
 

 

Април 2019 

Този проект се реализира 

от Европейски 

информационен център – 

Велико Търново с 

финансовата подкрепа на 
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тук, не отразяват 
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  СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗЕМЯТА 2019 

„ЗАЩИТЕТЕ НАШИТЕ ВИДОВЕ“ 

„В природата нищо не съществува само” - Рейчъл Карсън, 1962 

Международният ден на Земята (Ден на Земята) се отбелязва от над 

половин милиард души  в света. Всяка година Международната мрежа 

за Деня на Земята координира действията на 12 000 партньори в 174 

държави насочени 

към опазване на 

планетата Земя и 

съхраняване на 

живота върху нея. 

Мрежата се стреми 

да създаде широка 

гражданска 

подкрепа за 

устойчиви и 

ефективни екологични политики за развитие по целия свят. 

За първи път Ден на Земята се отбелязва на 22 април 1970 г. в САЩ и 

Канада. Милиони участници в демонстрацията настояват политици, 

държавници, бизнессреди да включат в своите приоритети опазването на 

околната среда. През 1990 г. празникът на нашата планета е обявен за 

международен, като България се включва в отбелязването му през 1993 

г. Целта е да се обединят хората на планетата в защита на околната 

среда. 

 



 
 

2 
 

 

Европейски 

информационен център  

Европа Директно –  

Велико Търново  

пл. Център №2,  
ВТУ "Св.св. Кирил и  
Методий", Корпус 5,  

каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
+359 62 605060 

 
          europedirectvt@europeinfocentre.bg 

 

www.europeinfocentre.bg 

 

НАШИЯТ 

КАЛЕНДАР  

ПРЕЗ  

МЕСЕЦ  

МАЙ   

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

Тази година мотото „Защитете нашите видове“ ни напомня, че всички 

живи същества имат присъща стойност и всяко играе уникална роля в 

сложната мрежа на живота. Трябва да работим заедно, за да защитим 

застрашени и изчезващи видове: пчели, коралови рифове, слонове, 

жирафи, насекоми, китове и други. 

Светът е изправен пред масово изчезване на видове. Всички видове 

бозайници, птици, влечуги, земноводни, членестоноги (насекоми и 

паякообразни), риби, ракообразни, корали и други житници и растения са 

намалели в много случаи значително. Човешката цивилизация има 

отрицателно въздействие върху повечето живи същества.  

Ето десет от най-стряскащите факти по темата: 

Факт 

# 1 

Ние сме сред най-големия период на изчезване на видовете 

през последните 60 милиона години. Обикновено между 1 и 5 

вида ще изчезнат годишно. Въпреки това учените изчисляват, че 

сега губим видове от 1000 до 10 000 пъти по-високи от 

нормалните, с многократно изчезване ежедневно. Много видове 

ще изчезнат, преди да научим за тях или за ползите, които те 

носят на нашата планета. [1] 

Факт 

# 2 

Ново проучване показва, че населението на насекомите е 

намаляло с над 75% в Германия през последните 28 години. 

Това е много тревожно: 80% от дивите растения разчитат на 

пчели и други насекоми за опрашване, а 60% от видовете птици 

разчитат на насекоми за храна.[2] 

Факт 

# 3 

Унищожаването на местообитанията, експлоатацията и 

изменението на климата водят до загуба на половината от 

популацията на диви животни в света.[3] 

Факт 

# 4 

Приматите, нашите най-близки родствени животни, са под 

изключителна заплаха. Близо 60% от световните 504 вида 

примати са застрашени от изчезване, а 75% от нашите видове 

примати са в тежък спад на популацията. [4] 

Факт 

№5 

В световен мащаб повече от 650 000 морски бозайници са 

уловени или сериозно ранени от риболовни уреди годишно.[5] 

Факт 

# 6 

През последните 20 години около 75% от всички зъбни видове 

китове, като делфини, морски свине и 65% от вида на китовете 

на китовете (гърбави, сини) и 65% от видове с перки (морските 

лъвове) са засегнати от риболов в световен мащаб. [6] 

