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ОТГОВОРИ НА ПРЕДСТАВЕНИЯ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

ВЪПРОСНИК НА ВНИМАНИЕТО НА КАНДИДАТА ЗА ЧЛЕН НА КОМИСИЯТА 

Маргаритис СХИНАС 

Кандидат за заместник-председател по въпросите на съхраняването на 

европейския ни начин на живот 

 

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? 

 

Вярата ми в европейския проект структурира живота ми още като студент, а 

впоследствие и през цялата ми кариера, прекарана изцяло в служба на европейските 

институции. Когато станах свидетел на присъединяването на моята държава към 

Европейския съюз, ми предстоеше да започна обучението си в университета и усетих, 

че това е призивът към моето поколение.  

 

Ако кандидатурата ми за член на колегиума на членовете на Комисията бъде одобрена, 

възнамерявам да вложа целия си опит и познания за институциите в полза на нашата 

работа и да работя с колегите си за изпълнението на нашата обща програма. Разполагам 

с богат опит по редица въпроси на политиките, както и във връзка с дейността на 

институцията, и ще мога да се възползвам от него при работата си. Работих в 

Европейската комисия в продължение на почти 30 години, главно на висши ръководни 

длъжности, и бях член на Европейския парламент от 2007 до 2009 г. 

 

На различните длъжности, които заемах, имах възможността да спомогна за 

изпълнението на проекти, които считам за проекти от решаващо значение за Европа, в 

редица области — като се започне от транспорта, енергетиката и икономическите 

въпроси и се стигне до здравеопазването и защитата на потребителите. Освен това в 

доскорошната си роля на главен говорител на Европейската комисия, изпълнявана през 

последните пет години, имах поглед върху всички области от работата на Комисията, 

във всички държави от Европейския съюз. През този период на челно място в 

политическия дневен ред стояха областите на миграцията и сигурността, а така също и 

заетостта, растежът, многообразието и приобщаването.  
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Като член на Европейския парламент се запознах в подробности с неговото 

функциониране. Това е привилегия за един член на колегиума на Комисията, тъй като 

храня силно убеждение в значението на отчетността и солидните 

междуинституционални отношения. Като член на комисията BUDG по онова време, бях 

винаги с ясното съзнание, че е особено важно парите на европейските данъкоплатци да 

се управляват по стратегически и отговорен начин — такъв например бе случаят, 

когато бях докладчик за финансирането на „Галилео“ и докладчик в сянка за бюджета 

на ЕС за 2009 г. 

 

Ако бъда одобрен за заместник-председател, възнамерявам също така да използвам 

изцяло всички познания за европейските политики, които съм натрупал, за да давам 

насоки в различните области от моя ресор. Така например, като началник на кабинета 

на члена на Комисията, отговарящ за здравеопазването и защитата на потребителите по 

време на Комисията „Барозу I“, работех за осигуряването на гаранции, че безопасността 

на храните ще остане един от отличителните белези на Европа, като направлявах 

управлението на важни кризи, например разпространението на птичия грип, и спомагах 

за поддържането на важни търговски отношения в ключов за европейската икономика 

сектор. В областта на общественото здравеопазване работих за подпомагането на 

държавите членки в борбата с хроничните заболявания.  

 

Вярвам, че членовете на колегиума на Комисията трябва също така да спомагат за 

запазване на солидарността, която е част от ДНК-то на Европейския съюз, особено в 

моменти на криза и когато нашите държави членки най-много се нуждаят от това. Така 

например, по време на Комисията „Барозу ІІ“ координирах на място работата на 

екипите на работната група на Комисията за Гърция. По-специално, ние помогнахме на 

гръцките власти да определят в подробности техническата помощ, необходима за 

подпомагане на усилията на Гърция за възобновяване на устойчивия растеж и 

създаването на работни места, като това стана възможно благодарение на 

солидарността на Съюза. 

 

Този опит ми позволи да придобия задълбочени познания за начина, по който работят 

европейските институции, и породи у мен особено уважение към резултатите, които те 

могат да постигнат. Когато работим заедно, сме в състояние да преместим планини, 

просто виждайки света такъв, какъвто би могъл да бъде, а не такъв, какъвто е. Именно 

това ме мотивира.  

 

В качеството на заместник-председател аз и членовете на моята група на комисарите 

ще работим с всички съответни комисии на Европейския парламент и с правителствата 

на държавите — членки на ЕС. Възнамерявам също така да използвам опита си в 

областта на комуникацията, за да участвам в граждански диалози и да проуча какви са 

очакванията на хората в областите, попадащи в моя ресор. Възнамерявам да вложа 

познанията си, придобити по време на кариерата ми като длъжностно лице, член на ЕП, 

ръководител и член на приближения екип на настоящия председател на Комисията, за 

да помогна на новия колегиум да изготви програма, която е политическа и следва 

насоките, произтичащи от дебата с институциите и очакванията на нашите граждани.  

 

Политическите насоки на новоизбрания председател Фон дер Лайен ще стоят в 

основата за работата ни с Европейския парламент и аз поемам ангажимента да се 

придържам към тях до края на мандата си. Отговорностите, включени в моя ресор като 

кандидат за заместник-председател, се простират от образованието и културата, през 
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заетостта, сигурността и миграцията до здравеопазването и равенството. Но общото 

между всички тях са хората. В случая става дума за защитата на простия, но основен 

постулат, че всеки един човек е от значение. Че никой не трябва да бъде изоставен и 

всички трябва да имат достъп до едни и същи права и възможности. Ако бъда одобрен 

за член на колегиума, бих искал да изградя един Съюз на равенство, в който на всички 

се предоставя достъп до едни и същи права и възможности. 

 

Ще способствам за равенство между половете във всички области, за които бих 

отговарял: координация във връзка със Стратегия за равенство между половете и 

принос за нейното изпълнение; работа за насърчаване на равно заплащане за труд с 

равна стойност независимо от пола; работа за осигуряване на равен достъп до здравни 

услуги и образование и борба с дискриминационните практики в областта на 

миграцията в ЕС и извън него. Самият аз, в качеството си на ръководител и на политик, 

прилагах политика на равенство на половете в екипите, с които съм работил, и 

политиките, които съм ръководил, и възнамерявам в качеството на заместник-

председател на новата Комисия да направя същото с бъдещия си екип, както и при 

бъдещите си предложения за политиките.  

 

Твърдо убеден съм в необходимостта от управленска отговорност и предоставих 

декларацията си за интереси на разположение на Европейския парламент, като се 

ангажирам да спазвам изцяло Договора и Кодекса за поведение на членовете на 

Комисията. По време на дългогодишния ми трудов стаж в институциите на ЕС винаги 

съм работил и ще продължа да работя без да приемам указания от външни органи и при 

зачитане на основните права и ценности, благодарение на които Европейският съюз е 

това, което е. 

 

Поемам ангажимента да осигурявам максимална прозрачност и да оповестявам 

публично всички свои контакти и срещи с професионални организации или 

самостоятелно заети физически лица по всеки въпрос, свързан с изготвянето и 

прилагането на политиките на ЕС, съгласно приложимите правила на Комисията. 

