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ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Ласло ТРОЧАНИ 

Съседство и разширяване 

 

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 полити-
ката от Вашия портфейл?  

Какви гаранции за Вашата независимост можете да предоставите на Европейския пар-
ламент и по какъв начин ще гарантирате, че Ваши минали, настоящи или бъдещи дей-
ности няма да породят съмнения във връзка с изпълнението на Вашите задължения в 
рамките на Комисията?  

 
Изминаха 30 години откакто започнах професионалния си живот, като през тях работих като 
адвокат, университетски преподавател, посланик в Белгия, Люксембург и Франция, консти-
туционен съдия, заместващ член на Венецианската комисия на Съвета на Европа, министър 
на правосъдието и понастоящем член на почитаемата институция, наречена Европейски пар-
ламент. През цялото това време чрез всичките си частни и обществени ангажименти бях в 
контакт с европейските институции и допринасях за европейската интеграция и нейните раз-
лични каузи и проекти.  
 
Всички мои отговорности и ангажименти имаха все пак един общ знаменател: желанието и 
подходът ми в подкрепа на воденето на диалог и работата в екип, в рамките на която се при-
ветстват индивидуалните постижения в полза на общото благо.  
 
Личната ми основна цел винаги е била желанието за по-добро и по-бързо справяне със зада-
чите и постигане на осезаеми резултати. Това бе мотивацията ми като министър, дипломат, 
университетски преподавател, а също и като свободен доставчик на услуги. Но мотивацията 
без цел е лишена от смисъл. Моята цел е проста — да постигна осезаеми резултати в услуга 
на общия интерес. Искрено вярвам, че това е най-важната добавена стойност, която човек 
може да постигне в тази област. Макар да звучи просто, тази цел е изключително сложна: тя 
не може да бъде постигната самостоятелно и без диалог. Именно това е основата, на която 
ще се гради приносът ми като член на екип — екип в рамките на Европейската комисия, но 
също и екип със Съвета и Европейския парламент.  
 
Бях министър на правосъдието на моята страна в продължение на малко повече от пет годи-
ни. През месец участвах в заседанията на Съвета по правосъдие и вътрешни работи, където 
често трябваше да се обсъждат трудни въпроси и да се вземат също толкова трудни решения. 



 

 

Един от основните резултати беше новата европейска рамка относно защитата на данните, 
чрез която бе намерен точният баланс между публичния и обществения интерес. За мен е 
особена чест, че именно по време на моя мандат като министър Европейската мрежа за пра-
вата на жертвите, създадена през 2015 г., се превърна в мрежа, чиято структура е разположе-
на в Будапеща и функционира непрекъснато от 2018 г. насам. Това е значимо постижение в 
тази област и е плод на значителни усилия при преговорите от страна на държавите членки, 
Европейската комисия и моето министерство, което насочваше тези усилия. Именно това 
представлява конкретно постижение в интерес на европейските граждани.  
 
Като член на Европейския парламент и заместващ член на комисията по външни работи 
(AFET) в Европейския парламент аз участвам в неговата работа и естествено ще правя това и 
в бъдеще в качеството на комисар, ако бъда одобрен като такъв. По време на мандата си като 
министър поддържах тясна връзка с регионите, попадащи в моя ресор. В качеството на ми-
нистър на правосъдието организирах конференция на равнище министри, която се проведе 
на 20 юни 2019 г. и беше посветена на въпроса за засилването на съдебното сътрудничество 
между Ливан, Мароко, Тунис, Украйна, Грузия, Босна и Херцеговина и естествено Унгария, 
като в нея взе участие и комисар Йоханес Хан. Конференцията приключи с приемането на 
Декларацията от Будапеща. Миналото ми на дипломат също би могло да се спомене в кон-
текста на ресор, почиващ до голяма степен на процеса на водене на преговори, като освен 
това за мен бе голяма чест — с оглед на академичния ми опит — че бях поканен като лектор 
в университетите „Св. Йосиф“ в Бейрут и „Сенгор“ в Александрия.  
 
Именно академичният ми опит обяснява липсата ми на принадлежност към която и да е по-
литическа партия. Аз имам своята визия, своите ценности и своята независимост и се при-
държам към тях.  
 
Юридическият ми опит също влияе на виждането ми за бъдещето. Винаги съм се ръководел 
и ще продължа да се ръководя от буквата на Договорите: правата и задълженията вървят ръ-
ка за ръка; малките и големите, богатите и скромните, мъжете и жените трябва да бъдат тре-
тирани еднакво.  
 
Равенството между мъжете и жените определено е основна европейска ценност, залегнала в 
Договорите на ЕС. Аз поемам сериозно отговорността да работя за укрепване на равенството 
между половете и овластяването на жените и момичетата в съседните региони и регионите 
на разширяване в съответствие с предвиденото в Плана за действие на ЕС относно равенст-
вото между половете и овластяването на жените: преобразяване на живота на момичетата и 
жените посредством външните отношения на ЕС за периода 2016—2020 г. Много съседни 
страни са изправени пред сериозни проблеми в тази област, като насилие, основано на пола, 
изключване от пазара на труда и от правата на собственост, като това са само някои от проб-
лемите. Поемам ангажимента да повдигам тези въпроси при политическия ни диалог и ре-
шително да подкрепям равенството между половете чрез оказваната от нас финансова по-
мощ. Наред с това искам да засиля равенството между половете в самата Европейска коми-
сия, включително в службите, които ще бъдат под моя отговорност, и напълно подкрепям 
целта на новоизбрания председател за осигуряване на пълно равенство на всички ръководни 
нива на Комисията до края на мандата. Ще работя в тясно сътрудничество с комисаря по 
въпросите на равнопоставеността.  
 