Факт 

# 7 

40% от световните видове птици са в упадък, а един на всеки 8 

е застрашен от глобално изчезване.[7] 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.earthday.org/2018/05/18/fact-sheet-global-species-decline/#_ftn1
https://www.earthday.org/2018/05/18/fact-sheet-global-species-decline/#_ftn2
https://www.earthday.org/2018/05/18/fact-sheet-global-species-decline/#_ftn3
https://www.earthday.org/2018/05/18/fact-sheet-global-species-decline/#_ftn4
https://www.earthday.org/2018/05/18/fact-sheet-global-species-decline/#_ftn5
https://www.earthday.org/2018/05/18/fact-sheet-global-species-decline/#_ftn6
https://www.earthday.org/2018/05/18/fact-sheet-global-species-decline/#_ftn7


 
 

3 
 

 

Европейски 

информационен център  

Европа Директно –  

Велико Търново  

пл. Център №2,  
ВТУ "Св.св. Кирил и  
Методий", Корпус 5,  

каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
+359 62 605060 

 
          europedirectvt@europeinfocentre.bg 

 

www.europeinfocentre.bg 

 

НАШИЯТ 

КАЛЕНДАР  

ПРЕЗ  

МЕСЕЦ  

МАЙ   

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

Факт 

# 8 

Нашите големи котки, включително тигри, леопарди и гепарди, 

са в критичен упадък и много от тях ще изчезнат през 

следващото десетилетие. Котките в света се експлоатират за 

частите и кожите на тялото си. Китай остава най-големият пазар 

в света за тези застрашени видове заедно с черния носорог и 

други видове. [8] 

Факт 

№9 

Популациите на гущери са особено уязвими към изменението на 

климата. Неотдавнашно проучване предвижда, че ако 

сегашният спад на популациите от гущери продължи, 40% от 

всички видове гущери ще изчезнат до 2080 г.[9] 

Факт 

# 10 

Американският бизон някога е преброил милиони и е пътувал от 

Аляска до Мексико. Сега те заемат по-малко от един процент от 

първоначалното си местообитание. Съществуващите им 

местообитания са толкова малки и строго контролирани, че 

оцелелите бизони са били сравнени с добитъка.[10] 

Ако искате да научите повече или да се присъедините към най-голямото 

екологично движение в света посетете: https://www.earthday.org/ 

Източници 

[1] https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2702436/ 

[2] https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0185809 

[3] https://www.nature.com/articles/nature22900 

[4] http://advances.sciencemag.org/content/3/1/e1600946.full 

[5] https://academic.oup.com/jmammal/article/89/3/541/859978 

[6] https://www.int-res.com/articles/esr_oa/n020p071.pdf 

[7] https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1111/conl.12162 

[8] https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780128022139000468 

[9] http://science.sciencemag.org/content/328/5980/894 

[10] http://www.iucnredlist.org/details/2815/0 
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НОВИНИ 

Предизвикателство #MyGreenAction 

Споделяйте своите идеи, действия или проекти, които допринасят за и 
създават по-зелена, по-устойчива Европа, самостоятелно или 
колективно, а 10-те най-важни приноси ще бъдат представени във видео, 
което ще се покаже на европейските политици на конференцията на 
Зелената седмица на ЕС, 15-17 май в Брюксел. 

Публикувайте снимка или видео на вашия Instagram или Twitter с помощта 
на #MyGreenAction и не забравяйте да направите профила си публичен. 
Също така тагвайте социалните профили, в Instagram - @OurPlanet_EU, 
в Twitter - @EU_ENV или Facebook - @EUEnvironment. 

Пълната информация : https://www.eugreenweek.eu/en/my-green-action  

 

Европейска гражданска инициатива: Комисията 
регистрира 4 нови инициативи и заключава, че 

една е правно недопустима 

Брюксел, 30 април 2019 r. 

Днес Европейската комисия взе решение да регистрира четири нови 
европейски граждански инициативи: „Бързо, справедливо и ефективно 
решение за изменението на климата“, „Прекратяване на 
освобождаването от данъчно облагане на авиационното гориво в 
Европа“, „Политиката на сближаване в полза на равенството между 
регионите и на устойчивостта на регионалните култури“ и PRO-
NUTRISCORE. Същевременно Комисията реши, че не може да 
регистрира европейска гражданска инициатива под наслов „Спиране на 
търговията с израелските селища в окупираните палестински територии“. 
Инициативата е правно недопустима, тъй като попада по очевиден начин 
извън обхвата на правомощията на Комисията за действие съгласно 
Договорите на ЕС. 