 

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 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? 

 

Ролята на заместник-председателите е да направляват и координират. Виждам своята 

роля като координационна, свързана с предоставяне на насоки и направляване, за да се 

гарантира, че всички области на дейност на Комисията, поставени под моя отговорност, 

работят заедно за постигане на едни и същи цели. Отговорностите от моя ресор, 

възложени ми като кандидат за член на Комисията, обхващат някои области, които 

лично аз смятам, че са сред най-важните в работата на Съюза. Това е така, тъй като 

свързващата нишка между всички области на политиката, които са от моята 

компетентност, са хората. Хората са в центъра на работата ни за подобряване на 
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образованието в Съюза, както и на работата ни в областта на здравеопазването, 

усилията ни за гарантиране на сигурността на нашия Съюз и усилията за 

консолидиране на политиката ни в областта на миграцията. Това са области, в които 

работата е специално насочена към подобряване на всекидневния живот на хората в ЕС 

и извън него. Области, в които смятам, че Съюзът може реално да постигне конкретни 

промени на място. Ще се стремя да гарантирам, че работата ни в тези области 

продължава да бъде насочена към хората.  

 

Изхождайки от писмото за определяне на ресора ми, смятам, че ролята ми на 

заместник-председател има значителна добавена стойност при координирането на 

работата на Комисията в три основни области: умения, образование и интеграция; 

Съюз на сигурността и хибридни заплахи и нов пакт за миграцията и убежището, който 

съчетава вътрешни и външни политики. 

 

Като заместник-началник на кабинета на заместник-председателя, отговарящ за 

транспорта, енергетиката и отношенията с Европейския парламент по време на 

Комисията „Проди“ участвах в преговорите за Междуинституционално рамково 

споразумение между Европейския парламент и Комисията. Този опит оформи 

културата ми на работа както в Европейската комисия, така и в Европейския 

парламент. Провеждането на постоянен, конструктивен диалог между Комисията и 

Европейския парламент е от основно значение за зачитането на демократичните 

ценности, които са в основата на структурата на Европейския съюз. Възнамерявам да 

разгърна тази култура в пълна степен при изпълнението на новата си роля, като 

провеждам диалог с Парламента по време на процеса на изготвяне на политиките и 

като част от политическия диалог между двете институции, включително с редовно 

участие в парламентарни комисии, тристранни обсъждания и пленарни заседания на 

Европейския парламент. След като бъда определен за поста възнамерявам да предложа 

конкретен график за структурни диалози с всички парламентарни комисии, работещи в 

областите от моя ресор, както и да насърчавам всички членове на Комисията, 

намиращи се под мое ръководство като заместник-председател, да постъпват по същия 

начин редовно, използвайки конкретни графици, което ще ни позволи да напредваме в 

работата си.  

 

При изпълнението на всички мои политически задачи в Европейската комисия винаги 

съм се стремял да поддържам тесни взаимоотношения с Европейския парламент. Като 

член на Европейския парламент научих от първа ръка какво означава да представляваш 

и защитаваш интересите на един избирателен район в съвкупността, която 

представлява Европа, а също и как да предаваш извършваното от Европа на местния 

език. Това е принцип, от който ще се ръководя при ежедневната си работа като 

заместник-председател. Възнамерявам да работя в тясно сътрудничество с всички 

комисии, като предлагам предимството, че ще мога да обсъждам с тях всички аспекти, 

преплитащи се в моя ресор. 

 

Личният ми опит показва, че от решаващо значение за нашите отношения е те да бъдат 

открити, прозрачни и да почиват на взаимно доверие. Ето защо през целия си мандат 

ще бъда на разположение на Европейския парламент, за да обсъждаме всички теми, 

попадащи в обхвата на моята компетентност. Освен това ще гарантирам, че същата 

практика се прилага и за моя кабинет, членовете на Комисията и отделите и службите 

на Комисията, които са от моя ресор. 
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Що се отнася до прозрачността, като бивш член на Европейския парламент аз напълно 

осъзнавам нейното значение тук, но то далеч надхвърля границите на Брюксел. Ще 

оповестявам публично всички свои контакти и срещи с професионални организации 

или самостоятелно заети физически лица по всеки въпрос, свързан с изготвянето и 

прилагането на политиките на ЕС, съгласно приложимите правила на Комисията. Ще 

работя с Парламента при условията на прозрачност, като поемам ангажимент да работя 

чрез провеждане на постоянен диалог, с редовно докладване и обмен на информация с 

членовете на Парламента. Също така ще гарантирам, че Европейският парламент е 

редовно информиран, особено преди важни събития и на възлови етапи от 

международните преговори в областите, които са под моя отговорност. 

 

Новоизбраният председател Фон дер Лайен подкрепя правото на Европейския 

парламент на инициатива. Тя пое ангажимент ръководената от нея Комисия да изготвя 

законодателни предложения като последващо действие на резолюциите на Европейския 

парламент, приети с мнозинство от неговите членове, като спазва напълно принципите 

на пропорционалност, субсидиарност и по-добро законотворчество.  

 

Напълно подкрепям тази цел и като част от ангажимента на следващия колегиум за 

задълбочено партньорство ще работя заедно с Европейския парламент на всеки етап от 

обсъждането на резолюции по член 225 от ДФЕС. Поемам ангажимент да работя в 

тясно сътрудничество със съответните парламентарни комисии, ще участвам активно и 

ще присъствам по време на подготовката на резолюциите по член 225 от ДФЕС. Твърдо 

вярвам, че това ще подобри диалога, ще задълбочи доверието и ще създаде чувство за 

съвместна работа за постигането на една обща цел.  

 

Накрая, ангажирам се също да направя необходимото, при вземане на решение от 

Парламента по въпроси в областите от моята компетентност да спомогна да се 

гарантира, че Комисията ще предприеме последващи действия в рамките на 

тримесечния срок в съответствие с Рамковото споразумение.  

 

Когато правомощията на Европейския парламент и Съвета са равни, напълно се 

ангажирам с изпълнение на разпоредбите на Рамковото споразумение и 

Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество, което означава, 

че съм готов да предоставям на Парламента информация и документи на равни начала 

със Съвета. 

 

Въпроси от комисията по култура и образование 

3. Как бихте определили „европейския начин на живот“, като се има предвид 

разнообразието от национални култури в ЕС? Какви са Вашите политически 

приоритети в областта на образованието, културата и спорта? Как оценявате 

значението и видимостта на програмите за финансиране в областта на 

образованието, културата и спорта? Как виждате взаимодействието между 

различните области на политиката и програмите? Как могат да се допълват 

взаимно например политиките в областта на образованието и културата? И как 

конкретно ще гарантирате, че ЕС насърчава приобщаващ подход за учене през 

целия живот по отношение на образованието и уменията, със силно измерение за 

мобилност? Различните държави членки имат различни подходи към 

преподаването на темата „ЕС“. Смятате ли, че има смисъл от наличието на общи 

за ЕС инструменти за подкрепа на държавите членки? 
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Договорът ни напомня, че зачитането на човешкото достойнство е в основата на 

Европейския съюз „в общество, чиито характеристики са плурализмът, 

недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността и равенството 

между жените и мъжете“. Да бъда европеец за мен означава да уважавам нашето 

многообразие и да спомагам за утвърждаване на начин на живот, който защитава тези 

ценности на приобщаване и солидарност. В основата си да сме европейци означава 

също да защитаваме най-уязвимите в обществото — както у дома, така и в чужбина.  

