента си към Европа и да действам в съответствие с 

него. 

От Вентотене и съучредяването на организацията Европейско движение във 

Финландия досега аз преминах по дълъг европейски път. Нашият континент и неговите 

споделени стремежи за проспериращо общо бъдеще остават едни от най-важните теми 

в моя живот. Тези идеи и убеждения ме накараха да работя едновременно в 

гражданското общество и в политиката. Когато гледам назад, виждам, че целият този 

опит е полезен в евентуалната ми роля на комисар в областта на международните 

партньорства. 

Това предизвикателство — изграждането на световното развитие с партньорства, ми 

напомня на годините ми в парламентарната комисия по външни отношения, в съветите 

на World Vision Финландия и Инициативата за управление на кризи, във Финландския 

комитет за развитие и в комитета за развитие към Световната банка/Международния 

валутен фонд, както и за годините, през които, като заместник министър-председател, 

оглавявах финландската асоциация за ООН, финландската комисия към ЮНЕСКО и 

финландския Национален комитет за устойчиво развитие. Последното звено в тази 

верига е работата ми като специален представител по медиация на министъра на 

външните работи, по време на която се съсредоточих върху Африка и ангажирането на 

жените и младите хора. Твърдо съм решена да използвам своя опит в услуга на един 

по-стратегически и по-ефективен европейски модел на развитие, който се изтъква в 

Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и в целите за устойчиво развитие. 

В резултат на работата ми по много фронтове на международното сътрудничество и 

развитие считам, че големите предизвикателства на нашето поколение могат да бъдат 

решени само чрез сътрудничество. Независимо дали става дума за изменението на 

климата, неравенството, бедността, новите заплахи за сигурността или влошаването на 

демокрацията, само партньорството и сътрудничеството могат да ни дадат резултатите, 

от които се нуждаем. В известен смисъл това отразява и стратегическия подход на 

новоизбрания председател, тъй като по нейните предизвикателства за колегиума ще се 

работи в екипи, в рамките на които ще бъдат обединени всички необходими познания 

и инструменти. 

Защитаването на каузата на младите момичета и жените винаги е било специален 

приоритет за мен. Като първата жена във Финландия, заемаща длъжността министър 

на финансите, имах честта да бъда пионер в насърчаването на равенството между 

половете и лидерството на жените в икономиката и в политиката. Въпросите на пола и 

равенството имаха основно място в различните ми функции, свързани с развитието, 

както и в ролята ми на специален представител по медиация. Ще гарантирам, че 

равенството между половете и овластяването на жените продължават да бъдат основен 

приоритет в нашите политики за международно сътрудничество и развитие. 

След като получих писмото за определяне на ресора и след обсъждане с новоизбрания 

председател, се надявам да почерпя от опита си като министър на финансите в 

правителството на Финландия, особено що се отнася до използването на пълния 

потенциал на Плана за инвестиции за Европа за стимулиране на частните и 

капиталовите инвестиции по линия на сегашната и бъдещата многогодишна финансова 
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рамка. Отношенията със страните партньори — били те от Африка, Азия, Карибите, 

Тихоокеанския басейн или Латинска Америка — трябва да се съсредоточат върху 

създаването на работни места и инвестиции. Икономически възможности се постигат 

чрез инвестиране в образованието, чрез устойчиви цифрови решения, които са сред 

приоритетите на тази Комисия. Целите за устойчиво развитие предоставят истинска 

обща програма с нашите партньори. Това партньорство ще бъде засилено чрез 

изготвянето на всеобхватна стратегия за Африка и чрез финализиране на ново 

споразумение с държавите от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн (държавите 

от АКТБ). Що се отнася до последното, моята цел ще бъде да се гарантира бързото 

приключване на преговорите за амбициозно споразумение за периода след Котону, 

което ще определи нашето сътрудничество с държавите от АКТБ за идните години.  

С тези европейски убеждения и опит в гражданското общество и политиката, имам 

желание да изпълнявам функциите на член на Комисията, за да допринеса за 

изграждането на бъдещето на Европа. Поемам ангажимента да работя за укрепването 

на нашите международни партньорства и за утвърждаването на програмата за 

устойчиво развитие във външните ни отношения в тясно сътрудничество с върховния 

представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на 

сигурност/заместник-председател на Европейската комисия и с комисарите, 

отговарящи за други политики. С моя граждански и парламентарен опит, аз съм 

мотивирана да изпълня тази мисия в партньорство с Европейския парламент и в тясно 

сътрудничество с гражданското общество като ключови партньори в изготвянето и 

изпълнението на европейските политики, програми и проекти. 