На този етап от процеса Комисията не е анализирала съдържанието на 
инициативите, а само тяхната правна допустимост. Ако за 1 година някоя 
от четирите инициативи получи 1 милион изявления за подкрепа от 
поддръжници от най-малко 7 различни държави от ЕС, Комисията ще я 
анализира и ще реагира в срок от 3 месеца. Тя може да реши да 
предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като 
и в двата случая трябва да се обоснове. 

1. Бързо, справедливо и ефективно решение за изменението на климата 

Целта на тази европейска гражданска инициатива е въвеждане 
на постоянно повишаване на цената на изкопаемите горива, което ще 
намали замърсяването, а всички събрани средства да се връщат 
справедливо на гражданите всеки месец като дивидент. 
Организаторите посочват, че учените и икономистите са 
единодушни:налагането на по-висока цена за замърсяването и 
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предоставянето на възвърнатите средства на домакинствата дава 
резултати. 

Съгласно Договорите на ЕС Комисията може да предприема правни 
действия с цел опазване, защита и подобряване на качеството на 
околната среда, както и в областта на хармонизирането на косвеното 
данъчно облагане и търговската политика. Затова Комисията счита, че 
инициативата е правно допустима и реши да я регистрира. Регистрацията 
на тази инициатива ще се осъществи на 6 май 2019 г. От този момент 
започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да 
събират подписи в подкрепа на инициативата. 

2. Прекратяване на освобождаването от данъчно облагане на 
авиационното гориво в Европа 

Организаторите на тази европейска гражданска инициатива призовават 
Комисията да предложи на държавите членки въвеждането на данък 
върху авиационното гориво (керосин), катотвърдят, че секторът на 
въздухоплаването се ползва с данъчни предимства, въпреки че е сред 
най-бързо развиващите се източници на емисии на парникови газове. 

Съгласно Договорите на ЕС Комисията може да предприема правни 
действия, насочени към хармонизиране на данъците върху оборота, 
акцизите и други форми на косвено данъчно облагане. Затова Комисията 
счита, че инициативата е правно допустима и реши да я регистрира. 
Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 10 май 2019 г. От 
този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите 
могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. 

3. Политиката на сближаване в полза на равенството между 
регионите и на устойчивостта на регионалните култури 

Според организаторите на тази европейска гражданска инициатива ЕС 
следва да обръща особено внимание на регионите с национални, 
етнически, културни, религиозни или езикови особености, които се 
различават от тези в заобикалящите ги региони. Затова 
организаторите призовават Комисията да предостави на тези 
региони равни възможности за достъп до различните фондове на ЕС 
(…), като запазването на особеностите им и правилното им 
икономическо развитие трябва да бъдат гарантирани, така че да 
може да бъде поддържано развитието на ЕС и да бъде запазено 
неговото културно многообразие. 

Съгласно Договорите на ЕС Европейската комисия може да прави 
предложения за правни актове, които определят задачите, приоритетните 
цели и организацията на структурните фондове на ЕС. Комисията поясни, 
че за тази инициатива могат да се събират изявления за подкрепа въз 
основа на разбирането, че те се отнасят до правно действие относно 
задачите, приоритетните цели и организацията на структурните фондове 
на ЕС, и при условие че действията, които ще бъдат финансирани, водят 
до засилване на икономическото, социалното и териториалното 
сближаване в Съюза. Въз основа на това Комисията счита, че 
инициативата е правно допустима и реши да я регистрира. 

Регистрацията последва първоначално решение на Комисията от 25 юли 
2013 г. за отказ за регистрация на инициативата, което бе отменено от 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/


 
 

6 
 

 

Европейски 

информационен център  

Европа Директно –  

Велико Търново  

пл. Център №2,  
ВТУ "Св.св. Кирил и  
Методий", Корпус 5,  

каб. 510 
П.К. 345 

5000 Велико Търново 
+359 62 605060 

 
          europedirectvt@europeinfocentre.bg 

 

www.europeinfocentre.bg 

 

НАШИЯТ 

КАЛЕНДАР  

ПРЕЗ  

МЕСЕЦ  

МАЙ   

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

Съда на ЕС на 7 март 2019 г. След съдебното решение Комисията 
подложи на повторна оценка предложената инициатива. 

Регистрацията на тази инициатива ще се осъществи на 7 май 2019 г. От 
този момент започва да тече едногодишен срок, в който организаторите 
могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. 