 

Многообразието на културите в държавите членки и техните региони е нашето общо 

културно наследство и точно то ни прави европейци. Европейската култура 

предизвиква възхищение навсякъде по света. Би следвало това да ни радва, но ние 

трябва също така да я пазим. Нашият европейски начин на живот предполага зачитане 

и насърчаване на нашето многообразие и плурализъм, запазване на общото ни културно 

наследство и стимулиране на динамиката и творческия характер на трансграничното 

сътрудничество. 

Отговорностите, включени в моя ресор, се простират от образованието и културата, 

сигурността и миграцията до здравеопазването и равенството. Те могат да подкрепят 

една Европа, която е приобщаваща, справедлива и жизнеспособна, и да доведат до 

реална промяна в живота на хората. Искам да направя всичко възможно, за да се 

използва пълният потенциал на политиките на ЕС за тази цел. 

 

Образованието, културата и спортът означават инвестиране в хората и ангажиране на 

гражданите в целия Съюз. Те означават също така насърчаване на иновациите. Целта 

ми ще бъде да дам своя принос за по-тясното сближаване на тези политики в интерес на 

европейските граждани. Като си сътрудничим на различни езици, без оглед на граници 

и научни дисциплини, заедно ние можем реално да допринесем за преодоляването на 

обществените предизвикателства и недостига на умения, пред които сме изправени. 

Образованието, културата и спортът могат да подобрят благосъстоянието ни, да 

насърчат социалното приобщаване и да допринесат за създаването на работни места и 

растеж. Образование за и чрез културата, както и култура в образованието, са понятия, 

които трябва да развием още повече. Особено съм решен да използвам тези политики, 

за да създадем условия хората да се чувстват част от обществото и да са придобили 

знанията, опита и уменията, от които се нуждаят, за да се развиват. Мой приоритет ще 

бъде да се гарантира, че не е пропусната демографска група — от младите хора до 

работещите, които трябва да придобият нови умения, както и възрастните хора. 

В областта на образованието, политическите насоки подчертават необходимостта да се 

даде нова динамика на продължаващите усилия за създаване на европейско 

пространство за образование до 2025 г., което е по-приобщаващо и достъпно. Трябва да 

гарантираме, че виждаме реален напредък в насърчаването на достъпа до 

висококачествени и иновативни системи за образование и обучение. Ще работя заедно 

с комисарите по въпросите на младежта и иновациите, заетостта и равенството, с цел да 

се намалят бариерите и да се преодоляват пречките, които възпрепятстват свободното 

движение на учащите се, и за насърчаване на трансграничната мобилност с учебна цел 

и сътрудничеството в областта на образованието и обучението. Новата програма 

„Еразъм“ ще предостави възможности на физическите лица, организациите и 

институциите, както и на държавите членки, за реално постигане на визията за 

европейското пространство за образование: подкрепата на новоизбрания председател за 

призива на Парламента за утрояване на бюджета за „Еразъм“ отчита точно тази цел.  
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На фона на социалните, демографските и технологичните трансформации, културата 

може да спомогне за създаването на чувство за общност. Въпреки това, според данни на 

Евростат, повече от една трета от европейците не участват в културни дейности. 

Секторът на културата се нуждае от активната ни подкрепа. Установените ни политики 

в много голяма степен са насочени към постигането на тази цел. Но увеличаването на 

финансирането за програма „Творческа Европа“ ще бъде от съществено значение, за да 

се промени тази отрицателна тенденция в участието в културни прояви в ЕС.  

Що се отнася до спорта, един от приоритетите ми ще бъде да се усвояват ползите от 

спорта като обединяващ елемент на нашето общество в общностите на нашите държави 

членки. Спортът може да има положително въздействие върху обществото — върху 

здравето, социалното приобщаване и равенството между половете. Трябва да създадем 

условия за реализирането на този потенциал, което означава също и действия на местно 

равнище.  

Взаимното обогатяване чрез взаимодействието на културата и образованието трябва да 

бъде отразено в политиката на ЕС. Образователните и културните политики имат 

ключова роля за насърчаването на активното гражданство и общите ценности. Чрез 

съчетаването на двете области на политиката се увеличава въздействието върху 

създаването на чувство за принадлежност. Чрез програмата „Еразъм+“ Европейската 

комисия ще финансира междукултурни обмени между студенти и ще подкрепя тяхното 

участие в доброволчески и образователни проекти в областта на културното 

наследство. 

Трябва да укрепим нашите модели на образование с цел да се създадат условия 

европейците да учат и да продължават да учат през целия си живот. Икономиката и 

обществото ни се променят бързо и трябва да помогнем на хората да бъдат готови за 

промяната и да се приспособяват към новата среда — по-специално в областта на 

цифровите технологии. Стратегическата рамка за сътрудничество в областта на 

образованието и обучението, европейското пространство за образование, европейската 

програма за умения и програмата „Еразъм +“ отдават голямо значение на ученето през 

целия живот. Образованието в ранна детска възраст, училищното образование, висшето 

образование, професионалното образование и обучение, обучението за възрастни са все 

основни компоненти в образование, което носи резултати за гражданите и за 

обществото като цяло. Вярвам, че можем да продължим да подпомагаме хората да се 

пренасочват по-лесно между различните сектори на образованието и обучението. 

Например чрез установяването на добри практики, помагащи на хората да продължат 

своето образование и обучение на различните етапи от кариерата си, чрез проучване на 

начините системите за образование и обучение да предложат по-индивидуализирани 

модели на образование и обучение, или чрез признаване на резултатите от обучението, 

постигнати извън формалното образование.  

 

Ще работя за гарантиране на по-голяма достъпност за всички слоеве на обществото, и 

по-специално за лицата, принадлежащи към малцинствата, и хората с увреждания. 

Необходимо е също така да увеличим нашите усилия по отношение на развитието на 

умения, прогнозирането на нуждите от умения и разбирането на хората за собствените 

им умения. Това ще ни даде възможност по-добре да идентифицираме и отстраним 

недостига на умения и да подкрепим преквалификацията и повишаването на 

квалификацията. Проучване на идеята за индивидуални сметки за обучение за хората в 

трудоспособна възраст следва да бъде част от този план. Твърдо съм решен да работя 
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съвместно с членовете на Комисията, отговарящи за младежта, иновациите и работните 

места, за осъществяването на тази програма. 

 

Смятам, че като зачитаме изцяло правото на държавите членки да организират своите 

образователни системи, можем по-добре да подпомогнем усилията им, насочени към 

преподаването за ЕС. Една стъпка би могло да бъде предоставянето на общи 

инструменти на ЕС за подпомагане на държавите членки при установяването на 

съответните учебни програми, както и инструменти за подпомагане на учителите в 

класната стая. Въз основа на отличния опит по инициативата „Жан Моне“ във висшето 

образование, бих подкрепил нова инициатива за подпомагане на държавите членки в 

обмена на практики за по-доброто познаване на Европейския съюз. 