Отчетността и силната етика винаги са били в основата на всички мои действия. 

Винаги съм била изключително внимателна да избягвам всякакви връзки с 

икономически дейности, които биха могли да доведат до конфликти на интереси. 

Напълно се ангажирам да спазвам от момента на назначаването си задълженията за 

независимост, прозрачност, безпристрастност и отдаденост, предвидени в член 17, 

параграф 3 от Договора за Европейския съюз и в член 245 от Договора за 

функционирането на Европейския съюз. 

Ако бъда одобрена за това назначение, ще спазвам безпрекословно духа и буквата на 

Договора, по-специално задължението да действам в европейския интерес и без да 

приемам инструкции. Ще спазвам също така Кодекса за поведение на членовете на 

Европейската комисия и неговите разпоредби относно конфликтите на интереси. 

Моята декларация за интереси е попълнена и достъпна за обществеността и ще я 

актуализирам своевременно, ако се налагат промени. 

 

2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент  

Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на 

Комисията? В какво отношение считате, че сте отговорна пред Парламента и че 

следва да се отчитате пред него във връзка със своите действия и тези на 

поверените Ви служби? 

Какви конкретни ангажименти сте готова да поемете с оглед постигането на по-

голяма прозрачност, по-тясно сътрудничество и предприемане на ефективни 

действия във връзка с позиции и искания на Парламента по законодателни 
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инициативи? Готова ли сте да предоставяте на Парламента информация и 

документи във връзка с предвидени инициативи или текущи процедури на 

равнопоставени начала със Съвета? 

Ако моето назначение бъде одобрено, ще поема пълна политическа отговорност за 

дейностите в моята област на компетентност, както е посочено в писмото за 

определяне на ресора. Вярвам, че Комисията „Фон дер Лайен“ ще бъде силен екип, 

предан на ценностите, които гарантират обща посока. Високо ценя принципа на 

колегиалност и ще сътруднича в пълна степен с останалите членове на колегиума. 

Поемам ангажимент да насърчавам общите приоритети на избрания председател, като 

растеж и работни места, Зеления курс, програмата в областта на цифровите 

технологии, по-силна Европа на световната сцена и управление на миграцията. Силно 

вярвам, че тясното сътрудничество в рамките на колегиума на членовете на Комисията 

е от съществено значение, за да се гарантират съгласуваността, качеството и 

ефективността на различните политики. В сътрудничеството се корени истинската ни 

сила. Като заместник министър-председател на Финландия имах лидерска позиция в 

коалиционното правителство. Постигането на консенсус между различните участници 

и интереси бе същността на моята работа. Привърженик съм на работата в екип. 

Имах честта да представлявам моя избирателен район в продължение на 16 години в 

парламента на Финландия. Вярвам в представителната демокрация и в този смисъл в 

силната роля на Европейския парламент. Ще работя заедно с Парламента и 

съответните комисии на всички етапи от процеса на изготвяне на политики и съм 

ангажирана с провеждането на редовен политически диалог. 

Междуинституционалното сътрудничество е от първостепенно значение за 

гарантиране на гладкото функциониране на институционалната система на ЕС и на 

ефикасността и легитимността на нашата система за вземане на решения. Чрез 

откритост, взаимно доверие, ефикасност и редовен диалог можем да работим заедно за 

постигането на напредък по отношение на общите ни цели. 

В политическите насоки на новоизбрания председател и в писмата за определяне на 

ресора са отразени тези принципи, които имат за цел укрепване на специалните 

отношения между Европейския парламент и Комисията. Смятам, че това е много ценно 

и се ангажирам с осигуряването на редовен обмен на информация, бързо и точно 

предоставяне на отговори на въпросите в моята област на компетентност, зададени на 

Комисията от членовете на Европейския парламент, пряко общуване с членовете на 

комисиите, както и да бъда на разположение за двустранните срещи и за пленарните 

заседания на Европейския парламент или заседанията на комисиите, когато е 

необходимо. 