4. PRO-NUTRISCORE 

Организаторите на тази европейска гражданска инициатива призовават 
Европейската комисия да наложи опростено етикетиране „Nutriscore“ 
на хранителните продукти, за да се гарантира, че на потребителите 
се предоставя качествена информация за хранителната стойност и 
се опазва тяхното здраве. Целите на инициативата са: да направи 
етикетите с хранителна информация по-лесни за четене и разбиране 
[…]; да предприеме действие по отношение на общественото здраве, 
като насърчава работещите в бранша да подобрят състава на своите 
продукти; [и] да хармонизира информацията за хранителната 
стойност на европейско равнище чрез налагане на единна официална 
система за етикетиране […].  

Съгласно Договорите на ЕС Европейската комисия може да предприема 
правни действия във връзка със създаването или функционирането на 
вътрешния пазар. Затова Комисията счита, че инициативата е правно 
допустима и реши да я регистрира. Регистрацията на тази инициатива ще 
се осъществи на 8 май 2019 г. От този момент започва да тече 
едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в 
подкрепа на инициативата.  

5. Спиране на търговията с израелските селища в окупираните 
палестински територии 

Днес Европейската комисия заключи, че европейската гражданска 
инициатива, която цели спиране на търговията с израелските селища 
в окупираните палестински територии еправно недопустима, тъй като 
по очевиден начин попада извън нейните правомощия за действие във 
вида, в който са определени в Договорите на ЕС. 

Организаторите на европейската гражданска инициатива призовават 
Комисията официално да признае, че търговията с израелските 
селища е забранена както за ЕС като цяло, така и за всички държави 
членки,и да приеме и изпълни регламент, с който да гарантира, че 
стоките и услугите с произход изцяло или частично от тези селища 
вече няма да влизат на европейския пазар. 

Правен акт по този въпрос може да бъде приет само въз основа на член 
215 (в който става въпрос за т. нар. ограничителни мерки) от Договора за 
функционирането на Европейския съюз. Преди обаче Съветът да може 
да приеме такъв правен акт, е необходимо решение в рамките на общата 
външна политика и политика на сигурност на ЕС, с което да се позволи 
прекъсването или намаляването на икономическите и финансови 
отношения с въпросната трета държава. Комисията няма правомощия да 
прави предложение за подобно решение. 

Тъй като инициативата не отговаря на правните изисквания за 
допустимост, Европейската комисия реши да не я регистрира. Съгласно 
Регламента една европейска гражданска инициатива не може да бъде 
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регистрирана, ако попада по очевиден начин извън обхвата на 
правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт. 

Позицията на ЕС продължава да бъде, че селищата са незаконни 
съгласно международното право, представляват пречка пред мира и 
могат да направят невъзможно решението, основано на съществуването 
на две държави. ЕС изтъква отново категоричното си несъгласие с 
израелската заселническа политика и с действията, предприемани в този 
контекст. ЕС и неговите държави членки се ангажират да гарантират 
постоянното, пълно и ефективно прилагане на съществуващото 
законодателство на ЕС и на двустранните договорености, приложими по 
отношение на продуктите с произход от израелските селища. ЕС също 
така заявява ангажимента си да гарантира, че във всички споразумения 
между Държавата Израел и ЕС — в съответствие с международното 
право — недвусмислено и изрично трябва да се посочва тяхната 
неприложимост по отношение на териториите, окупирани от Израел през 
1967 г. 

Контекст 
Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от 
Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като инструмент, 
чрез който гражданите могат да определят темите, които да влязат в 
политическия дневен ред. Това стана след влизането в сила на 
Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се 
прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на 
председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия 
представи предложения за реформа на европейската гражданска 
инициатива, за да я направи още по-удобна за използване. 
През декември 2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха 
съгласие за реформата и преразгледаните правила ще започнат да се 
прилагат от 1 януари 2020 г. Междувременно процесът бе опростен, а на 
организаторите се предлага помощ чрез платформа за сътрудничество. 
Всичко това допринесе за увеличаването с 14 % на броя на 
регистрираните граждански инициативи (33 регистрации през мандата на 
настоящата Комисия в сравнение с 29 при предишната) и за 
намаляването с 80 % на отказите (едва 4 граждански инициативи не са 
регистрирани през мандата на настоящата Комисия спрямо 20 при 
предишната). 

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска 
инициатива позволява 1 милион граждани от поне една четвърт от 
държавите от ЕС да приканят Европейската комисия да предложи правен 
акт в областите, в които тя разполага с правомощия. 