 

Истината е, че потенциалът за напредък в тази област не може да бъде постигнат без 

необходимото финансиране. Нуждаем се от силни и амбициозни програми за 

финансиране за в бъдеще. Също така е важно бързо да се постигне съгласие относно 

бъдещето на програмите „Еразъм +“„, Европейския корпус за солидарност“ и 

„Творческа Европа“, за да не се допусне недостиг на финансиране през 2021 г. Също 

така, ще използвам целия си опит в областта на комуникациите, за да се уверя, че ще 

постигнем повече, ще повишим осведомеността за това как гражданите могат да се 

възползват от възможностите, които им предлага ЕС, и ще работим, за да направим 

тези възможности по-лесно достъпни и по-приобщаващи за всички.  

 

 

4.  В качеството си на заместник-председател Вие носите отговорност за 

редица области на политиката, които са част от портфейли на различни членове 

на Комисията. Как ще работите например с члена на Комисията, който отговаря 

за иновациите и младежта, за да гарантирате, че ЕС има съвместен подход към 

образованието, културата и спорта? Как ще функционира координацията в 

рамките на Комисията? Вие носите конкретна отговорност за Европейския 

корпус за солидарност и за инициативата DiscoverEU, която съгласно 

предложението на Комисията е част от програмата „Еразъм +“. Как ще 

гарантирате ефективен, съвместен подход към изпълнението на тези програми? 

 

Новоизбраният председател ясно определи ролите на заместник-председателите и 

членовете на Комисията като част от динамичен подход, който обхваща всички нива на 

управление. Предвид факта, че много от нашите политики са взаимосвързани, можем 

да постигнем резултати само като работим хоризонтално — без да се ограничаваме в 

рамките на отделните политики, като въведем системи за оползотворяване на 

синергиите в пълен размер. Службите на Европейската комисия са центрове за върхови 

постижения в съответните си области на компетентност, но организацията на работата 

често означава, че те се намират в различни отдели. Ако бъда одобрен за заместник-

председател, ще използвам отличните си познания за функционирането на Комисията, 

за да координирам политическите области, свързани с приобщаването, попадащи в 

ресорите на комисарите по въпросите на иновациите и младежта, работните места, 

равенството и здравето. Това ще ни позволи да преследваме нашите приоритети в дух 

на колегиалност и по съзидателен начин.  

 

Често съм заемал длъжности в институциите, които изискват координиране и работа с 

различни служби и с членовете на колегиума на Комисията. Възнамерявам да работя 

отговорно и да използвам конструктивен подход, за да спомогна да задачите да бъдат 
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подреждани по приоритет и да се постигнат конкретни резултати. Комисията има 

значителен опит в използването на функциите на заместник-председателите да 

направляват и координират работата, очертана от политически приоритети, а не от 

институционална йерархии, и това се оказа ефективен начин за премахване на 

преградите и работа в сътрудничество на отделните ресори и екипи. Ролята ми ще бъде 

да осигурявам взаимно допълване и съгласуваност между различните области на 

политиката, както и да спомагам за използване на полезните взаимодействия между 

ресорите, както и за създаване на добавена стойност чрез подкрепа за области на 

политиката под моя координация. Ще използвам председателстваната от мен група на 

комисарите като форум за предоставянето на цялостна стратегическа насока за тази 

цел.  

 

Една от основните ми задачи ще бъде да се гарантира бъдещето на Европейския 

социален фонд + и фонда „Еразъм +“ за насърчаване на социалното приобщаване, за 

подкрепа на най-нуждаещите се и за повишаване на трудовата мобилност в рамките на 

ЕС. От съществено значение е да се осигури съгласуван подход при прилагането на 

програмите „Еразъм“ и DiscoverEU, както и Европейския корпус за солидарност. С 

повече от три десетилетия опит с програмата „Еразъм“ и нейните предшественици 

изградихме стабилна система, която работи отчасти на национално равнище, отчасти на 

европейско равнище. Време е да я изведем на следващото ниво и да помогнем на 

„Еразъм“ да достигне до всички граждани. Възможностите на програмата трябва да 

бъдат съобщени на нашите региони, нашите местни общности, но и на различни групи, 

така че да може да гарантираме, че става дума за програма, която отразява принципите 

на многообразието и приобщаването, присъщи на европейските общества. 

Европейският корпус за солидарност съществува от по-скоро, но се възползва от опита 

на „Еразъм“, и моето намерение е да осигуря условия програмата да напредва бързо и 

да доведе до осезаеми резултати през идните години. Ще предприема мерки 

програмите „Еразъм“ и DiscoverEU, както и Европейският корпус за солидарност да се 

използват, за да предоставим възможности на нашите младежи и да предложим нови 

възможности за мобилност. В рамките на изграждането на съюз на равенство, ще 

работя също така за това програмите „Еразъм“ и DiscoverEU да станат по-достъпни и 

по-приобщаващи и считам, че взаимното допълване с Европейския социален фонд + 

може да се използва по-добре за тази цел. 

 

 

5.  Поверен Ви е надзорът над образованието, културата, спорта и 

интеграцията на мигрантите и бежанците. Как виждате ролята на образованието, 

културата и спорта за насърчаването на европейско чувство за принадлежност и 

сплотеност на общностите и за насърчаване на интеграцията на малцинствата, 

мигрантите и бежанците, като се има предвид различният им произход? Кои 

програми на ЕС в областта на образованието, културата и спорта и кои 

инструменти на политиките допринасят за постигането на тази цел и какви 

мерки, ако има такива, са необходими в бъдеще?  

Вярвам, че една нова динамика за приобщаване във всички области трябва да включва 

силен и подновен тласък за задълбочаването на интеграцията и приобщаването на 

мигрантите и бежанците. Да си европеец означава да бъдеш отворен към света, да 

отвориш сърцето и дома си за хората в затруднение и за всички, които живеят в нашето 

общество. Императивите на демографските тенденции и потребностите на пазара на 

труда също са сериозни аргументи в полза на по-голяма законна миграция и 

съответствие между уменията и потребностите. Интеграцията е от ключово значение за 
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хората, които идват в Европа, за местните общности и за дългосрочното състояние на 

нашето общество и нашата икономика. Всъщност, ако искаме да помогнем на нашите 

общества и икономики да се развиват, ние трябва да подкрепяме всеки, който е част от 

обществото, като приобщаването бъде както право, така и задължение за всички.  

Развитието на образованието и обучението, на уменията и компетенциите е от ключово 

значение за успешното интегриране на мигрантите и бежанците. Те помагат на хората 

да се установяват в нова среда, да постигат добри резултати и да допринасят за 

благосъстоянието. Училищата, музеите, културните центрове и спортните площадки 

могат да бъдат ясно определени като места, където се изгражда общността. Във всеки 

град и село семействата и съседите се срещат и взаимодействат. Приобщаването на 

новопристигналите мигранти и бежанци носи много ползи: помага им за научаването 

на езика на приемащата държава, за изграждането на социална мрежа, за използването 

на техните умения или развиването на нови такива, и придобиването на по-добро 

разбиране на културата и ценностите на общността. 

