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Европейският съвет през юни 2010г. приема стратегия Европа 2020, 

като програмен документ за засилване на европейската икономика, за 

посрещане на предизвикателствата на идващите десетилетия и като 

своеобразен подход за постигане на значимо икономическо и социално 

равенство в страните членки, в контекста на Европа 2030. След 

приемането на Лисабонския договор, стратегията Европа 2020 и 

Специализирания доклад относно бъдещето на Европа през 2030г. на 

групата за размисъл, стават основните документи, които анализират 

развитието и перспективите на стария континент, както и очертават 

потенциалните възможни решения на проблемите, които се очертават 

пред страните членки и Съюза като цяло.  

Европейската комисия /ЕК/ очертава три основни ключови 

приоритета, които са развити в осем основни цели. Основните цели са 

поставени на оценка чрез комплекс от индикатори, които позволяват 

набирането на информация и данни, които позволяват проследяването на 

постигането на целите и приоритетите. С оглед изпълнението на ключовите 

приоритети, всяка страна членка разработва свои цели, допринасящи за 

постигането на общоевропейските. На основата на програмите на 

националните цели и изпълнение на целите на Европа 2020, е въведен и 

европейския семестър като шестмесечен цикъл за координиране на 

икономическите и фискалните политики на ЕС. Семестърът следи 

структурните реформи, насърчаващи икономическия растеж и 

заетостта, управлението на публичните финанси и ограничаване и 

превенция на макроикономическите дисбаланси. Европейският 

семестър позволява да се следват ключовите приоритети на ниво държава 

членка, да се следи регулярно за потенциални проблеми и достатъчно 

рано да се осъществяват коригиращи политики. Той позволява да се следи 

за изпълнението на стратегията Европа 2020, да се насърчава 

икономическия растеж и да се развиват успешни политики за постигане 

на конвергенция и стабилност в ЕС, да се гарантира сигурност на 

икономическата и финансовата политика на Съюза. Част от 

инструментите е и Пакта за стабилност и растеж, който дефинира 

правила за поддържане на публичните финанси чрез превантивни и 

коригиращи мерки; механизмът за ранен надзор на 

макроикономическите неравновесия; пактът Евро плюс с цел постигането 

на по-висока конкурентноспособност и заетост, както и укрепване на 

финансовата стабилност.  

http://publications.europa.eu/resource/cellar/6a915e39-0aab-491c-8881-147ec91fe88a.0021.02/DOC_1
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В стратегия Европа 2020 са заложени три ключови приоритета за 

постигане на интелигентна, устойчива и приобщаваща икономика чрез 

воденето на политики за интелигентен, приобщаващ и устойчив растеж.  

Трите приоритета са пряко насочени към осем целеви области. 

Интелигентният растеж може да се постигне чрез развитие на икономика, 

основана на знания, изследвания и иновации; приобщаващият растеж е 

насочен към създаването на нови работни места и преодоляване на 

бедността, а устойчивият растеж – чрез развитието на зелена икономика, 

конкурентни пазари и ефективно ползване на ресурсите. Ясно 

очертаните цели позволяват създаването на лесно проследими 

индикатори, които да мерят постигнатия напредък и да очертават 

възникващите пропуски и проблемни области, както на ниво страни 

членки, така и на ниво ЕС. Очертаните пет тематични области на 

стратегията, а именно трудова заетост, климатични промени и 

възобновяема енергия, бедност и социално включване, образование, 

изследвания и иновации, позволяват формулиране на индикатори, които 

са сравними и лесно водят до очертаване и проследяване на тенденции.  

Ключовите приоритети и стратегически цели пряко кореспондират и 

с приетите през 2015г., по време на Срещата на върха от ООН, Устойчиви 

цели за развитие, като поставят акцент върху икономическото, социалното 

и екологичното развитие, със специално внимание върху образованието, 

изследванията, иновациите, климатичните промени, създаването на нови 

работни места и справяне с бедността.  