От само себе си се разбира, че напълно подкрепям новия ни ангажимент за укрепване на 
връзките между хората, народите и институциите. Ангажирам се изцяло и с геополитическо-
то естество на новата Комисия. В един свят, който днес е по-малко стабилен и сигурен, са 
нужни откритост, справедливост, но също и чувство за реалност в името на общия интерес.  
 



 

 

Поемам задължението да се съобразявам с най-високите етични стандарти и да изпълнявам 
задълженията, установени в член 17, параграф 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС) и в 
членове 245 и 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), както и 
тези, предвидени в Кодекса за поведение на членовете на Комисията. Моята декларация на 
интереси е попълнена и е публично оповестена и ще я изменя, ако настъпят промени.  
 
Винаги ще избягвам ситуации, в които безпристрастността и независимостта ми могат да 
бъдат подложени на съмнение, и ще информирам председателя на Комисията за всяка ситуа-
ция, която може да доведе до конфликт на интереси.  
 
2. Управление на портфейла и сътрудничество с Европейския парламент  
 
Как бихте определили Вашата роля като член на колегиума на членовете на Комисия-
та? В какво отношение считате, че сте отговорен 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 готов 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 инициативи? Готов ли 
сте да предоставяте на Парламента информация и документи във връзка с предвидени 
инициативи или текущи процедури на равнопоставени начала със Съвета? 
 
Роля и сътрудничество с Европейския парламент и неговите комисии 
 
Ако бъда одобрен за комисар по въпросите на съседството и разширяването, ще поема пълна 
политическа отговорност за дейностите от моята сфера на компетентност, както са посочени 
в писмото за определяне на ресора, изпратено ми от новоизбрания председател Фон дер Ла-
йен на 10 септември. Отдавам огромно значение на принципа на колегиалност и ще си сът-
руднича конструктивно с всички други членове на колегиума, за да осигурим ефективно 
вземане на решения. Ще осигуря активно участие на моите колеги комисари в разработване-
то и прилагането на инициативи на политиката. В тази „геополитическа Комисия“ ще бъде 
още по-важно да се изградят отлични работни взаимоотношения с върховния представител 
на ЕС по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, който е и заместник-
председател на Европейската комисия.  
 
Ангажиментът към Европейския парламент е от първостепенно значение за мен. Ще работя с 
Парламента и съответните комисии на всички етапи от процеса на вземане на решения, както 
и при политическия диалог. 
 
Ефективното междуинституционално сътрудничество е от основно значение за работата на 
институционалната система на ЕС, както и за ефикасността и легитимността на процеса на 
вземане на решения в ЕС. То се основава на редица ръководни принципи, които изцяло се 
ангажирам да следвам. Сред тях са откритост, взаимно доверие, ефикасност и редовен обмен 
на информация. Политическите насоки на новоизбрания председател Фон дер Лайен и пис-
мата за определяне на ресора напълно отразяват тези принципи и наблягат върху намерение-
то за укрепване на специалните отношения между Европейския парламент и Комисията. Ако 
бъда одобрен за член на Комисията, ще работя за постигането на тази цел, при което ще 
спазвам изцяло разпоредбите на Рамковото споразумение от 2010 г. за отношенията между 
Европейския парламент и Комисията и Междуинституционалното споразумение от 2016 г. за 
по-добро законотворчество. При взаимодействието си с Парламента ще действам открито, 
прозрачно и конструктивно, за да изградим отношения на взаимно доверие. 
 



 

 

Ще направя необходимото, за да осигуря редовно информиране на Европейския парламент и 
ще бъда на разположение за участие в пленарни сесии, заседания на съответните комисии и 
тристранни обсъждания. Ще гарантирам, че парламентарните комисии ще бъдат привличани 
за участие във всички важни промени, извършвани под моята компетентност, и че ще бъдат 
информирани преди важни събития и ключови преговори. През идните месеци например ще 
трябва да работим в тясно сътрудничество за финализиране на бъдещите инструменти за 
финансиране (Инструмента за съседство, сътрудничество за развитие и международно сът-
рудничество и Инструмента за предприсъединителна помощ III). Напълно осъзнавам колко е 
важно равното третиране на Парламента и Съвета и ще зачитам техните институционални 
роли. Това не е просто изискване на обикновената законодателна процедура, а и задължение 
на всеки комисар, който в качеството си на член на колегиума отговаря пред пряко избрани-
те членове на Европейския парламент.  
 
Ще осигуря редовен обмен на информация с председателите на съответните парламентарни 
комисии и ще запазя най-добрите практики, установени от моите предшественици, а именно 
обмена с отделните политически групи и ключови членове на Европейския парламент в ра-
ботните групи, като например групата относно Източното партньорство.  
 
При последващите действия във връзка с позициите на Европейския парламент ще направя 
необходимото, за да гарантирам предоставянето на бърз и точен отговор на въпросите, попа-
дащи в моята сфера на компетентност, задавани на Комисията от членовете на Европейския 
парламент. Ще се явявам на пленарните заседания на Европейския парламент, както и пред 
неговите комисии винаги когато е необходимо да отговоря на въпрос или да реагирам по 
конкретен повод. 
 