Участието в образованието, културата и спорта на местно равнище сближава хората. Те 

помагат да се преодолеят ксенофобията, изключването и послания от вида „ние срещу 

тях“. Това позволява както на мигрантите, така и на приемните общности да се 

възползват в максимална степен от наличните умения: почти една четвърт от 

мигрантите са високо образовани, но те често не могат да приложат на практика 

уменията си. Над 40 % са свръхквалифицирани за работата, която извършват. Не можем 

да си позволим да загубим този потенциал. В същото време почти една пета от 

мигрантите имат само начално образование и се нуждаят от допълнителна подкрепа.  

ЕС може да подпомогне усилията на държавите членки в тази област. Съществуващият 

план за действие относно интеграцията на граждани на трети страни от 2016 г. обедини 

мерки в области като образованието, интегрирането на пазара на труда и активното 

участие/социалното приобщаване. Трябва да изведем примери на успех от неговото 

прилагане и да помислим как да продължим да развиваме работата си в това 

направление.  

В областта на образованието програмата „Еразъм +“ вече предоставя подкрепа за 

държавите членки в процеса на взаимно учене и в развитието на новаторски практики в 

образованието, младежта и спорта. Тя позволява образователните институции, 

младежките организации и спортните клубове да работят пряко съвместно за 

изпълнението на съвместни проекти. Тя подкрепя мобилността и обмена, работи 

онлайн, за да помогне на учителите да насърчават междукултурния диалог в класната 

стая. DiscoverEU насърчава чувството на младите хора за принадлежност към 

Европейския съюз с нови възможности за откриване на културното наследство на 

Европа. За в бъдеще бих искал също така компонентите образование и културно 

обучение на тази програма да бъдат доразвити. Фактът, че около 275 000 млади хора 

вече са кандидатствали за участие в DiscoverEU, показват, че е налице истински 

интерес към трансграничната мобилност с учебна цел. Освен това, 160 000 млади хора 

са се записали за участие в доброволческа дейност, стажове или професионална работа 

чрез Европейския корпус за солидарност. Интеграцията на гражданите на трети страни, 

лицата, търсещи убежище, и бежанците е една от областите, в които работата на 

Европейския корпус за солидарност може да допринесе за справянето с обществените 

предизвикателства. Съществува сходна насоченост в спорта, наградите за спорт на ЕС 

#BeInclusive, с които се отличава забележителната работа за насърчаване на социалната 

интеграция в цяла Европа, включително интеграцията на мигрантите и бежанците, 
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както и работата в областта на трансграничното културно сътрудничество и на 

разнообразието на проектите за сътрудничество в културата.  

Всички тези инициативи „отдолу нагоре“ позволяват на хората да демонстрират 

ангажимента си да предприемат проактивни стъпки за подпомагане на интегрирането. 

С оглед на натрупания опит в миналото и стоящите пред нас предизвикателства, ние 

трябва да продължаваме да изграждаме интеграционна екосистема по този начин, като 

подкрепяме уязвимите групи и насърчаваме интеграцията чрез образованието, работата 

с младежта, спорта и културата. Целевото финансиране по линия на програмите 

„Еразъм +“, Европейския социален фонд +, Европейския корпус за солидарност и 

„Творческа Европа“ ще продължат да бъдат от ключово значение за успеха.  

Задачата ми като координиращ заместник-председател ще бъде да използвам полезните 

взаимодействия между тези различни инструменти за финансиране. Съгласно 

предложенията на Комисията за следващия дългосрочен бюджет, дългосрочната 

интеграция на мигрантите и бежанците е включена в рамките на Европейския социален 

фонд +, а първоначалната интеграция на лицата, търсещи убежище, ще остане в 

рамките на фонд „Убежище и миграция“. Междувременно програма „Еразъм +“, 

Европейският корпус за солидарност и фондовете за култура на програма „Творческа 

Европа“ са отделни инструменти за финансиране. Това означава, че има много 

възможности за развиването на по-силни полезни взаимодействия в съответните 

програми, за да се гарантира, че мобилизираме всичките си усилия към една и съща 

обща цел за по-голяма равнопоставеност и по-добро приобщаване, като същевременно 

се избегнат припокриванията. 

Освен това ще трябва да разгледаме и въпроса за това как други програми и политики 

на ЕС могат да допринесат за изграждането на едно по-приобщаващо общество 

навсякъде. Например, съществуват други начини, по които бихме могли да подкрепим 

училищата да се отворят към по-широката общност, чрез участието на различни 

доставчици на услуги в областта на формалното и неформалното учене, културни 

институции, спортни клубове и младежки организации. Това несъмнено ще донесе 

възможности за подпомагане на мигрантските и бежанските общности. Като друг 

пример може да се посочи допълнителна подкрепа за учителите, преподавателите и 

училищните ръководители в професионалното развитие за използване на приобщаващи 

методи на преподаване. Трябва също така да подпомагаме държавите членки в 

усилията им да подкрепят признаването на уменията и квалификациите, както и на 

прозрачността на квалификациите, придобити в трети държави. Инструментът за 

съставяне на профил на уменията за гражданите на трети държави може да се окаже от 

истинска полза за интеграцията, като подкрепя включването на пазара на труда и 

намирането на подходящи възможности за обучение.  

 

Въпроси от комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи  

6. Кои ще бъдат основните Ви приоритети в рамките на портфейла, който сте 

получил, и готов ли сте да подкрепите промяна на наименованието на Вашия 

портфейл? Като се има предвид, че Вашият портфейл се припокрива до голяма 

степен с портфейла на члена на Комисията, който отговаря за вътрешните работи, 

можете ли да посочите конкретните области, за които ще отговаряте, и тези, за 

които ще отговаря членът на Комисията, отговарящ за вътрешните работи? Как 

ще гарантирате, че няма дублиране на отговорности, което би довело до 

пренебрегване на определени области на политиката? Поемате ли ангажимент да 
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се явявате пред комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи 

при поискване и поне два пъти годишно? 

Зачитането на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, 

принципите на правовата държава и зачитането на правата на човека, включително 

правата на лицата, които принадлежат към малцинства, плурализмът и равенството 

между жените и мъжете — това са нашите ценности и принципи, на които се основава 

нашият Съюз. Поколения преди нас са се борили за това и ние не трябва да го 

приемаме за даденост.  

 

Да бъдеш европеец означава да защитаваш най-уязвимите сред нас. Означава достъпни 

за всички системи за здравеопазване и социална сигурност. Означава всички да имат 

еднакви възможности. Означава да се гарантира, че хората разполагат с необходимото, 

за да се справят в период, в който обществото и пазара ни на труда се променят. 

Означава също така силно европейско измерение в областта на културата и спорта, като 

основни градивни елементи на нашите общности и двигатели на нашата икономика. 