Условията за допустимост са предложеното действие да не попада по 
очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да 
представя предложение за правен акт, да не е явно в злоупотреба, 
несериозно или злонамерено и да не е в явно противоречие с ценностите 
на Съюза. 

За повече информация 

Пълен текст на предложените европейски граждански инициативи: 

 Бързо, справедливо и ефективно решение за изменението на климата 
(достъпно от 6 май 2019 г.) http://www.citizensclimateinitiative.eu 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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 Прекратяване на освобождаването от данъчно облагане на 
авиационното гориво в Европа (достъпно от 10 май 2019 г.) 

 PRO-NUTRISCORE (достъпно от 8 май 2019 г.) 

 Политиката на сближаване в полза на равенството между регионите и 
на устойчивостта на регионалните култури (достъпно от 7 май 
2019 г.) www.nationalregions.eu 

 Спиране на търговията с израелските селища в окупираните 
палестински територии 

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират 
подписи 
Уебсайт на европейската гражданска инициатива 
Регламент относно европейската гражданска инициатива 

 

Силата на единството: Комисията отправя 
препоръки за следващата стратегическа програма 

на ЕС за периода 2019—2024 г. 

Брюксел, 30 април 2019 r. 

В навечерието на срещата на лидерите на ЕС-27 в Сибиу, Румъния, 
която ще се проведе на 9 май 2019 г., Европейската комисия представя 
днес редица политически препоръки за това как Европа може да оформи 
своето бъдеще в един все по-многополюсен и несигурен свят. 

Предвид изборите за Европейски парламент на 23—26 май 2019 г. и 
промяната на политическото ръководство на институциите на ЕС, която 
ще последва, е настъпил моментът за нови политически ориентации и 
нови приоритети. Тъй като не само приоритетите, които определяме, но 
и начинът, по който ги обясняваме и работим с европейците, ще бъдат 
от решаващо значение за укрепването на нашия Съюз, Комисията 
отправя предложения и за начините за подобряване на комуникацията, 
свързана с нашите колективни решения. Съвкупно всички тези 
предложения оформят приноса на Комисията за стратегическата 
програма на ЕС за периода 2019—2024 г. 

Председателят на Европейската комисия Жан-
Клод Юнкер заяви: „Задължението на всяко поколение е да промени 
към по-добро съдбата на европейците, настоящи и бъдещи. Да 
изпълнява твърдото ни обещание за мир, напредък и благоденствие. 
Предизвикателствата, пред които ние, европейците, сме изправени 
заедно, се умножават всеки ден. За да процъфтява Европа, 
държавите — членки на ЕС, трябва да действат 
заедно. Продължавам да съм убеден, че само в дух на единство ще 
намерим силата, необходима да запазим нашия европейски начин на 
живот, да опазим планетата и да засилим нашето влияние в света.“ 
В своята реч за състоянието на Съюза от 2017 г., когато представи пътна 
карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз, председателят 
Юнкер отправи призив за провеждането на среща като тази в Сибиу. 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
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Значителни резултати 
През последното десетилетие на нестихващи промени и 
предизвикателства Европа доказа, че е в състояние да изпълни 
обещанието си за мир, благоденствие и напредък за гражданите (вж. 
приложението). До лятото на 2018 г. Комисията „Юнкер“ представи 
всички законодателни предложения, за които беше поела ангажимент в 
началото на мандата си, и засили прилагането на съществуващите 
правила. Тя отправи общо 471 нови законодателни предложения и 
продължи работата по други 44 предложения, представени от 
предишните комисии. От тях 348 бяха приети или одобрени от 