 

Приетият документ „Да трансформираме нашия свят: дневният ред 

на 2030г. за устойчиво развитие“ с неговите нови 17 цели на устойчивото 
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развитие обединяват усилията на международните организации за 

постигането на устойчиво бъдеще. ЕК, с СОМ (2016)739 приема десет 

приоритета, които залягат и в основата на дебата за бъдещето на Европа, 

а именно нов ръст на работните места, растежа и инвестициите; свързан 

и развит дигитален общ пазар; гъвкав енергиен съюз с политики по 

ограничаване на промяната на климата; обвързващ и справедлив 

вътрешен пазар на силна индустриална основа; задълбочаващ се 

икономически и финансов съюз; разумно и балансирано търговско 

споразумение със САЩ; нова политика по миграция; Европа като по-

значим глобален актьор и засилване на демократичните промени вътре в 

Съюза.  

 

Последният документ в тази политическа 

поредица, която потвърждава и доразвива 

поставените в стратегия Европа 2020 цели, е 

Бялата книга за бъдещето на Европа, приета 

на Срещата на върха в Рим, март 2017г. В 

документа са разписани основните 

политически, демографски и икономически 

предизвикателства пред Съюза до 2030г. и са 

развити пет основни сценария за състоянието 

на изследваните политики до 2025г. Бялата 

книга е съпътствана от пет документа за 

размисъл, които очертават специфични 

политики на Съюза, които са от решаващо 

значение за бъдещето на организацията – глобализацията и нейните 

ефекти, задълбочаване на икономическия и паричния съюз, европейската 

сигурност и отбрана, бъдещето на европейските публични средства и на 

еврото, социалните измерения и бъдеще в Европа. Петте представени 

сценария /от запазване на параметрите на Съюза до съществуването 

само на вътрешния пазар/ поставят необходимостта за колективно 

действие и решение, защото Европа няма да бъде същата след 

излизането на Великобритания, както и след конструирането на новия 

Европейски парламент след изборите в края на май 2019г.  

Очертаната политическа рамка е свързана с постигането на 

интелигентен растеж, разбиран като подобряване на образованието и 

разширяване на възможностите за повишаване на умения и знания както 

и разширяване на сферата на изследванията и иновациите, които трябва 

https://ec.europa.eu/commission/future-europe/white-paper-future-europe-and-way-forward_bg
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да създават нови работни места и да водят до растеж за създаване на 

цифрово общество с широко използване на информационните и 

комуникационните технологии. Тя визира и устойчивото развитие на 

основата на развитие на конкурентноспособна нисковъглеродна 

икономика чрез ефективно използване на наличните ресурси, мерки за 

опазване на околната среда, съхраняване на биоразнообразието, 

развитие на екологични технологии и диверсифицирани енергийни 

източници и мрежи, подкрепа и добра бизнес среда на малките и средни 

предприятия, повишаване на потребителската култура. Политическата 

рамка насочва освен към повишаване на заетостта в Европа, но и към 

подобряване на качеството и условията на труд, подпомагане на 

маргинализираните групи /жени, млади хора, възрастни хора, мигранти/, 

модернизиране на социалните системи в страните членки и постигане на 

социална кохизия и преодоляване на бедността.  

Очертаните механизми за постигане на целите включват пряко 

обвързване на целите, със заявените намерения от страните членки и с 

постигнатите междинни резултати. Например бе прието осъществяването 

на обща стратегическа рамка за фондовете, което все повече позволява 

интегрирано използване на средствата за постигане на общите цели и 

свързва усилията и средствата на провежданата политика по сближаване 

в период 2014-2020г. със стратегия Европа 2020. В посочения период ЕК 

приложи правилото на „награждаване“ на страните членки, които 

демонстрират постигането на ефективни резултати на основата на 

прилагането на регулаторна и институционална рамка чрез 

разпределение на допълнителни средства, за сметка на страни членки с 

недобри резултати от европейските семестри.  

За постигането на политическата рамка на стратегия Европа 2020, 

бяха предложени и серия от инициативи, които да подкрепят 

съществуващите европейски политики и инструменти. Основните седем 

водещи инициативи са обвързани пряко с европейските политики, 

особено с европейската политика по заетост, социалната политика, 

политиката по иновации и инвестиции, с оглед създаването на включващ и 

интелигентен растеж. Добри примери на действие на водещите 

инициативи са „Иновационен съюз“, „Младежта в действие“ /до 

2014,изцяло поета от програма Еразъм+/, „Дигитален/цифров дневен ред 

за Европа“, „Ефективна на ресурси Европа“, „Индустриална политика за 

глобализация“, „Дневен ред за нови умения и работни места“, 

„Европейска платформа срещо бедността и социалното изключване“. 