Означава хората да се чувстват защитени на улицата и на всички места, където обичат 

да се срещат, да споделят преживявания и да живеят заедно. Да бъдеш европеец 

означава да бъдеш отворен към света, и да отвориш сърцето и дома си за тези, които 

имат по-малък шанс. Означава отстояването на едни и същи права, принципи и 

ценности в целия свят. 

 

Това дефинира европейците, и именно тези ценности и принципи възприемам като моя 

мисия, за да ги насърчавам заедно с моите колеги и с вас в Европейския парламент. 

Това ще бъде основната част от работата ми.  

 

Важно е да работим въз основа на недискриминация, взаимно уважение и подкрепа за 

хората в уязвимо положение, включително по отношение на интегрирането на тези, 

които започват да градят нов живот в Европа. Моят приоритет е да се гарантира, че 

изразяваме действителната добавена стойност, която ЕС може да предложи за 

постигането на сближено и приобщаващо общество. Това означава да предоставим на 

хората инструментите и подкрепата, от която се нуждаят, за да се развиват като 

личности. Означава предоставяне на среда на сигурност и спокойствие, от които се 

нуждаем. Означава да обръщаме особено внимание и да предоставяме специална 

подкрепа на уязвимите групи и хората в нужда в Европа, но също и извън нея.  

 

Ролята на заместник-председателите е да направляват и координират. Считам ролята си 

за координационна, предоставяща насоки, за да се гарантира, че всички области на 

дейност на Комисията, които са от моя ресор, се координират за постигането на едни и 

същи цели, както и че няма дублиране. 

 

Смятам, че ролята ми на заместник-председател може да носи значителна добавена 

стойност при координирането на работата на Комисията. Първо, по отношение на 

приобщаването и интеграцията, за които ще работя заедно с комисарите, отговарящи за 

работни места, вътрешни работи, младеж и иновации, равенство и здравеопазване, 

както и със свързаните с тях служби, с цел насърчаване на равенството във всички 

области, включително, когато става въпрос за интеграцията на граждани на трети 

държави. 

 

Второ, по отношение на миграцията, за което ще работя с колегите за изграждане на 

Нов пакт за миграцията и убежището, съчетаващ вътрешни и външни политики. Затова 
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мерките, които ще бъдат предприети, трябва да спомагат за преодоляването на 

вътрешните организационни разделения. Постигането на траен отговор ще е възможно 

единствено чрез всеобхватен подход, като се вземат предвид законните начини за 

миграция, границите, убежището, връщането, както и като работим в тясно 

сътрудничество с партньори извън Европейския съюз. Работата ми ще се състои в това 

да се гарантира, че всички тези постоянно променящи се сфери на дейност се 

координират. Работата ми ще се състои също така да гарантирам, че във всички 

свързани с миграцията политики дейността ни остава съсредоточена върху хората и 

предоставя решения, които съответстват на нашите ценности за солидарност, 

хуманност и толерантност. 

 

Накрая, координиращата ми роля ще донесе реална добавена стойност за работата на 

Комисията във връзка със Съюза на сигурност, а именно хибридните заплахи, където 

ще работя заедно с комисарите по въпросите на вътрешните работи, равенството, 

вътрешния пазар и свързаните с тях служби, както и с върховния 

представител/заместник-председател за „По-силна Европа на световната сцена“.  

 

През последните няколко години става все по-очевидно, че сигурността на гражданите 

на ЕС може да бъде осигурена единствено чрез съвместни усилия на национално 

равнище и на равнище на ЕС. Ролята ми ще бъде да ръководя работата по създаването 

на Съюз на сигурност, който да обединява дейността на Комисията в различните 

сектори и ресори във връзка с отнемането на средствата на терористите да действат, 

борбата с тежката и трансграничната престъпност, защитата на европейците онлайн и 

борбата с киберпрестъпността, както и запълването на информационните празноти и 

насърчаването на трансграничното сътрудничество в областта на правоприлагането. 

Ще използвам също така геополитическия и съгласувания между всички останали 

членове подход, който ще бъде отличителен белег на Комисията „Фон дер Лайен“, с 

цел задълбочаване на сътрудничеството на ЕС за изграждане на устойчивост в отговор 

на хибридните заплахи. 

 

Всички тези приоритети включват широк кръг от области, а инвестирането е 

необходимо с цел гарантиране, че всички наши инструменти, ресурси и ценности 

вървят ръка за ръка по най-ефективния начин. Вярвам, че точно заради това се нуждаем 

от креативната организация на Колегиума, определена от новоизбрания председател, в 

рамките на която заместник-председателите допълват насочената към политиките 

дейност на комисарите. Докато всеки комисар ръководи в областта на политиката на 

сектора, за който отговаря, налице са много въпроси, които попадат в обхвата на 

няколко различни сектори. Затова виждам ролята си като обединяваща всички аспекти 

на политиката, например образование и умения, миграция и умения или различните 

аспекти по отношение на сигурността. Ще оптимизирам полезните взаимодействия и 

ще сведа до минимум рисковете от пропуски. В работата ми с комисарите, отговарящи 

за вътрешни работи, правосъдие, равенство, здравеопазване, иновации и младеж, но 

също и с тези за работни места или вътрешен пазар, както и с редица други колеги, ще 

се стремя да обединявам политиките по творчески начин с цел намиране на общи 

решения, основани на нашите ценности и отговорности. Силно съм ангажиран с ролята 

на Комисията за постигане на консенсус чрез откритост, консултации и отчетност. За 

тази цел ще създадем механизми за координиране с целенасочена програма и визия за 

конкретни резултати. 
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Моят опит в Парламента ме убеди, че от основно значение е наличието на открит и 

политически диалог с Европейския парламент въз основа на откритост, прозрачност и 

взаимно доверие. Това са области от изключителен обществен интерес, по отношение 

на които е важно гражданите да видят, че е налице ефективна демократична отчетност. 

Не мога да си представя изпълнението на задълженията ми като комисар без постоянен 

обмен с Парламента и неговите комисии, и гледам на част от моите отговорности във 

връзка с координирането като председател на група на членове на Комисията като 

осигуряване на редовен диалог с Парламента по всички разглеждани въпроси. 

Ангажирам се да се отчитам пред Вас в този парламент, когато е необходимо, но най-

вече редовно; и възнамерявам да се инвестирам в работата на всички комисии, които са 

свързани с областите от моя ресор в ролята ми на координатор, за да придобия 

представа за всички гледни точки. 

 

 

7. Кои форми на законна миграция ще определите като приоритетна ключова част 

от цялостния подход към миграцията в новия пакт за миграцията и убежището? 

Как ще гарантирате, че инициативите в малък мащаб – като например текущите 

пилотни проекти в областта на трудовата миграция, които се координират от 

Комисията, ще бъдат увеличени, за да се насърчи по-голяма трудова мобилност на 

различни равнища на уменията в ЕС? Ще се ангажирате ли с това да гарантирате, 

че преговорите относно синята карта ще бъдат деблокирани, и ще следвате ли по-

съгласуван подход по отношение на законната миграция чрез предоставяне на 

възможност за законна миграция на работници със средна и ниска квалификация 

въз основа на търсенето на пазара на труда в ЕС? Ще се ангажирате ли с това да 

насърчавате – както във вътрешен, така и във външен план, инструментите на 

ЕС в областта на законната миграция, като директивите относно синята карта, 

сезонните работници, студентите и научните изследователи, събирането на 

семейството, а в бъдеще – рамка на Съюза за презаселване и хуманитарна виза? 