Ангажирам се с прилагането на Рамковото споразумение за отношенията между 

Европейския парламент и Комисията и Междуинституционалното споразумение за по-

добро законотворчество. Новоизбраният председател Фон дер Лайен подкрепя правото 

на инициатива за Европейския парламент. Напълно съм съгласна с тази цел при 

цялостно спазване на принципите на пропорционалност, субсидиарност и по-добро 

законотворчество. Осъзнавам, че трябва да отговарям пред пряко избраните членове на 

Европейския парламент, и за мен това е изключителна чест. Ще гарантирам, че 

парламентарните комисии са включени във всички основни развития, попадащи под 

моята отговорност, наравно със Съвета. 
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Въпроси от комисията по развитие: 

3. Изпълнение и пътна карта за Целите за устойчиво развитие  

Европейският парламент и Европейският съвет поискаха от Комисията да 

предложи ефективна и интегрирана европейска стратегия за изпълнение на ЦУР 

с подробни срокове до 2030 г., цели и конкретни действия, както и механизми за 

мониторинг и преглед.  

Какви са възгледите на кандидата за член на Комисията относно подобна 

стратегия – кога може да бъде приета, какъв потенциал би имала тя за 

подобряване съгласуваността на политиките за развитие и може ли кандидатът за 

член на Комисията да очертае за кои ЦУР приносът на сътрудничеството за 

развитие на ЕС може да бъде от особено значение и да има особена добавена 

стойност? 

Силно вярвам, че Европейският съюз трябва да продължи да играе водеща роля в 

изпълнението на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и в изкореняването на 

бедността в световен мащаб. Ангажиментът на Съюза за постигане на целите за 

устойчиво развитие (ЦУР) отразява нашите ценности и представлява силен сигнал за 

нашата подкрепа за многостранното сътрудничество.  

Новоизбраният председател Фон дер Лайен изрази непоколебимия си ангажимент за 

постигане на ЦУР. Първо, тя пое ангажимент по отношение на държавите членки да 

пренасочи акцента на европейския семестър върху инструмент, който да интегрира 

ЦУР. В допълнение, всеки член на Комисията бе натоварен със задачата да гарантира 

изпълнението на ЦУР в рамките на своята област на политиката, а колегиумът ще носи 

отговорност за цялостното им изпълнение.  

Всичките 17 ЦУР са взаимно свързани. За да се гарантира ефективно използване на 

ресурсите и допълняемост, трябва да продължим пълноценното използване на 

взаимовръзките между ЦУР — например чрез сближаване между социалните и 

икономическите аспекти на устойчивото развитие, от една страна, и нашите програми в 

областта на климата и околната среда, от друга. За мен ще бъде от най-голямо значение 

да работя в сътрудничество и координация с моите колеги членове на Комисията, за да 

гарантирам съгласуваност на политиките, като използвам ЦУР като ориентир за това, 

което правим, у нас и в чужбина, в рамките на ЕС и извън него. 

Считам го за моя специална отговорност да допринеса за изпълнението на Програмата 

до 2030 г. в тясно сътрудничество със страните партньори на ЕС. Ако бъда одобрена, 

възнамерявам да подходя към тази задача по следните начини:  

Възнамерявам да използвам като основа работата, извършена от моя предшественик, за 

насърчаване на постигането от страна на държавите членки на целта от 0,7 % за 

официалната помощ за развитие (ОПР). 

Ще се възползвам от възможностите, предоставени от външните аспекти на 

политическите приоритети на бъдещата Комисия, като Зеления курс, за да подкрепя 

изпълнението на Програмата до 2030 г. и на ЦУР чрез партньорства със страни от 
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целия свят. Тези партньорства следва да подкрепят интегрирането на ЦУР на 

национално равнище. Програмата до 2030 г. също ще бъде от ключово значение за 

подобряване на координацията на национално равнище с държавите — членки на ЕС. 

Ще се стремя да гарантирам, че предложеният Инструмент за съседство, 

сътрудничество за развитие и международно сътрудничество е в пълно съответствие с 

Програмата до 2030 г. Това представлява ценна възможност за подкрепа на държавите 

партньори за постигането на ЦУР. Съвместните рамки за резултатите, установени 

заедно с държавите членки на равнище отделни страни, ще се основават на 

националните рамки за ЦУР. И накрая, но не по значимост, ще се стремя да гарантирам 

тясно сътрудничество с други партньори, включително гражданското общество, 

международни организации, като Организацията на обединените нации, Световната 

банка, Международния валутен фонд и други, за ускоряване на изпълнението на 

общата ни програма и за подобряване на наблюдението и прегледа в световен мащаб. 