Прозрачност 
 
В политическите насоки на новоизбрания председател Фон дер Лайен се подчертава, че за да 
се възстанови доверието на гражданите в Съюза, нашите институции следва да бъдат отво-
рени и безупречни по отношение на въпросите, свързани с прозрачността. За тази цел е не-
обходимо гражданите да знаят какви позиции се защитават при законодателния процес, 
включително позицията на Комисията. Засилването на междуинституционалното сътрудни-
чество чрез насърчаване на легитимността и отчетността ще допринесе за увеличаване на 
ефикасността и доброто управление на ЕС. 
 
Поради това поемам напълно ангажимента да прилагам широкообхватните разпоредби от-
носно прозрачността и обмена на информация, предвидени в Рамковото споразумение за от-
ношенията между Европейския парламент и Комисията и в Междуинституционалното спо-
разумение за по-добро законотворчество. По-специално, ще гарантирам спазването на тези 
разпоредби при структурираните ми диалози и другите ми контакти с парламентарните ко-
мисии.  
 
Тази Комисия ще продължи също така да полага усилия да информира гражданите относно 
своята роля в институционалната структура на ЕС. Наред с това, предложенията в областите 
на политиката, попадащи в моя ресор, ще се основават на надлежни консултации с експерти 
и с обществеността в съответствие с принципите за по-добро регулиране.   
 
Действия във връзка с позиции и искания на Парламента по законодателни инициати-
ви 
 
Новоизбраният председател Фон дер Лайен подкрепя правото на Европейския парламент на 
инициатива. Тя пое ангажимент Комисията под нейно ръководство да предприема действия 



 

 

във връзка с резолюциите на Европейския парламент, приети с мнозинство от неговите чле-
нове, като изготвя законодателен акт, при пълно зачитане на принципите на субсидиарност, 
пропорционалност и по-добро законотворчество. Аз напълно подкрепям тази цел. 
 
Като част от ангажимента на следващия колегиум за по-задълбочено партньорство с Евро-
пейския парламент, ще работя ръка за ръка с Парламента на всеки етап от обсъжданията на 
резолюциите по член 225 от ДФЕС. Поемам ангажимента да работя в тясно сътрудничество 
със съответните парламентарни комисии, както и да бъда активен и да присъствам при под-
готовката на резолюциите по член 225 от ДФЕС. Твърдо вярвам, че това ще подобри диалога 
и ще засили доверието и усещането, че работим съвместно за постигането на една обща цел.  
 
Комисията ще реагира ефективно на резолюциите на Парламента в срок от три месеца след 
приемането им в съответствие с предвиденото в Рамковото споразумение. Комисията ще 
осигури политически надзор върху този процес.  
 
Предоставяне на информация и документи 
 
Във връзка с направеното от мен по-горе изявление относно това, че ще гарантирам, че пар-
ламентарните комисии ще бъдат привличани за участие във всички важни промени, извърш-
вани в областите, които са от моята компетентност, напълно осъзнавам, че предоставянето на 
информация и документи е съществен аспект на задълбочаването на партньорството между 
Европейския парламент и Комисията. Поради това се ангажирам с пълното прилагане на съ-
ответните разпоредби от Рамковото споразумение между двете институции и на Междуинс-
титуционалното споразумение за по-добро законотворчество. Договорът от Лисабон закрепя 
равенството на Парламента и Съвета като съзаконодатели и аз ще гарантирам спазването на 
този принцип, що се отнася до начина на споделяне на информацията в областите от моята 
компетентност. 
  
  
Въпрос 3 

Как възнамерявате да подобрите допълнително междуинституционалния диалог и сът-
рудничеството между Комисията и Парламента – по-специално комисията по външни 
работи – като се основавате на ангажиментите и добрите практики на предишните чле-
нове на Комисията, по-специално по отношение на: 

 – по-доброто синхронизиране на дейностите на Комисията и на Парламента, 
например чрез систематично предварително споделяне на планираните графици за 
публикуване на документи (стратегии, съобщения), срещи на министерско равнище и 
срещи на високо равнище, предложения за започване на преговори по международни 
споразумения, диалози за правата на човека; 

 – сътрудничеството и обмена на информация с комисията по външни работи, 
включително в писмен вид, във връзка с преговорите по международни споразумения, 
по-специално чрез незабавно прилагане на онези части от текста, които са вече предва-
рително договорени в рамките на преговорите по параграф 40 от междуинституцио-
налното споразумение за по-добро законотворчество и попадат в прерогативите на Ко-
мисията; 

 – навременното провеждане на консултации с комисията по външни работи от-
носно приоритетите и позициите на външната политика на ЕС, по-специално преди 
публикуването на нови или актуализирани съобщения, стратегии и мандати на ЕС, 
включително по пакета за разширяването; 



 

 

 – писмената оценка на начина, по който становищата на Парламента са били 
взети предвид след приемането на резолюциите или консултациите, посочени по-горе; 

 – сътрудничеството и координацията на дейностите за подкрепа на демокрация-
та, особено предвид това, че Европейският парламент има доказан опит в прилагането 
на дейностите за подкрепа на демокрацията (по-специално по четирите основни стълба 
на наблюдение на избори, изграждане на капацитет за парламентите, посредничество и 
диалог, действия в областта на правата на човека), както се признава в съобщението от 
2019 г. относно политиката на ЕС по въпросите на разширяването, в което се подчерта-
ват инициативите на ЕП за медиация и диалог. 