Какви инициативи ще развиете, за да гарантирате интеграцията на граждани на 

трети държави с цел постигане на сплотени местни общности, в които 

експлоатацията е предотвратена? Каква подкрепа от ЕС предвиждате за тази 

цел1? 

 

Разкриването на възможности за законна миграция е основен приоритет на мандата на 

Комисията „Фон дер Лайен“. Смятам, че законната миграция служи за няколко цели. 

Първо, тя може да допринесе за намирането на отговор на демографските реалности и 

на потребностите на пазара на европейската икономика в условията на търсенето на 

таланти в световен мащаб. Второ, тя може да предостави сигурна алтернатива на хора, 

които в противен случай биха могли да бъдат принудени да предприемат опасни и 

незаконни пътища към Европа. Трето, законната миграция е също така основен елемент 

за изграждането на дългосрочни отношения с партньори извън ЕС, които искат да 

видят отварянето на възможности за гражданите им, и които разбират ползите от 

подобряване на квалификациите на населението.  

 

Законната миграция е основна част от съчетанието от политики за постигане на 

рационална политика в областта на миграцията. Но ще се наложи да се справим с 

колебанията на някои държави членки.  

                                                 
1 Ако въпрос № 1 стане излишен, този въпрос би могъл да бъде разделен на две, за да отрази по-добре 

разпоредбите на член 3, параграф 5 от приложение VII към Правилника за дейността на Парламента. 
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Като развиваме съществуващите инструменти на ЕС за законна миграция, следва да 

проучим по какъв начин те могат да бъдат прилагани и изпълнявани по-добре, как да 

бъдат подобрени, и също как да бъде задълбочено сътрудничеството ни с държавите 

членки и икономическите заинтересовани страни в областта на трудовата миграция, 

където са налице няколко пречки, възпрепятстващи способността на ЕС да привлича 

квалифицирани работници. Ще се ангажирам и ще работя в тясно сътрудничество с 

членовете на Комисията, отговарящи за вътрешни работи и работни места, за да намеря 

решение, с което се отговаря на опасенията и се преодоляват наличните пречки. 

 

Важна част от нашите споразумения с трети държави ще включват компонента, свързан 

със законната миграция. Ще работя в много тясно сътрудничество с върховния 

представител/заместник-председател и с други комисари, за да гарантирам 

съгласуваност на външното и вътрешното измерение на тази важна област на 

политиката. Текущите пилотни проекти показват точно какво трябва да бъде 

сътрудничеството между държавите членки, третите държави и работодателите, за да 

бъде то продуктивно. Основавайки се на тях, ще проуча модерни и целенасочени 

програми за законна миграция, които да отговарят на нуждите на икономиката, пазара 

на труда и на демографските предизвикателства в ЕС. Предоставяната понастоящем по 

линия на Доверителния фонд за Африка подкрепа се доказа като ефективен стимул за 

тези пилотни проекти и ще трябва да запазим опцията за финансиране от ЕС. 

 

Ефективната интеграция на мигрантите, пребиваващи законно в ЕС, е от жизненоважно 

значение за сближаването на нашите общества. През последните години на територията 

на държавите членки пристигнаха голям брой граждани на трети държави, и затова 

ефективната интеграция е както право, така и задължение. ЕС играе важна роля за 

подкрепа на усилията на държавите членки в тази област, като улеснява обмена на 

добри практики и взаимното обучение. Решенията трябва да бъдат „от долу нагоре“, а 

не „отгоре надолу“, което означава подкрепа и работа с местните общности, които 

знаят какво сработва най-добре в тази област. Трябва да градим върху положителните 

примери като Европейското партньорство за интеграция на пазара на труда и 

Партньорството за интеграция на мигранти и бежанци по линия на Програмата за 

градовете. 

 

Финансирането от ЕС е ключова част от това. В рамките на предложенията за 

следващия дългосрочен бюджет дългосрочната интеграция на мигрантите и бежанците 

е включена в Европейския социален фонд +, докато първоначалната интеграция на 

търсещи убежище лица ще продължи да бъде подпомагана от бъдещия фонд „Убежище 

и миграция“. Тъй като една от моите задачи е да се гарантира, че бъдещият Европейски 

социален фонд + насърчава социалното приобщаване, подкрепя най-нуждаещите се и 

спомага за повишаване на трудовата мобилност в рамките на ЕС, за мен това 

представлява възможност за включването на интеграцията на мигрантите и бежанците 

в различни области на политиката.  

 

Подобряването на начините за законни и безопасни начини за достъп до ЕС на 

граждани на трети държави, нуждаещи се от международна закрила, е важен елемент от 

политиката на ЕС в областта на миграцията като конкретна проява на хуманитарния 

императив, който трябва да ръководи работата ни. Фактът, че от 2015 г. насам две 

успешни програми на ЕС за презаселване помогнаха на над 60 000 от най-уязвимите 

хора, нуждаещи се от международна закрила, да намерят убежище в ЕС, е източник на 
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гордост, но трябва да гарантираме запазването на тези усилия. Началото за това ще 

бъде приключването на рамката на Съюза за презаселване. 

Ще работя също така с върховния представител/заместник-председател и комисар по 

вътрешните работи за отварянето на нови хуманитарни коридори. За да може тези 

хуманитарни коридори да функционират, трябва да бъдат подкрепени с места за 

презаселване в ЕС. Двете трябва да вървят ръка за ръка. 

След приемането на рамката на Съюза за презаселване следва да обмислим дали са 

необходими допълнителни мерки за хуманитарен прием. 

 

 

8. Тъй като в качеството си на кандидат за заместник-председател Вие ще 

отговаряте за координацията на Съюза на сигурност, как ще гарантирате, че 

съществуващият набор от инструменти в областта на сигурността е подходящ, че 

той се прилага изцяло и правилно и че няма пропуски? Ще продължите ли да 

докладвате за напредъка по отношение на изграждането на Съюз на сигурност, 

като анализирате кои са оставащите най-големи пропуски в Европейския съюз на 

сигурност и как те могат да бъдат преодолявани? Също така ще анализирате ли 

как съществуващите инструменти и средства се прилагат от държавите членки, 

дали се проверява точността на данните и дали средствата за правна защита – 

Комисията е пазител на договорите – се прилагат, когато е необходимо, и когато 

основните права и свободи са изложени на риск или са нарушени? Как ще 

гарантирате, че всяка предложена мярка, свързана със сигурността, зачита изцяло 

основните права, принципите на необходимост и пропорционалност, и по-

специално не води до безразборно събиране на данни или до масово наблюдение, и 

как ще се справяте с прилагането на съществуващите мерки в това отношение? 

Ще предприемате ли по-твърда позиция срещу онези държави членки, които не 

прилагат мерки за сигурност навреме, като откривате незабавно производства за 

установяване на нарушение?  
 