За тази цел ще работя в тясно сътрудничество с Европейския парламент и със Съвета. 

 

4. Официална помощ за развитие (ОПР) на равнище от 0,7 % 

През май 2015 г. Съветът потвърди ангажимента на ЕС за увеличаване на 

колективната му официална помощ за развитие на 0,7 % от брутния национален 

доход на ЕС. През 2018 г. обаче само четири държави членки са предоставили 0,7 

% или повече от своя БНД под формата на официална помощ за развитие, докато 

съотношението ОПР – БНД слабо е намаляло в дванадесет държави членки. 

Важно е, не само за получателите на помощ за развитие на ЕС, но също така и за 

репутацията на надеждност на нашите институции и доверието на нашите 

граждани към нас, Съюзът да бъде на висотата на поетите от нас ангажименти, 

включително всички тези, които се отнасят до финансирането за развитие.  

Какви стъпки ще предприемете като член на Комисията – евентуално 

включително повторното въвеждане на изготвянето от страна на Комисията на 

годишните доклади за отчетност – за да се гарантира, че ЕС и неговите държави 

членки спазват своите ангажименти по отношение на финансирането за 

развитие?  

Няма да пестя усилия в работата по този изключително важен въпрос. Изкореняването 

на бедността е предпоставка за устойчивото развитие в световен мащаб. То е в 

основата на политиката на ЕС за развитие и сътрудничество. ЕС трябва да продължи да 

бъде световен лидер в сътрудничеството за развитие. 

През 2018 г. колективната официална помощ за развитие (ОПР) на Европейския съюз 

представлява 0,47 % от брутния национален доход (БНД) на ЕС, което е далеч от целта 

за 0,7 % от БНД на колективно предоставената ОПР до 2030 г. Намаляването на ОПР 

от държавите членки през последните две години буди безпокойство и възнамерявам 

да работя усилено за обръщане на тази тенденция.  

Държавите членки носят главна отговорност за постигане на целите за ОПР. Четири 

държави членки вече спазват целта от 0,7 % от БНД и ги поздравявам за това, но 

трябва да постигнем повече заедно. Европейската комисия ще продължи да следи 

резултатите общо за ЕС и поотделно за държавите членки. Планирам да поискам от 
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държавите членки да уточнят как възнамеряват да процедират до 2030 г., за да 

изпълнят тази цел. ЦУР 17 („Партньорства за целите“) включва нашия ангажимент за 

достигане на 0,7 % от БНД, както и ангажимента към най-слаборазвитите страни, 

залегнал в цел 17.2 от ЦУР 17.  

Що се отнася до докладите за отчетност, със сигурност ще искам да следя отблизо 

ангажиментите на държавите членки по отношение на финансирането за развитие. Ще 

трябва също така да вземем предвид конкретните резултати от срещата на върха на 

ООН по въпросите на ЦУР и Диалога на високо равнище относно финансирането за 

развитие, които се проведоха в Ню Йорк на 24—25 септември 2019 г. 

Апелът за увеличаване на официалната помощ за развитие също така означава, че 

трябва да бъдем много конкретни, що се отнася до резултатите, които могат да бъдат 

постигнати. През следващите пет години моята основна цел ще бъде да гарантирам, че 

европейският модел на развитие се променя в съответствие с новата световна 

действителност, както е посочено в моето писмо за определяне на ресора. Този модел 

следва да бъде стратегически и ефективен, да създава добро съотношение между 

качество и разходи и да допринася за нашите по-широки политически приоритети. 

Държа също така да обсъдя модернизирането на нашето сътрудничество за развитие с 

държавите членки и с Европейския парламент. 

 

5. Споразумения за икономическо партньорство / стратегия ЕС – Африка / 

търговия 

Отношенията на ЕС с Африка се основават на Споразумението от Котону и 

споразуменията за икономическо партньорство (СИП), от една страна, и на 

международното сътрудничество за развитие, от друга. Търговията и 

инвестициите са ключът към създаването на благосъстояние в развиващите се 

страни. 