 
В съответствие с политическите насоки на новоизбрания председател Фон дер Лайен, пот-
върждавам пълната си подкрепа за нейното намерение да укрепи специалните отношения, 
изградени между Европейския парламент и Европейската комисия. Възнамерявам да работя 
в тясно сътрудничество с Европейския парламент като изпълнявам разпоредбите на Рамко-
вото споразумение между Европейския парламент и Комисията и тези на Междуинституци-
оналното споразумение за по-добро законотворчество от 2016 г. във връзка с прозрачността 
и обмена на информация между двете институции.  
 
Синхронизирането на нашите дейности може да засили гласа на Съюза в областта на външ-
ните отношения. В този контекст бих искал да подчертая значението на консултациите в 
процеса на изготвяне на политиките, включително по отношение на приоритетите на външ-
ната политика. Вярвам, че осигуряването на добър обмен на информация между Комисията и 
Европейския парламент е от първостепенно значение. 
 
Ще работя с Европейския парламент открито, прозрачно и конструктивно, като желанието 
ми е да провеждаме конструктивен политически диалог по всички въпроси от моя ресор, в 
това число и дискусии относно прилагането на финансовите инструменти, при спазване на 
решенията, които ще бъдат взети в хода на законодателната процедура във връзка с тези инс-
трументи. Ще дам също така указания на моите служби да бъдат на разположение на Евро-
пейския парламент, за да представят информация за всички технически диалози, ако това 
бъде счетено за необходимо. 
 
В съответствие с конкретните ангажименти, предвидени в Рамковото споразумение и Меж-
дуинституционалното споразумение, и в сътрудничество с върховния представи-
тел/заместник-председател на Комисията ще гарантирам сътрудничеството и своевременния 
и пълен обмен на информация с отговорната комисия на Парламента на всички етапи от 
процедурата за преговори по международни споразумения и ще гарантирам, че мненията и 
препоръките на Европейския парламент се вземат предвид.  
 
Поемам ангажимента и оставам на Ваше разположение за обмен на информация, осигурява-
не на своевременни консултации и провеждане на редовен обмен на мнения с компетентната 
комисия във връзка със стратегии и годишни доклади, както и за обмен на информация по 
други текущи или планирани инициативи и задачи. Ще бъда на разположение за обмен на 
мнения с комисията, отговаряща за пакета за разширяването, непосредствено след неговото 
приемане от колегиума и преди представянето му пред пресата. Възнамерявам да Ви инфор-
мирам писмено за посещенията ми в държавите, които са от моята компетентност, и ще осъ-
ществявам диалог с бюрото на AFET, координаторите на групи и докладчиците във връзка с 
позицията на Парламента, както и ще споделям информация. Проявявам изразен интерес към 
междупарламентарните срещи на Парламента с националните парламенти на държавите пар-
тньори, чиято ангажираност дава възможност за засилено сътрудничество и взаимно разби-
рателство. 



 

 

 
Поемам ангажимента да работя ръка за ръка с Европейския парламент при изготвянето и 
обсъждането на резолюции и да отговарям на въпроси, повдигнати в резолюциите, така че да 
се определи най-добрият път напред. Комисията ще предприема действия във връзка с резо-
люциите, спазвайки Рамковото споразумение и ангажимента, поет от новоизбрания предсе-
дател на Комисията в нейните политически насоки. Резолюциите на Европейския парламент 
и действията, предприемани вследствие на провежданите от нас консултации, се вземат под 
внимание в процеса на размисъл относно ангажиментите в рамките на двустранните или 
многостранните отношения с държавите партньори. 
 
Очаквам да работим в тясно сътрудничество с Европейския парламент по въпросите, отна-
сящи се до подкрепата на демокрацията, и високо ценя ролята, която Европейският парла-
мент може да играе за посредничество и насърчаване на диалога при трудни обстоятелства. 
Поемам ангажимента да си сътруднича с Европейския парламент при предприемането на 
действия във връзка с препоръките от мисиите за наблюдение на избори, за да постигнем 
максимално въздействие на ЕС вследствие на съвместните ни усилия за подкрепа на демок-
рацията и за гарантиране на стабилността в непосредственото ни съседство. 
 
Въпрос 4 

Какво е Вашето виждане за разпределението на задачите и взаимното допълване на ро-
лите с върховния представител/заместник-председател на Комисията в областта на по-
литиките за разширяване и съседство? 

В качеството на комисар, отговарящ за ресор в областта на външните отношения, ще работя 
в тясно сътрудничество с върховния представител/заместник-председател, както и с други 
членове на Комисията.  
 
Естеството на предизвикателствата, пред които се изправя ЕС в съседните му държави, изис-
ква координиран отговор от страна на ЕС. Тясното сътрудничество с върховния представи-
тел/заместник-председател на Комисията е от основно значение за осигуряването на ефек-
тивна и съгласувана външна дейност на ЕС. Именно това тясно сътрудничество и координа-
ция ще допринесат за способността на ЕС да засили ролята си на световната сцена, правейки 
я по-решителна, по-последователна, по-видима и по-ефективна.  
 