Развити от ЕК, националните правителства използваха водещите 
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инициативи за старт и рестарт на усилията за създаване на нови работни 

места, овладяване на нови умения, безполезнена адаптация при 

необходимост от смяна на кариерата в променящия се пазар на труда, 

повишаване равнищата на заетост, нови технологии и иновации, 

цифровизация на пазарите на труда и използването им за повишаване на 

производителността на труда и др. Европейските фондове, програми в 

рамките на инициативите доведоха до създаването на нов социалне 

модел и до нов социален диалог в Европа, до задълбочаване на 

териториалното и икономическото сближаване. Кризите поставиха 

европейските политически елити, но и европейското гражданско 

общество пред нов прочит на правата на човека, пред разглеждане на 

регионалните различия като урок по солидарност, по постигане на 

достоен живот, преодоляване на бедността и социалното изключване. 

Ефективното използване на ресурсите в Европа, постигането на 

енергийна сигурност, необходимост от диверсификация на ресурсите и 

най-вече преустановяване на газовата зависимост от външни на Съюза 

партньори, устойчивото опазване и използване на намаляващите 

ресурси, наложи приемането на нови икономически механизми и 

политики като подпомагане на малкия и средния бизнес, разгръщане на 

смарт технологиите, подкрепа за новите фирми /start-up business/, 

подпомагане на предприемачеството, разгръщане на социалното 

предприемачество и др.  

Европейските институции и националните правителства имат 

споделени отговорности за постигането на целите на стратегията Европа 

2020. На европейско ниво Европейският съвет следи за прилагането на 

хоризонталните политики и на еврозоната, приема оценката за 

напредъка, Съветът на ЕС следи за мониторинга на отделните тематични 

области и политики на Съюза, ЕК подпомага националните правителства 

по европейския семестър и подготвя общ обзор на растежа. 

Европейските консултативни институции като Европейския икономически 

и социален комитет, Комитетът на регионите, европейското гражданско 

общество, медийните партньори подпомагат мобилизирането на 

местните и регионални ресурси за изпълнението на стратегията, участват 

с проекти в изпълнението на водещите инициативи на Комисията.  

Всяка година ЕК издава специализиран доклад за постигането на 

целите на стратегия Европа 2020, който позволява да се анализират 

постигнатите резултати и тяхната ефективност. Последният доклад 

обхваща периода до 2018г. вкл. и показва значими темпове на развитие в 
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страните членки, съпоставяйки динамиката на развитието на 

показателите, съизмерими с целите, поставени в стратегията.  

 Европейският съюз си поставя пет главни 

цели за постигане до 2020 г.: 

 повишаване на процента на заетост на 

населението на възраст 20—64. год. до 75 %; 

 инвестиране на 3 % от БВП в 

научноизследователска и развойна дейност; 

 намаляване на емисиите на парникови 

газове с най-малко 20 %, увеличаване на дела 

на възобновяемите енергии до 20 % и 

повишаване на енергийната ефективност с 

20 %; 

 намаляване на дела на преждевременно 

напусналите училище до по-малко от 10 % и 

повишаване на дела на завършилите висше образование до най-

малко 40 %; 

 намаляване на броя на застрашените от бедност или социално 

изключване с 20 млн. души. 

 

Те
м

а
 Индикатор 2008 2013 2014 2015 2016 2017 2018 цел 

З
а

е
т
о

с
т
 

Заетост между 

20-64г.  % 

70,1 68,4 69,2 70,1 71,1 72,2 73,2 75 

Заетост м/ду 

20-64г жени 

62,8 62,6 63,5 64,3 65,3 66,5 67,4  

Заетост м/ду 

20-64г мъже 

77,9 74,3 75,0 75,9 76,9 78,0 79,0  

И
зс

л
е

д

в
а

н
е

 

и
н

о
в
а

ц

и
и

 

Средни 

национални 

разходи % /ВБП/ 

 

1,84 

 

2,02 

 

2,03 

 

2,04 

 

2,03 

 

2,06 

 

: 

 