Като кандидат за член на Комисията по въпросите на международните 

партньорства, Вие получихте мандат от новоизбрания председател на Комисията 

за разработване на нова всеобхватна стратегия за Африка въз основа на 

Устойчивия алианс между ЕС и Африка.  

Кои предвиждате да бъдат различните стълбове на новата стратегия и как новата 

стратегия ще включва търговията, СИП и устойчивите инвестиции? Как 

предвиждате да си сътрудничите и да си разделяте работата с члена на 

Комисията, отговарящ за търговията?  

Какво е Вашето мнение за Споразумението за африканска континентална зона за 

свободна търговия (AfCFTA) и какви са перспективите за търговско 

партньорство между двата континента, за което призова Юнкер в новия алианс? 

Европа има дългосрочно партньорство с Африка като неин най-голям търговски 

партньор, инвеститор и донор. Африка и Европа обаче могат и трябва да постигнат 

много повече в своите взаимоотношения. Нашите свързани съдби заслужават да се 

ангажираме съвместно в полза на устойчивото развитие в рамките на едно истинско 

партньорство на равни начала. 
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Като се има предвид нарастващото икономическо значение на африканския континент 

и световният интерес към неговата променяща се динамика, ЕС следва да засили 

ангажимента си, като стъпи на алианса между Африка и Европа за устойчиви 

инвестиции и работни места. Алиансът отразява необходимата промяна в начина на 

мислене, тъй като насърчава укрепването на междусистемните връзки между Африка и 

Европа и стратегическия диалог с частния сектор. Привличането на устойчиви частни 

инвестиции, подобряването на инвестиционния климат, стимулирането на вътрешната 

за Африка и междуконтиненталната търговия, както и насърчаването на създаването на 

работни места и постигането на напредък в уменията за пригодност за заетост са 

основните оси на нашата програма. 

Ще работя с върховния представител/заместник-председател и комисаря по въпросите 

на разширяването и съседството, както и в консултация с другите членове на 

Комисията, включително комисаря по въпросите на търговията, за изготвянето на нова 

всеобхватна стратегия за Африка. Вярвам, че алиансът трябва да се разрасне и да 

премине на по-висока скорост: чрез по-силни политически и икономически 

партньорства, чрез по-голяма ангажираност и участие на държавите — членки на ЕС, 

повече средства и засилено координирано използване на инструментите, повече 

координация с предприятията както в ЕС, така и в Африка, повече контакти между 

хората на двата континента и по-добро адаптиране спрямо местните условия. Освен 

това ЕС следва да насърчава висококачественото развитие в Африка, като интегрира 

изцяло приоритетите в областта на климата, околната среда, биологичното 

разнообразие и социалните въпроси. Възможности ще бъдат създадени чрез подкрепа 

за текущите африкански инициативи в областта на технологиите, и по-специално на 

цифровите технологии. 

Що се отнася по-конкретно до въпросите, свързани с търговията, смятам, че 

препоръчваният досега подход е правилният път напред. Търговията и инвестициите 

трябва да бъдат разглеждани по интегриран начин. Те са двете страни на една и съща 

монета, когато става въпрос за устойчив растеж и създаване на достойни работни 

места. Ето защо постигането на напредък в процеса на икономическа интеграция на 

регионално и континентално равнище в Африка и стимулирането на търговските 

отношения с ЕС са съществени елементи на една съгласувана икономическа стратегия 

в съответствие с приоритетите на ЕС. Ето защо заедно с комисаря по въпросите на 

търговията ще гарантирам, че търговията и инвестициите продължават да бъдат 

приоритет в нашата икономическа програма с Африка.  

ЕС предоставя помощ за търговията, за да могат ключовите участници да изградят 

капацитет, така че африканските държави да се възползват пълноценно от 

възможностите, създадени от търговските споразумения, и търговията да допринася за 

растежа и създаването на работни места. Ние подкрепяме страните партньори при 

изготвянето и изпълнението на междурегионални и двустранни търговски 

споразумения, и по-специално споразуменията за европейско партньорство и за 

африканска континентална зона за свободна търговия.  