Както бе подчертано в политическите насоки, не трябва да пестим усилия, когато става 

въпрос за защита на гражданите ни. Първият приоритет, посочен от Европейския съвет 

в Стратегическата програма за периода 2019—2024 г., се отнася до защитата на 

гражданите и свободите. ЕС може да подкрепя държавите членки за защита на 

гражданите, най-вече в области със силно трансгранично измерение като тероризъм, 

организирана престъпност и киберпрестъпност, както и за гарантиране на солидно 

измерение, свързано със сигурността, в политиките като енергетиката, финансовите 

услуги и границите. Ще използвам своите хоризонтални отговорности, за да 

гарантирам напредък по създаването на истински и ефективен Съюз на сигурност. Ще 

се ангажирам да продължа да представям редовни доклади за Съюза на сигурност и да 

докладвам пред Парламента. 

 

ЕС разви широк набор от инструменти и политики за подпомагане на вътрешната 

сигурност. Но все още са налице предизвикателства и пропуски, които пречат на 

постигането на пълния потенциал на Съюза на сигурност. Изправени сме също така 

пред непрестанно променящ се контекст, свързан със заплахите, което изисква 

постоянна бдителност и приспособимост. 

 

Ще работя за преодоляване на недостига на информация чрез прилагането на 

предложенията относно оперативната съвместимост, които ще бъдат особено важни 
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при стартирането на нови информационни системи като Системата за влизане/излизане, 

Системата за информация за пътуванията и разрешаването им (ETIAS) и 

реформираната Европейска информационна система за съдимост (ECRIS). 

 

Благодарение на усилената работа на Парламента, както и на Съвета, всички тези 

предложения бяха приети и аз съм решен да ги видя изпълнени. Постоянно ще 

поставям акцент върху изпълнението на това, което колективно сме се споразумели да 

направим. Комисията може да оказва подкрепа на държавите членки в процеса на 

прилагане чрез предоставяне на финансово подпомагане, правна помощ и практически 

съвети. Комисията трябва също така да използва своята роля като пазител на 

Договорите, за да гарантира, че продължава напредъка по изпълнението на всички 

предложения, по които е било постигнато общо съгласие, при пълно зачитане на 

основните права. 

  

Прилагането на това законодателство ще спомогне за подобряване на трансграничното 

сътрудничество, но трябва да направим повече, за да съдействаме за модернизиране на 

инструментите, с които разполагат правоприлагащите органи, и за да ги адаптираме 

към новата среда във връзка със сигурността в цифровата ера. Трябва да създадем една 

по-добра култура на трансгранично сътрудничество, за да избегнем риска от това 

организираните престъпни групи да се възползват от разликите между националните 

подходи или риска, свързан с опортюнизма на извършваните посредством 

киберпространството престъпления. Трябва да обединим ресурси и експертен опит, 

така че никоя държава членка да не бъде изоставена, както и за да избегнем 

възникването на нови пропуски. 

 

Всички тези призиви за подход, който се основава на съществуващите структури и 

агенции, се базира върху диалог с държавите членки и е съсредоточен върху начините, 

чрез които практическите стъпки в сътрудничеството в рамките на ЕС могат да 

подпомогнат правоприлагането. Това изисква ясна правна рамка, с която да се улеснява 

сътрудничеството между органите, както и с частния сектор при пълно зачитане на 

основните права. Проблемите на един от нас, засягат всички ни: трябва да се засили 

сътрудничеството не само между органите, но и между различните общности. 

Например, с цел по-ефикасно справяне със сексуалното посегателство над деца онлайн 

доставчиците на услуги, чиито услуги се използват от престъпниците, трябва да 

работят заедно с правоприлагащите органи, обучителите и социалните служби, за да се 

подсили превенцията, да се подобри споделянето на информация за открити 

нарушения, за идентифициране и спасяване на жертви, както и за откриване и 

преследване на извършители. В тази област Комисията трябва да създаде пространство 

за продуктивен диалог и практическо сътрудничество. 

 

Стратегическите предизвикателства, пред които сме изправени днес, са такива, че 

трябва да правим повече и по-добре. Сигурността е основен елемент в широк кръг от 

политики на ЕС. Затова трябва да се опираме на всички политики и капацитет, които 

имаме, най-вече, за да гарантираме съгласувана рамка за ефективна координация.  

 

Комисията вече обърна специално внимание на нуждата от обединяване на политиките 

и на инструментите на ЕС в тази област. Като заместник-председател възнамерявам да 

се основа на подхода на Съюза на сигурност за силна вътрешна координация. Това е 

също така най-добрият начин да се гарантира, че основните права са стриктно 

залегнали в политиките ни по съгласуван начин. Трябва да съдействаме за защита на 
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гражданите ни от тежки престъпления и терористични нападения, но същевременно 

политиката ни за сигурност ще бъде устойчива само ако се зачитат основните права. 

Както целта на политиката да защитаваме гражданите ни, така и зачитането на 

основните права трябва да залегнат в политиките ни от самото начало. Това ще бъде 

основна задача за групата на комисарите, отговаряща за съхраняването на европейския 

ни начин на живот с участието на заместник-председателя на Комисията, отговарящ за 

ценности и прозрачност, както и на върховния представител/заместник-председател, 

отговарящ за по-силна Европа на световната сцена с цел по-добро свързване на 

работата ни в областта на вътрешната и външната сигурност.  

 

Да се чувстваш сигурен и защитен в собствения си дом е най-основното и универсално 

право. Но няма абсолютно право и правото на сигурност трябва е балансирано спрямо 

правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на личните данни. Затова 

спазването на основните права трябва да остане основна характеристика на политиката 

на ЕС за сигурност в съответствие с правните задължения в рамките на Договорите. В 

допълнение към ефективния съдебен контрол, упражняван от страна на Съда на 

Европейския съюз, Комисията е разработила няколко механизма за интегриране на 

основните права при формулирането на законодателни предложения и предложения 

относно политиката. Напълно съм наясно с чувствителността на този въпрос и със 

значението на проверките на мерките за сигурност по отношение на зачитането на 

основните права. Ще гарантирам също така, че вземаме предвид решенията на Съда на 

Европейския съюз. Това включва пълно зачитане на принципите на пропорционалност 

и субсидиарност, както и механизми за управление, които позволяват средства за 

правна защита. Европейският парламент играе ключова роля в това и ще се стремя 

винаги да насърчавам и улеснявам този процес. 

 

Комисията ще продължи също така да изпълнява ролята си на пазител на Договорите и 

ще започва производства за установяване на нарушение винаги когато е необходимо, за 

да се гарантира пълното транспониране и ефективно прилагане на законодателството 

на ЕС. Този подход също така ще бъде придружен от пълна готовност за участие в 

обсъждането на начини за преодоляване на практически пречки и за подпомагане на 

държавите членки с цел постигането на напредък. Всичко това е част от прозрачния и 

основан на резултатите подход, който бих искал да насърчавам за постигането на 

ефективния Съюз на сигурност, който гражданите очакват от нас. 