3 

К
л
и

м
а

т
и

ч
н

и
 

п
р

о
м

е
н

и
 и

 

е
н

е
р

ге
т
и

к
а

 

Емисии на 

парникови 

газове 

90,6 80,4 77,4 78,0 77,6 78,3 : 80,0 

Дял на 

възобновяемат

а енергия в 

енергийното 

потребление % 

11,1 15,2 16,1 16,7 17,0 17,5 : 20,0 
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Първично 

енергийно 

потребление 

1 

693 

1571 1509 1532 1543 1562 : 148

3 

Крайно 

енергийно 

потребление 

1 

180 

1108 1063 1086 1108 1123 : 108

6 

О
б

р
а

зо
в
а

н
и

е
 

Ранно 

напускащи % 

14,7 11,9 11,2 11,0 10,7 10,6 10,6 10,0 

Ранно 

напускащи 

жени 

12,7 10,2 9,6 9,5 9,2 8,9 8.9 :  

Ранно 

напускащи 

мъже 

16,7 13,6 12,8 12,4 12,2 12,1 12,2 : 

Висше 

образование % 

31,2 37,1 37,9 38,7 39,1 39,9 40,7 40,0 

Висше 

образование ж 

34,3 41,4 42,3 43,4 43,9 44,9 45,8 : 

Висше 

образование м 

28,0 32,8 33,6 34,0 34,4 34,9 35,7 : 

Б
е

д
н

о
с

т
 и

 с
о

ц
и

а
л
н

о
 и

зк
л
ю

ч
в
а

н
е

 

Хора в риск от 

бедност ЕС-27 

/мил./ 

116,

1 

121,6 120,

8 

117,

8 

116,9 111,

9 

: 96,2 

Хора в риск от 

бедност ЕС-28 

/мил./ 

: 122,8 122 119 118 113 :  

Хора в риск от 

бедност ЕС-28 

% 

23,7 24,6 24,4 23,8 23,5 22,4 :  

Хора, живеещи 

в неразвити 

райони/ липса 

на работа 

9,2 11,0 11,3 10,7 10,5 9,5 :  

Хора в риск 

поради 

социални 

трансформац

ии 

16,6 16,7 17,2 17,3 17,3 16,9 :  

Материално 

ущетени хора 

8,5 9,6 8,9 8,1 7,5 6,7 6,0  

Таблица 1 Европа 2020 и изпълнение на ключови индикатори, ЕС-28, 2008 и 

2013-2018 

Източник: Евростат, октомври 2019г. 

 

Най-значимите проблеми, които търсят разрешаване чрез 

стратегията, са свързани основно с разгръщането на политики за 

откриване на нови работни места и за растеж, които трябва да преодолеят 
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сериозните дефицити и изоставане на ЕС спрямо останалите 

международни актьори. Сравнителните данни на ЕвроСтат, използвани в 

доклада, са към декември 2018г. Данните, използвани за България, са към 

31.12.2018г. 

Стратегията цели да постигне високи нива на заетост, продуктивност и 

социално включване като компенсира относително ниското равнище на 

заетост в ЕС, особено при жените и при възрастните хора на възраст 55-

64г. При жените имаме тенденция на изоставане – 67,4% срещу 79% 

заетост при мъжете, както и запазване на ниските нива на заетост на 

населението между 55-64г. – 46% в съпоставка с 62% в САЩ. Тенденцията 

на нарастване на заетостта към 2018г. достига 72,2%. България отчита 

трайна нарастване на заетостта и намаляване на равнищата на 

безработица, както и увеличаване на сезонната заетост. Наблюдава се 

рязко намаляване на работната ръка в Европа в резултат на 

демографската криза, поради което в преобладаващ брой страни 

членки по-малък брой активно заети работещи издържат по-голям брой 

неработещи. Има рязко нарастване на броя на гражданите над 

60годишна възраст и тяхното излизане от активния пазар на труда, което 

застрашава функционирането на трудовия пазар.  