Като най-силен поддръжник от самото начало, ЕС ще продължи да придружава и 

подкрепя африканския процес на интеграция. Засилената подкрепа от страна на ЕС за 

африканската континентална зона за свободна търговия ще доведе до важен 

политически кредит. Вярвам, че трябва да използваме по-добре опита на ЕС не само в 

областта на търговията, но и целия съответен експертен опит в процесите на 

икономическа интеграция. 
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6. Равенството между половете в сътрудничеството за развитие 

Как кандидатът за член на Комисията възнамерява в бъдеще да работи за по-

нататъшно насърчаване на равенството между половете и овластяването на 

жените в рамките на политиките за развитие, особено във връзка с достъпа до 

образование, и за борба с дискриминацията и насилието срещу жени и момичета, 

и как при тази дейност ще се приложи на практика Планът за действие относно 

равенството между половете III, който е в процес на подготовка?  

Равенството между половете и овластяването на жените и момичетата ще продължат 

да бъдат основен приоритет и ще бъдат интегрирани във всички наши действия. 

Образоването на момичетата ще отключи развитието в световен мащаб чрез засилване 

на равенството, повишаване на уменията и насърчаване на приобщаващия растеж. 

Насърчаването на овластяването на жените изисква лидерство. И то започва от 

европейските институции. Новоизбраният председател на Комисията е пример за това, 

като осигурява равна представеност на жените и мъжете в своя екип и аз съм горда да 

бъда част от този проект. Не е необходимо да си жена, за да насърчаваш равенството 

между половете, но е необходимо лидерство, съобразено с равенството между 

половете, което да постави акцента върху жените и момичетата.  

Образованието е предварително условие за гарантиране на овластяването на жените и 

момичетата. Въпреки постигнатия през последните години напредък все още 

съществуват различия. Искам по-специално да увеличим усилията си в тези 

африкански държави на юг от Сахара, в които неравнопоставеността между половете е 

най-голяма, и да изградим заедно образователни системи, насърчаващи равенството 

между половете във и чрез образованието. Освен това трябва да гарантираме, че 

жените и момичетата имат достъп до техническо и професионално обучение и че 

пазарът на труда е приобщаващ и насърчава участието на жените.  

За съжаление, насилието над жени и момичета все още е едно от най-широко 

разпространените и опустошителни нарушения на правата на човека по света. 

Нуждаем се от всички международни партньори, за да работим заедно за 

прекратяването на този позор. Усилия, като инициативата Spotlight, обединяващи 

влиянието на ООН и ЕС, на гражданското общество и правителствата, са от 

изключително значение, за да се гарантира въздействие на място. Ще увелича усилията 

си за привличане и на други участници, в това число в частния сектор, които да ни 

помогнат в борбата срещу рязкото увеличаване на насилието над жени и момичета. 

През последните години бе постигнато много. Настоящият План за действие на ЕС 

относно равенството между половете и овластяването на жените при сътрудничеството 

за развитие1 допринесе за постигането на напредък по програмата за равенство между 

половете в световен мащаб. Той предизвика промяна в институционалната култура на 

служителите на ЕС и на държавите членки, включително в делегациите на ЕС. Той 

                                                 
1 План за действие II на ЕС относно равенството между половете по отношение на равенството и 

овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и жените посредством външните 

отношения на ЕС за периода 2016—2020 г. (SWD (2015) 182 final, 21.9.2015 г.). 
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също така постави амбициозната цел поне 85 % от всички нови действия в областта на 

развитието, приети до 2020 г., да бъдат насочени към постигане на равенство между 

половете. Все още не сме постигнали тази цел и искам да продължим да координираме 

усилията си с държавите членки в тази насока.  

Комисията започна независима оценка на Плана за действие на ЕС относно 

равенството между половете, която ще позволи да се направи равносметка на 

постигнатото до момента и да се извлекат поуки за бъдещето. Вероятно след 2020 г. 

отново ще трябва да разполагаме с план за конкретни действия, реализиращи нашите 

политически ангажименти. Бих искала да използвам възможността, за да благодаря на 

Европейския парламент за подкрепата в това отношение и да поискам такава подкрепа 

и в бъдеще с оглед на евентуален План за действие III в областта на равенството между 

половете.  

Едно е ясно: равенството между половете е не само цел сама по себе си (ЦУР 5), но и 

основна междусекторна цел, ако искаме да постигнем резултати по Програмата до 

2030 г.  