Ако бъда одобрен за член на Комисията, ще се опирам на вече действащите работни догово-
рености и ще работя ръка за ръка с върховния представител/заместник-председател на Коми-
сията, за да гарантирам взаимно допълване на нашата работа, избягване на припокриването 
на дейности и ефективна координация на действията и стратегиите на ЕС. За тази цел се 
изисква редовно, ползотворно и конструктивно сътрудничество, ясно съгласие относно при-
оритетите, както и ежедневно сътрудничество и консултации. Що се отнася по-специално до 
преговорите за разширяване, ще гарантирам също така тясна координация между различните 
служби на Комисията, за да осигурим възможно най-добра подкрепа за държавите партньори 
в усилията им за реформи и хармонизацията им с достиженията на правото на ЕС. 
 
Бих искал съвместно с върховния представител/заместник-председател на Комисията да гра-
дим, опирайки се на силните си качества, и да се учим от слабостите си, за да гарантираме 
максимално въздействие и влияние на нашите политики. Още от първия ден на мандата си 
ще работя за определянето на обща визия относно важните региони, обхванати от моя ресор. 
Това ще ръководи отношенията ми с върховния представител/заместник-председател на Ко-
мисията по време на целия ми мандат. 
 



 

 

Както се посочва в писмото за определяне на ресора, връчено ми от новоизбрания председа-
тел, аз ще представлявам Комисията в Съвета по външни работи. 
 
Въпрос 5 

По отношение на бъдещото поколение инструменти за външно финансиране (2021 –
 2027 г.), как възнамерявате да осигурите подобрения в следните области: 

 Реална роля на Парламента в стратегическото управление на инструментите 
(Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничест-
во, Инструмент за предприсъединителна помощ III), включително използването на де-
легирани актове за приемането на стратегически програмни решения и участието на 
Парламента в експертните групи на Комисията, които изготвят делегирани актове, 

 Управление, включително предложение за създаване на хоризонтална ръководна 
група, евентуално ръководена от ВП/ЗП, за да се гарантира цялостната политическа 
координация на всички инструменти за външно финансиране, 

 Запазване на силната подкрепа за съседните държави, включително ако настоя-
щият Европейски инструмент за съседство бъде заменен с единен инструмент за външ-
ната дейност на ЕС (Инструмент за съседство, сътрудничество за развитие и междуна-
родно сътрудничество). 

 
Ефективното междуинституционално сътрудничество е от основно значение за функциони-
рането на институционалната система на ЕС, както и за ефикасността и легитимността на 
процеса на вземане на решения в ЕС. Писмата за определяне на ресора, изпратени от новоиз-
брания председател Фон дер Лайен, напълно отразяват тези принципи и наблягат върху на-
мерението за укрепване на специалните отношения, изградени между Европейския парла-
мент и Комисията. Ако бъда одобрен за член на Комисията, ще работя за постигането на тази 
цел. 
 
Искам да изградя отношения на взаимно доверие, като за тази цел ще бъда на разположение 
за участие в заседанията на съответните комисии, ще се срещам с различните политически 
партии и с членовете на Европейския парламент. Ще гарантирам, че парламентарните коми-
сии ще бъдат привличани за участие във всички важни промени, извършвани под моя отго-
ворност, и че ще бъдат информирани преди важни събития и ключови преговори. Бих искал 
също така оказваната от нас финансова помощ да бъде плод на този прям, богат и своевре-
менен политически диалог и междуинституционално сътрудничество.  
 
По време на тристранните срещи във връзка с Инструмента за съседство, сътрудничество за 
развитие и международно сътрудничество ще имаме възможност да обсъдим различни идеи 
за това как да подобрим политическото ръководство, запазвайки същевременно междуинсти-
туционалния баланс, създаден с Договорите. Основното ми послание и ключовата ми цел 
при тези дискусии ще бъдат насочени към това да се гарантира запазването на ефикасността 
на правилата относно управлението, така че финансовите инструменти да могат да постигнат 
целите си.   
 
Нашата цел при европейската политика за съседство е да изградим истински партньорства, 
почиващи на общи ценности и споделени цели. Ето защо при програмирането трябва да се 
отчитат както конкретният контекст, така и опасенията на държавите партньори.  
 



 

 

Партньорствата ни в съседните държави са от първостепенно значение. Моята основна зада-
ча ще бъде да продължа да засилвам сътрудничеството с партньорите ни от съседните дър-
жави във връзка с общите предизвикателства и възможностите, които са пред нас, за да спо-
могнем за стабилността, сигурността и просперитета в Европа и около нея. Това включва 
финансовата помощ, но и далеч я надхвърля, тъй като на първо място и преди всичко става 
дума за диалог и партньорство. 
 
Съседните на ЕС държави се характеризират с големи различия помежду си. Ето защо едни 
от основните принципи на европейската политика за съседство са диференциацията и анга-
жираността. Аз ще добавя и още един: гъвкавостта. Както в източното, така и в южното ни 
съседство се намират два от най-нестабилните и несигурни региони в света, които обаче са 
също и региони, предлагащи големи възможности и представляващи интерес за ЕС. Тази 
група държави се отличава с голямо многообразие. В рамките на мандата на тази Комисия 
ще трябва да бъдем подготвени да реагираме на променящата се обстановка в Сирия, да ут-
върждаваме трайния ангажимент на ЕС към запазването на териториалната цялост на Украй-
на, да подкрепяме демократичния преход в Алжир, да продължим привилегированите си 
партньорства с Мароко и Тунис, както и да подкрепяме реформите с цел постигане на растеж 
в Грузия.  
 