Младежката заетост има същностно значение за изпълнение на целите 

на стратегията. Макар трайно да нараства равнището на заетост като 

цяло, все още съществуват тревожни тенденции сред младежката 

заетост, като въпросът продължава да бъде особено чувствителен в страни 

като Испания, Гърция. Заетостта сред младите хора на възраст 20-29г. е 

значително по-ниска спрямо възрастта 30-54г. В България, по данни на 

Агенцията за заетостта 2018г., заетостта на младите хора между 16-24г. е 

около 23%, нивото на младежката безработица е 13,3% от всички 

безработни лица в страната.  

В България съществено се разраства групата на NEETs, млади хора на 

възраст 16-24г., които нито работят, нито учат и не са активни в процеса на 

търсене на работа – 22%. В училищна възраст това са близо 11%, но във 

възрастовата група 19-28г. това са 28%. Най-съществени факти, които 

възприпятстват намирането на работа сред младите хора, са ниската 

степен на образование и ранно отпадане от училище /47%/, липса на 

квалификация /69%/, такива които не са работили никога /67%/, 

мотивацията /липсата на желание за развитие, работа или учене, 

социална изолация/.  
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Миграционната криза в Европа има своето влияние в дългосрочен план 

върху европейската трудова сила. Бързата социализация на мигрантите, 

включването им в общностния живот на страните членки и регионите, 

образоването и квалификацията им ще представляват в дългосрочен план 

свеж ресурс за европейския трудов пазар. Редица европейски програми 

са насочени към социално и трудово включване.  

Образованието е важен компонент на стратегията и е част от 

индикаторите, които следят институциите. При приемането на стратегията 

е посочено, че над 80 милиона души са с ниска квалификация, но не 

използват и не желаят възможности за повишаването й, не променят своите 

нагласи за добиване на допълнителни квалификации, които да отговарят 

на нуждите на пазара на труда. Нисък е обхвата на хората с висше 

образование – едва една трета от европейците, в сравнение със САЩ – 

40% и над 50% в Япония. В периода на действие на стратегия Европа 2020 

имаме трайно увеличение на обхванатите във висше образование, като 

обхватът при жените е по-висок от резултатите при мъжете.  

Специално внимание е отделено на повишаване на степента на 

грамотност и образованост сред младото европейско население /през 

2010г. близо 25% от европейските ученици не умеят да четат/, а близо 15% 

напускат рано училище /данни 2008г./. През 2017г. процентът на ранното 

напускане е 10,6%, като от тях 12,2% са млади мъже, а 8,9% са жени. За 

различните страни членки показателите варират сериозно, като напр. 

Хърватска отчита едва 3,3%, а Испания достига до 17,9%, Португалия и 

Гърция. Според предложените данни от ЕвроСтат, в целия ЕС в периода 

2013-2018г. се наблюдава увеличаване на напускащите ранно средното 

си образование – дори в страни като Швеция и Дания има увеличаване с 

близо 2,2 пункта, България е в групата страни, които отчитат увеличаване на 

ранното напускане едва с 1 пунк, наред с Чехия, Унгария, Германия, 

Словения, Люксембург. 

България отчита 13% ученици, отпаднали от системата на средното 

образование, без придобита специалност или степен на професионална 

квалификация. Основните причини са от икономически характер, 

етнокултурни причини, образователни и социални причини.  

От особена значимост е индикатора бедност и преодоляването на 

риска от социално изключване. Още през 2010г. е посочено, че над 80 млн. 

души са били застрашени от бедност, в това число 19 млн. Деца, а 8 % от 

работещите хора не печелят достатъчно, за да прехвърлят прага на 

бедност в Европа. На практика една пета от европейските граждани 
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живеят в бедност и не получават достатъчно средства. В периода 2013-

2018г. ясно са оформени чувствителните групи, които лесно биха били 

маргинализирани и заплашени от попадането в групата на риск от 

бедност – млади хора, особено от групата неучещи и неработещи; 

безработни и неактивно търсещи работа; самотни родители, еднолични 

домакинства, хора с ниско образование; жители на селските райони и 

чужди граждани на трети страни /мигранти/. Предвид на факта, че 

набирането на информация, свързана със степента на бедност, е 

изключително трудно поради субективни причини, поради невъзможност 

за проследяване на степента на риска от бедност, няма достатъчно данни, 

които да анализират ситуацията.  