Европейския парламент и Съвета по време на настоящия мандат. 
Забележително е, че в около 90 % от случаите окончателният 
компромис беше одобрен с консенсус в рамките на Съвета на 
министрите и по този начин беше подкрепен от всички 28 държави 
членки. Днес Комисията откроява 20 ключови постижения, както и 10 
важни предложения, по които работата не е приключила, тъй като все 
още се разглеждат от Парламента и Съвета. 
Следващата стратегическа програма на ЕС 
Опирайки се на напредъка, постигнат от Съюза през последните 
години, вслушвайки се в мнението на гражданите, изразено в близо 1600 
граждански диалога, и отчитайки резултатите от изборите за Европейски 
парламент, стратегическата програма на ЕС за периода 2019—2024 г. е 
подходящата рамка за търсене на решения за предизвикателствата и 
оползотворяване на възможностите, разкриващи се днес пред Европа. 
Според Комисията бъдещите действия следва да се съсредоточат върху 
5 измерения: 
1.  Европа, която закриля: Трябва да продължим усилията си за 
изграждане на ефективен и истински европейски Съюз на сигурност и да 
преминем към истински Европейски съюз за отбрана, за да може 
сътрудничеството в областта на отбраната в ЕС да се превърне в норма, 
а не в изключение. Освен това трябва да бъдем по-инициативни при 
управлението на миграцията. Това изисква всеобхватни действия на 
всяко равнище и истински съюзен подход, изграден върху споделянето 
на отговорността и солидарност между държавите членки. 
2.  Конкурентоспособна Европа: Трябва да подобрим, модернизираме 
и напълно да прилагаме единния пазар във всичките му аспекти. Трябва 
да съсредоточим научните изследвания и иновациите върху 
екологичния, социалния и икономическия преход и свързаните с това 
обществени предизвикателства. Трябва да инвестираме в ключови 
европейски цифрови мощности и да работим заедно, за да дадем тласък 
на създаването в Европа на ориентиран към човека изкуствен интелект. 
Трябва да продължим да насърчаваме растежа и да осигурим устойчив 
просперитет чрез задълбочаване на икономическия и паричен съюз. 
Трябва също така да продължим да подкрепяме трансформирането на 
европейския пазар на труда, като същевременно гарантираме неговата 
справедливост. 
3.  Справедлива Европа: Трябва да продължим усилията за 
осъществяване на целите на европейския стълб на социалните права. 
Също така трябва да работим с държавите членки за постигането на 
социално приобщаване и равенство, включително чрез мерки за 
преодоляване на регионалните различия, задоволяване на 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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потребностите на малцинствата и решаване на въпросите, свързани с 
пола и застаряването на населението. Трябва твърдо да отстояваме и 
насърчаваме общите ценности, на които се основава Европейският 
съюз, като например върховенството на закона. Нуждаем се от 
справедлива и модерна данъчна политика, както и от висококачествени 
и достъпни здравни грижи на разумна цена, както и от достъп до 
качествени, енергийно ефективни и икономически достъпни жилища за 
всички в Европа. 
4.  Устойчива Европа: Трябва да модернизираме икономиката, за да 
възприемем моделите на устойчиво потребление и производство. 
Трябва да увеличим усилията си за борба с изменението на климата и 
да спрем разрушаването на околната среда. Трябва да преминем към 
кръгова икономика с по-ефективно използване на ресурсите, като 
насърчаваме екологосъобразния растеж, биоикономиката и устойчивите 
иновации. Трябва също така да използваме максимално потенциала на 
енергийния съюз, като предприемем действия по оставащите сериозни 
предизвикателства, включително енергийната сигурност, разходите за 
енергия на домакинствата и предприятията и въздействието върху 
изменението на климата. 
5.  Европа, която има влияние: Европа трябва да играе водеща роля в 

света чрез последователна и силна подкрепа за многостранен, основан 
на правила световен ред, в центъра на който е ООН. ЕС следва също 
така да отдаде приоритет на развиването на солидни връзки със своите 
близки съседи въз основа на ясен баланс на правата и задълженията. 
От друга страна, засилването на международната роля на еврото би 
довело и до укрепване на европейския икономически и паричен 
суверенитет. 

Както приоритетите, които определяме, така и начинът, по който ги 
обясняваме и работим с европейците, ще бъдат от решаващо значение 
за укрепването на единството, силата и демократичността на нашия 
Съюз. В хода на своя мандат институциите на ЕС, и по-специално 
Комисията „Юнкер“, се опитаха да комуникират по по-политически и по-
стратегически начин. Натрупаният в резултат на тези усилия опит сочи, 
че е време да се надскочи тенденцията успехите да се приписват на 
националните политики, а неуспехите — на европейските решения, като 
вместо това се обяснят съвместно и по-добре нашите общи решения и 
политики. 

Контекст 
Преди пет години Европейският съвет определи широкообхватна 
стратегическа програма за Съюза във време на промени. Тази програма 
придоби по-конкретни очертания в десетте политически приоритета на 
председателя Жан-Клод Юнкер, разработени по време на 
предизборната му кампания и в диалог с държавите членки и 
Европейския парламент. Оттогава Комисията „Юнкер“ показа 
значителни резултати при изпълнението на стратегическата си 
програма. 