Според мен, за да запазим специалните отношения със съседните ни страни, се нуждаем от 
структура, която да продължи да служи на политическите ни цели и приоритети в съседните 
на ЕС държави, но и да засили гъвкавостта, така че да можем да работим по приоритетите си 
по-своевременно, по-ефикасно и по-последователно. Вярвам, че новият инструмент —
 Инструментът за съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество — 
е най-добрият начин за постигането на тази цел, тъй като той запазва всички специфики на 
сътрудничеството ни със съседните държави. С този инструмент се предлага увеличаване на 
финансирането и запазване на значителна част от него за държавите, обхванати от европейс-
ката политика за съседство, като това увеличение може да бъде финансирано чрез средства 
от значителния резерв за гъвкавост, предназначен за посрещане на нововъзникващи нужди. 
Освен това инструментът включва механизми за бюджетна гъвкавост, които са доказали 
своите ползи в региона на Африка на юг от Сахара, който понастоящем попада в обхвата на 
Европейския фонд за развитие.       
 
Въпрос 6 

Какви ще бъдат Вашите приоритети при реформирането на политиката за съседство, 
включително въвеждането на допълнителна диференциация (политическа, финансова 
и т.н.) въз основа на потребностите, постиженията и приоритетите на ЕС, както и при-
лагането на условията по отношение на правата на човека? 

От гледна точка на стабилността, устойчивостта и благоденствието Европейският съюз има 
интерес да поддържа привилегировани отношения с всички съседни държави, като се опира 
на нашите основни приоритети за сътрудничество в областта на демокрацията, правата на 
човека и доброто управление, социално-икономическото развитие, сигурността и миграция-
та.  
 
През годините европейската политика за съседство се прояви като нещо много повече от 
рамка за предоставяне на помощ. Сътрудничеството ни с партньорите от съседните държави, 
осъществявано съгласно единна рамка на политиката, обхващаше политически, секторни и 
финансови аспекти. Разполагаме със солидна рамка, която изигра решаваща роля за защитата 
на общите интереси на ЕС и неговите партньори и за преодоляването на общите предизвика-
телства пред тях, както и за проявата на истинска съвместна отговорност. 
 



 

 

Поемам ангажимент да се възползвам от тази рамка, да стимулирам възможностите за сът-
рудничество и, когато е възможно, да оказвам подкрепа за реформите за промяна, които биха 
могли сериозно да спомогнат за постигането на взаимните ни интереси. Възнамерявам да 
интегрирам в още по-голяма степен принципа на диференциация в политиката, за да гаран-
тирам, че тя продължава да бъде релевантна за всеки от нашите партньори, като същевре-
менно пази стратегическите интереси на ЕС. Освен това ще използвам пълноценно възмож-
ностите за укрепване на двустранните и регионалните ни ангажименти по линия на следва-
щата Многогодишна финансова рамка чрез предложения нов финансов инструмент, с който 
се предвиждат допълнителна диференциация и гъвкавост при подкрепата на ЕС за държавите 
партньори, като същевременно се запазва спецификата на политиката за съседство на ЕС.  
 
В началото на мандата си ще използвам възможността да ускоря работата по преразглежда-
нето и актуализирането на приоритетите за партньорство, установени с нашите партньори, 
особено тези от южното съседство. Ще се стремя това да бъде направено при зачитане на 
интересите на ЕС и като се цели осигуряване на гаранции за пълното прилагане на принци-
пите на диференциация и гъвкавост. Що се отнася до държавите от източното съседство, ще 
се стремя към по-задълбочено секторно сътрудничество с най-напредналите ни партньори — 
Украйна, Грузия и Молдова — при което ще работим с възможно най-голяма гъвкавост и въз 
основа на ускорено прилагане на споразуменията за асоцииране и на задълбочените и всеоб-
хватни зони за свободна търговия. Както се посочва в писмото за определяне на ресора, връ-
чено ми от новоизбрания председател, до средата на 2020 г. ще представя нов набор от дъл-
госрочни цели на политиката за източното партньорство, определени въз основа на текущите 
структурирани консултации относно бъдещето на това партньорство. 
 
При прегледа на Приоритетите за партньорство ще отдам приоритет на допълнителното 
включване в тези политически рамки на елементи, свързани с правата на човека и демокра-
цията. Същевременно бих искал да подчертая, че защитата както на интересите на ЕС съг-
ласно изискването на член 21, параграф 2 от Договора за Европейския съюз, така и на инте-
ресите на партньорските държави не е в противоречие с основаната на ценности програма на 
ЕС. ЕС положи усилия да развие истински партньорства между равнопоставени страни, по-
чиващи на общи интереси, като същевременно продължи да отстоява универсалните прин-
ципи на демокрацията и правата на човека чрез провеждане на политически диалог. Стабил-
ността на самия ЕС се гради на демокрацията, правата на човека и върховенството на закона. 
Тези принципи и насърчаването на реформите в тези области са неразделна част от всички 
двустранни политически партньорства.  
 
