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БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Съветът на Европейския съюз е институцията, която представлява правителствата на държавите
членки. Наричан неофициално и Съвет на ЕС, той е мястото, където се събират националните
министри на всички държави от ЕС, за да приемат закони и координират политиките.
Председателството на Съвета на ЕС се осъществява на ротационен принцип от всяка държавачленка за срок от шест месеца. За да се осигури приемственост и непрекъснатост в процеса на
работа на Съвета, председателството се изпълнява от екип от три държави-членки за период от
18 месеца. В този период страните от Триото работят в тясно сътрудничество, определят
дългосрочните си цели и изготвят обща рограма.
Страната ни е част от Тройката „Естония - България – Австрия“, а програмата на трите държави за
председателството на Съвета беше официално приета на 20 юни от Съвета по общи въпроси.
Страните се обединиха около позитивна програма с акцент върху сигурността, укрепването на
външните граници на ЕС, икономическия растеж и конкурентоспособността. През януари 2018
година България поема ротационното председателство на Съвета на ЕС от Естония, а от юли 2018
г. щафетата поема Австрия.
ПРИОРИТЕТИ НА БЪЛГАРСКОТО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ
Бъдещето на Европа и младите хора – икономически растеж и социално сближаване
Икономическият растеж и социалното сближаване са ключови за бъдещето на Европа.
Прогнозите съдържат добри новини за Съюза – европейската икономика се ускорява, създават се
повече работни места, повишават се инвестициите, укрепват публичните финанси. Въпреки това
остават предизвикателства като високи равнища на дълга и слабо увеличаване на заплатите. Тези
предизвикателства предстои да преодоляваме заедно. Важно е растежът на икономиките на
държавите членки да продължи, важно е в дебата за реформите на еврозоната да участват
равноправно всички държави от ЕС, независимо дали са нейни членове или не. Бъдещето на
Съюза е да продължим усилията за социално сближаване.
Европейска перспектива и свързаност на Западните Балкани
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Когато говорим за единна Европа, не бива да забравяме, че Западните Балкани имат нужда от
ясна европейска перспектива и свързаност както помежду им, така и с държавите-членки.
Амбицията на Българското председателство е да постигне ясен план за действие с конкретни
стъпки за всяка от държавите, без да създава нереалистични очаквания. Това е пътят към траен
мир, сигурност и просперитет в региона.

Целта е да осигурим свързаност на държавите от Западните Балкани – транспортна, енергийна,
образователна и цифрова. България полага последователни усилия в тази насока - например, за
популяризиране на цифровите политики на ЕС сред държавите от Западните Балкани чрез
постепенно намаляване на таксите за роуминг и увеличаване на възможностите за широколентов
достъп до интернет.
Сигурност и стабилност в силна и единна Европа
Политиката за сигурност и миграция е една от темите, по които държавите-членки се нуждаем
от консенсус и споделени усилия. Българското председателство ще работи за трайни и
справедливи решения в политиката за убежище, за ефективни политики за реадмисия, за
балансиран подход между краткосрочни и дългосрочни мерки, насочени към източниците на
проблема с миграцията, а не само към последиците от него.
Европейските граждани имат нужда от сигурност и стабилност. Без тях европейските ценности
са трудно постижими. Затова огромна тежест на усилията ни ще падне именно върху сигурността
- ще наблегнем върху укрепването на контрола по границите, обмена на информация между
отделните органи и превенцията. Важно е да работим последователно за ефективно, бързо и
справедливо правосъдие.
Цифрова икономика и умения на бъдещето
Ролята на Европа в бързо развиващия се свят е пряко свързана с конкурентоспособността на
европейската икономика. Единният цифров пазар, достъпът до иновации, връзката между
образованието и изискванията на бъдещия пазар на труда са в основата на технологичното
развитие. Неслучайно те са основен елемент от програмата на триото Естония – България –
Австрия и приоритет на Българското председателство. Електронните комуникации,
трансграничното предоставяне на услуги, особено на малките и средни предприятия, авторските
права, електронната неприкосновеност, киберсигурността са част от въпросите на дневния ред,
които предстои да решаваме. Обвързването на образованието на младите хора с усвояване на
„уменията на бъдещето“ е пътят към постигането на конкурентна, гъвкава и успешна Европа.
Повече информация: https://eu2018bg.bg
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Този проект се реализира от Европейски информационен център – Велико Търново
с финансовата подкрепа на Европейския съюз. Информацията и мненията,
публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Съюза.