Позволете ми да подчертая своя твърд политически и личен ангажимент за гарантиране 

на това, че ЕС полага усилия в международен план за насърчаване на равенството 

между половете в целия свят. Виждам нашата бъдеща колективна работа като 

предварително условие за устойчивото бъдеще за всички и възнамерявам да работя в 

тясно сътрудничество с комисаря по въпросите на равнопоставеността и с други 

членове на Комисията, за да гарантирам съгласуваността на нашите външни и 

вътрешни политики. 

 

7. Изменение на климата и обезлесяване 

Развиващите се държави са особено уязвими по отношение на въздействието на 

изменението на климата и необходимите действия за смекчаване на 

въздействието и за адаптиране включват спиране на обезлесяването в световен 

мащаб. Това е необходимо също и за защита на правата и поминъка на хората, 

живеещи в горските региони, и други уязвими групи от населението, както и с цел 

да се намали тревожния темп на загуба на биологично разнообразие в световен 

мащаб. 

Парламентът призова за значително увеличаване на подкрепата за действия в 

областта на климата в развиващите се държави, и по-специално за адаптиране, 

както и за план за действие относно обезлесяването, с наличие на регулаторни 

мерки, включително задължителна надлежна проверка на веригата на доставки 

на продукти, които създават риск за горите, и амбициозни разпоредби, 

специфични за горския сектор, във всички търговски и инвестиционни 

споразумения на ЕС.  

Какъв е Вашият подход към действията в областта на климата в развиващите се 

държави? Какви нови мерки на ЕС за справяне с обезлесяването и загубата на 

биологично разнообразие в тези държави бихте предложили? Какви 

законодателни инициативи, ако има такива, ще включват тези предложения? 
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ЕС вече е водещ фактор в борбата с изменението на климата и действията в областта 

на околната среда. Не трябва да занижаваме нашето равнище на амбиция, а да си 

поставяме по-високи цели за постигане на напредък в устойчивото развитие на 

планетата в екологично, социално и икономическо отношение. 

От 2014 г. насам интервенциите, свързани с околната среда и изменението на климата в 

рамките на международното сътрудничество и развитие, възлизат на над 9 милиарда 

евро. Това съответства на 23 % от нашите средства, т.е. над определената цел от 20 %. 

Във всички наши действия със страните партньори включихме изменението на климата 

и околната среда на всички равнища.  

Нашите действия бяха насочени към насърчаването на енергията от възобновяеми 

източници, подкрепата на устойчивото селско стопанство и продоволствени системи, 

опазването на биологичното разнообразие, насърчаването на интегрирано градско 

управление и кръговата и зелената икономика. 

Нуждаем се от силно външно измерение, което да допълва Европейския зелен курс и 

да подкрепя прехода към икономика с ниски емисии и кръгова икономика в страните 

партньори. За това ще са необходими специално пригодени географски подходи, 

адаптирани към специфичните условия.  

Един от моите приоритети ще бъде подкрепата за страните партньори за смекчаване на 

изменението на климата и адаптиране към него и за намаляване на загубата на 

биологично разнообразие, като нашите инвестиции ще са насочени главно в тази 

сфера. По-конкретно:  

- по отношение на климата ще подкрепяме актуализацията и пълното прилагане на 

национално определените приноси (НОП) на страните партньори в рамките на 

Парижкото споразумение относно изменението на климата и ще подкрепяме усилията 

на страните за адаптиране и намаляване на риска от бедствия. Ще придружаваме 

партньорите си в прехода към зелена и кръгова икономика. 

- по отношение на горите ще активизирам нашите усилия. Въз основа на опита от 

споразуменията за доброволно партньорство за прилагане на законодателството в 

областта на горите, управлението и търговията (FLEGT) ще работя върху партньорства 

за насърчаване на опазването на горите, възстановяването и залесяването. В този 

процес ще работя в тясно сътрудничество с комисаря по въпросите на околната среда и 

океаните.  

- по отношение на биологичното разнообразие ще подкрепям водещата роля на ЕС в 

подготовката на срещата през 2020 г. на Конвенцията за биологичното разнообразие в 

Китай и ще засиля работата с нашите страни партньори относно опазването и 

устойчивото използване на биологичното разнообразие и природните ресурси.  

 