Комисията редовно оценява ангажираността на държавите партньори и постигнатите от тях 
резултати в тази област и може да предприема степенувани мерки спрямо държавите, които 
не изпълняват задълженията си, като се започне от временно „замразяване“ на плащанията 
на бюджетната подкрепа и се стигне до прилагането на съдържащите се във финансовите 
споразумения на ЕС суспензивни клаузи във връзка с правата на човека. Макар временното 
спиране на подкрепата от ЕС да се смята за решение в краен случай, то не е немислимо, как-
то показват спирането на финансовата помощ за сирийските власти през 2011 г. или по-
скорошното спиране на операциите за бюджетна подкрепа в Молдова и Азербайджан.  
 
При все това, макар прилагането на строги условия и подходящи мерки да е от ключово зна-
чение, аз ще отдавам особено внимание на онези механизми, които поставят акцент върху 
положителните промени в държавите партньори. Във връзка с това приветствам предложе-
нието на Комисията за запазване на основания на стимули подход в новия Инструмент за 
съседство, сътрудничество за развитие и международно сътрудничество, който ще възнаг-
раждава онези съседни на ЕС държави, които са постигнали напредък в областта на демок-
рацията, правата на човека, върховенството на закона, сътрудничеството в областта на миг-



 

 

рацията, икономическото управление и реформите. Възприемането на основан на правата 
подход и насърчаването на интегрирането на принципа на равенство между половете ще бъ-
дат централен елемент на моята работа. В този смисъл ще използвам тематичната програма 
„Права на човека и демокрация“ и подкрепата ни за Европейския фонд за демокрация като 
основни средства, за да гарантирам, че новият инструмент ще бъде от още по-голяма полза 
за утвърждаването на правата на човека, подкрепата за защитниците на правата на човека, 
уязвимите групи и лицата, изложени на най-голям риск и други малцинства, както и за га-
рантирането на свободата на медиите и свободата на словото. 
 
Въпрос 7 

Какви приоритетни инициативи възнамерявате да предприемете по отношение на 
държавите членки, за да се гарантира, че съществува възможност за надеждна перспек-
тива за разширяване и че по нея може да се постига напредък в съответствие с Догово-
рите, с критериите от Копенхаген и с рамката за преговори? Готов ли сте да преразгле-
дате методиката за събиране на данни за докладите за напредъка и да разгледате въз-
можността да се използва различна структура, която би позволила по-добре да се срав-
няват държавите в различните сектори и политики?  

 В по-специфичен план, какви конкретни стъпки бихте предприели, ако дадена 
страна, обхваната от процеса на разширяване, предприеме мерки или приеме полити-
ки, които не са в съответствие или не са съвместими с достиженията на правото, цен-
ностите и принципите на ЕС, по-специално по отношение на демокрацията, принципи-
те на правовата държава, включително независимостта на съдебната система, и борба-
та с корупцията? 

 В това отношение какви инициативи биха могли да се предвидят, за да се даде 
нов тласък на процеса на присъединяване и да се изискват фундаментални реформи в 
страните в процес на присъединяване, особено в областта на съдебната система, прин-
ципите на правовата държава и свободата на медиите? Какви инициативи могат да се 
предвидят, където е уместно, за засилване на политическия диалог между опозицията и 
управляващите партии в присъединяващите се страни? Кои инструменти на полити-
ките биха могли да се използват за подкрепа и подобряване на функционирането на 
националните парламенти в присъединяващите се страни с оглед на засилването на 
тяхната роля в процеса на присъединяване?   

 Как ще гарантирате, че Вашите предишни действия и работа като член на ун-
гарското правителство няма да се отразят на Вашата работа като член на Комисията, 
отговарящ за разширяването и съседството? 

Държавите членки многократно са подчертавали на най-високо равнище ангажираността си с 
европейската перспектива на Западните Балкани. Благодарение на Договорите и на критери-
ите от Копенхаген условията за придобиване на членство в Европейския съюз са ясни. Съ-
щото се отнася и за процеса на разширяване, както и за очакванията на държавите, стремящи 
се към такова членство, като между държавите членки има консенсус, че този процес се ос-
новава на строги и справедливи условия и се прилага принципа на собствените заслуги.   
 
През 2018 г. Комисията прие стратегията „Надеждна перспектива за разширяване и засилен 
ангажимент на ЕС за Западните Балкани“, в която подчерта, че за да може тази перспектива 
да се конкретизира, са необходими непрекъснати усилия и необратими реформи. Като се има 
предвид, че напредъкът по пътя към Европа е обективен процес, основан на заслугите и за-
висещ от конкретните резултати, постигнати от всяка отделна държава, е важно ЕС да отдава 
заслуженото, когато са налице заслуги. По време на мандата си ще работя усилено с държа-



 

 

вите членки, за да гарантирам, че това се случва. Важно е да се признае, че има държави — 
като например Албания и Северна Македония, — които са постигнали впечатляващ напре-
дък по трудни реформи и отговарят на условията за започване на преговори. Започването на 
преговори за присъединяване с тези държави би дало тласък на процеса на реформи на други 
места в региона и би вдъхнало ново доверие в перспективата за разширяване. Що се отнася 
до Турция, в заключенията си от 18 юни 2019 г. Съветът по общи въпроси посочи, че „прего-
ворите за присъединяване с Турция на практика са в застой и не може да се обмисля отваря-
нето или затварянето на други глави“. 
 