Сега ЕС се нуждае от нови, амбициозни, реалистични и фокусирани 
цели за следващия политически цикъл. 

През март 2017 г., в навечерието на 60-та годишнина на Договорите от 
Рим, Комисията публикува своята Бяла книга за бъдещето на Европа. В 
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нея бяха очертани пет възможни сценария за бъдещето на ЕС с 27 
държави членки. Това беше отправната точка за широк дебат относно 
бъдещето на Европа, който сега може да вдъхнови основните 
политически приоритети за следващата стратегическа програма. След 
провеждането на почти 1 600 диалога и консултации с гражданите, днес 
Европейската комисия публикува доклад, в който се потвърждава, че 
повечето граждани оценяват като изключително важна ролята на 
Европа за справяне с глобалните предизвикателства, но очакват от нея 
да бъде по-ефикасна и по-прозрачна. 
В речта си за състоянието на Съюза от 2017 г. председателят Юнкер 
представи пътна карта с основните стъпки за постигането на по-
обединен, по-силен и по-демократичен Съюз. Въз основа на това 
националните лидери се срещнаха в Талин, Естония, и постигнаха 
съгласие по програма на лидерите — списък с най-належащите въпроси 
и предизвикателства, за които трябва да се намерят решения преди 
европейските избори през 2019 г. 

На 9 май 2019 г. лидерите на ЕС ще се срещнат в Сибиу, Румъния, и се 
очаква да отбележат кулминацията на този процес с подновен 
ангажимент да работят за Европейски съюз, постигащ резултати по 
въпроси от реално значение за хората. Те ще обсъдят политическите 
стремежи на Съюза и ще подготвят стратегическата програма за 
следващите пет години. 

За повече информация 
Европа през май 2019 г.: подготовка за по-обединен, по-силен и по-
демократичен Съюз в един все по-несигурен свят. 

Приложения: 

 Напредък в икономическото положение 
 Общественото мнение в ЕС през периода 2014—2019 г. 
 Двадесетте най-важни постижения на ЕС за периода 2014—2019 г. 
 Недовършени дела: десетте най-важни въпроса на ЕС, които очакват 

окончателно решение 
 Ключови данни за ЕС за периода 2014—2019 г. 

Доклад: Диалози с гражданите и консултации с гражданите — основни 
заключения 
 
Приложение: 

Стабилно прилагане на съществуващите правила 
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Резултати от стратегическата програма на ЕС за периода 2014—2019 г. 

 
 

 

НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

ТОЗИ ПЪТ ЩЕ ГЛАСУВАМ 

Поредицата срещи с избиратели за запознаване с европейските 

институции, със значимостта на това да се гласува, както и за връзката 

европейски - национални парламенти, които провежда екипът на ЕИЦ 

Европа Директно – Велико Търново в регион Разград продължи и през 

месец април. 

Среща-разговор бе проведена с младежи от град Исперих, които ще 

бъдат  гласоподаватели за първи път, на които бяха запознати и с 

избирателния процес за Европейски парламент и защо е важно да 

гласуват. Представена бе и онлайн кампанията „Този път ще гласувам“, в 

която може да се включи всеки европейски гражданин.  

Онлайн платформата https://www.thistimeimvoting.bg/ е непартийна 

общност, посветена на повишаването на демократичното съзнание: "не е 
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достатъчно да се надяваме на по-добро бъдеще: този път всички ние 

трябва да поемем отговорност, за да може то да се осъществи". 

 

 

ЕИЦ – ЕВРОПА ДИРЕКТНО БЕ ЧАСТ ОТ 

ТРАДИЦИОННАТА ПРОЛЕТНА ТРУДОВА БОРСА 

ВЪВ ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

Съвместно с 45 фирми от областта, ЕИЦ Европа Директно – Велико 

Търново участва в традиционната пролетна трудова борса във Велико 

Търново, заедно със службата EURES 

Десетки граждани проявиха интерес и бяха запознати с възможностите, 

които ЕК придоставя за старт на собствен бизнес, програмите за трудова 

заетост и откриване на нови работни места, с възможностите за обмен на 

знания и умения през програма Еразъм + и др. Специално за 

работодатели бе представен планът Юнкер и финансирани програми в 

страната, демонстрирана бе страницата на инвестиционния план. 
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