Комисията вече има солидна основа за своите оценки в годишните доклади. Методиката за 
докладване гарантира, че наред с докладването относно постигнатия напредък се поставя 
акцент върху актуалното състояние или равнището на готовност за членство. Докладването е 
хармонизирано и има ясна скàла за оценка, която позволява на всяка държава ясно да вижда 
къде стои в ключови области. Това увеличава прозрачността на процеса, като улеснява уп-
ражняването на контрол върху реформите от страна на гражданите и на гражданското об-
щество — подход, който бе приветстван както от държавите членки, така и от Европейския 
парламент.  
 
Що се отнася до идентифицирането и отстраняването на нарушенията на основните ценнос-
ти, пакетът за разширяването прави обективна и справедлива оценка на постигнатия напре-
дък или на липсата на такъв и дава конкретни препоръки за отстраняване на недостатъците. 
Комисията наблюдава действията, предприемани във връзка с тези препоръки, чрез утвърде-
ни инструменти, като срещите на комитетите по правосъдие и вътрешни работи, предвидени 
в споразуменията за стабилизиране и асоцииране, или мисиите за партньорска проверка. При 
държавите, водещи преговори за присъединяване, уредбата за преговорите съдържа предпаз-
ни клаузи — т. нар. „клауза за дисбаланс“ — които ни позволяват да спрем по-нататъшната 
работа по други преговорни глави, ако напредъкът по главите, касаещи върховенството на 
закона (глава 23 „Съдебна система и основни права“ и глава 24 „Правосъдие, свобода и си-
гурност“), изостава значително от напредъка на преговорите като цяло. Ако възникне такава 
ситуация, няма да се поколебая да взема решение за спиране на техническата работа по пре-
говорите по другите глави, включително за отказ за отправяне на препоръка за отваряне 
и/или затваряне на други глави, докато не се намери решение за отстраняване на дисбаланса.  
 
Разбира се, остава и възможността за спиране на преговорите в случай на сериозни и повта-
рящи се нарушения на принципите на свобода, демокрация, зачитане на правата на човека и 
основните свободи и върховенство на закона.  
 
Поемам също така ангажимента да направя необходимото, за да гарантирам използването на 
предоставяната от нас значителна финансова помощ като средство за стимулиране на пости-
гането на резултати, а при нужда и за санкциониране на липсата на реформи или пренасоч-
ване на средства, например към гражданското общество. В бъдещия Регламент относно Инс-
трумента за предприсъединителна помощ III, предложен от Комисията, се предвижда по-
ясно възможността за адаптиране на обхвата и интензивността на финансовата помощ въз 
основа на резултатите и ангажираността на нашите партньори в области от ключово значе-
ние. Това ще ни позволи да избегнем излагането на риск на по-нататъшната подкрепа, пред-
назначена за подобряване зачитането на основните права, демокрацията и върховенството на 
закона, в това число и подкрепата за гражданското общество и за тясното сътрудничество с 
местните органи.  
 
Ефективното функциониране на националните парламенти е основен елемент от политичес-
ките критерии, на които всички страни кандидатки трябва да отговарят, за да станат държава 
— членка на ЕС.  



 

 

Като се има предвид сложността на процесите на реформи, необходими на държавите, за да 
изпълнят изискванията за членство в ЕС, е от изключително значение националните парла-
менти да бъдат отговорни, ефективни, прозрачни и достъпни за своите избиратели. Решен 
съм да продължа да подкрепям ролята на националните парламенти при преговорите за при-
съединяване и да спомагам за укрепването на техния капацитет, като се надявам, че ще мога 
да разчитам и на ценния експертен опит на Европейския парламент в тази област. 
 
Всичко това показва, че днес процесът на присъединяване е по-строг и широкообхватен, от-
колкото в миналото. Успехът на трайното въвеждане на върховенството на закона и демок-
ратичните ценности обаче зависи в крайна сметка от политическата воля и от преодоляване-
то на институционалната съпротива в страните бенефициери. Ако основните ценности, на 
които се крепи ЕС и които са от основно значение за процеса на присъединяване, бъдат на-
рушени, няма да се поколебая да използвам всички налични средства от нашия инструмента-
риум, за да стимулирам зачитането на тези ценности и да опитам да отстраня всякакви не-
достатъци.   
 
На последно място, във връзка с личния ми опит като министър в продължение на над пет 
години бих искал да подчертая, че не е необичайно, нито изключително кандидат за член на 
Комисията да е работил в миналото като министър. Това всъщност е предимство, като се 
имат предвид сходствата между функциите на един министър и на член на Комисията. От 
гледна точка на работното натоварване, работата в екип, вземането на решения от колегиум, 
отчетността или процеса на преговори, функциите са сходни.   
 
Както вече беше посочих, ако кандидатурата ми бъде одобрена, поемам ангажимента да 
спазвам изцяло правилата относно функционирането на Европейската комисия, и по-
специално тези, отнасящи се до членовете на Комисията. Ще действам в името на общия ин-
терес на Европейския съюз съгласно предвиденото в член 17, параграф 1 от Договора за Ев-
ропейския съюз. При изпълнението на функциите си на член на Комисията ще действам не-
зависимо и няма да искам, нито да приемам инструкции от никое правителство, институция, 
орган, служба или агенция съгласно предвиденото в член 17, параграф 3 от Договора за Ев-
ропейския съюз. Освен това поемам задължението да изпълнявам изцяло задълженията, ус-
тановени в членове 245 и 339 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и 
тези, предвидени в Кодекса за поведение на членовете на Комисията.  
 
 
 
 
 
 
  