Постигането на социалните и икономическите цели на стратегия 

Европа 2020 са в пряка връзка с развитието на европейската икономика, в 

подпомагането на европейската наука и разширяването на инвестициите 

в иновации и изследвания. Все още европейските университети изостават 

в световните класации на престижни университетски центрове – едва 2 от 

тях попадат сред първите сто. През 2009г. европейските фирми са едва 

четвърт от световния пазар, сериозно е изоставането в информационните 

и комуникационните технологии. Специално внимание е отделено на 

бавното въвеждане на високоскоростен интернет, което вече се 

превръща в предпоставка за формиране на райони в изолация, пряко 

влияе на търговия, стоки и услуги, на знания. В периода на развитие на 

стратегията 2013-2018г. са разгърнати нови икономически механизми и 

политики като подпомагане на малкия и средния бизнес, разгръщане на 

смарт технологиите, подкрепа за новите фирми /start-up business/, 

подпомагане на предприемачеството, разгръщане на социалното 

предприемачество и др. Бизнесът рязко се е увеличил през последните 

десет години, като малките и средни предприятия внасят 64,9% от общия 

БВП. В периода след 2017г. европейската икономика разширява 

значително своя социален аспект, като ЕК обяви серия от инициативи, 

насочени към подпомагането на социалното предприемачество. 

Съществен момент в увеличаването на този принос носи и разгърнатия 

след 2014г. План за инвестиции на Европа /План Юнкер/, който цели да 

подпомогне икономическото укрепване и стабилизиране на 

европейската икономика. Към май 2019г. в европейската икономика са 

инвестирани 398,6 билиона евро в области като енергетика, химия, 

социална инфраструктура, транспорт, дигитализация, околна среда и 

възобновяема енергетика, 31% от всички средства са предоставени на 

малки бизнеси. България се справя изключително добре с процеса на 
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кандидатстване по Плана Юнкер, тя е трета страна сред страните членки 

и е привлякла над 2388милиона евро в своята икономика. Постигането на 

по-добро ниво на общото ниво на публичните и частните инвестиции 

създава предпоставки за разширяване и водене на устойчива и 

последователна социална, развойна политика, свързана с инвестиции в 

изследвания и нови технологии.  

В световен план има съществено увеличаване на зависимостта от 

изкопаеми горива /нефт, газ, въглища/, което застрашава 

икономическата сигурност и води до неблагоприятно и застрашително 

трайно изменение на климата. Европейската икономика не се различава 

от световните тенденции. Климатичните промени все повече трайно 

засягат ежедневието на гражданите, като изненадват с катаклизми, 

природни явления и колизии. Темата за устойчивото развитие присъства 

трайно в европейската, а и световната политика, поради това е и 

същностен елемент на стратегия Европа 2020. Нейни елементи, предмет 

на мониторинг, са емисията на парникови газове, дяловете на 

възобновяемата енергия в общото енергийно потребление, енергийната 

ефективност и енергийната независимост. Макар резултатите, които ЕК 

отчита да посочват намаляване са парниковите газове /с 22% през 2017 в 

сравнение с 1990г/, на карбоновите емисии с 20% през 2017г., то 

съществува сериозна опасност от нарушаване на биоразнообразието, 

от задълбочаване на процеса на климатични промени. Глобализацията и 

липсата на политическа воля в световния политически елит, липсата на 

всеобхватно световно споразумение и воденето на епизодични диалози, 

ще продължи да поставя проблема в класацията на най-значимите и 

горещи за хилядолетието.  

Европейският съюз е съюз на изконни ценности. Той се основава на 

основните права на гражданите, на солидарността, на единството и 

обединението, които утвърждава в последните седемдесет години. 

Приетите стратегия „Европа 2020” и съпътстващи документи, безпорно 

целят утвърждаване и разширяване на това единство и утвърждаване на 

световната икономическа и политическа сцена. Но до каква степен 

инерцията на „докладната и отчетната демокрация“ ще отговори на 

реалността, всички европейци предстои да съпреживеем. Промените в 

климата и все по-честите природни бедствия ни убеждават, че този 

момент излиза извън документните очаквания и начертани прогнози в 

дебата за бъдещето на Европа.  
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Дебатът за бъдещето на Европа цели да разшири и задълбочи 

разбирането на европейските граждани за основните ценности на Съюза, 

за неговата обща история, многообразие и споделени цели и стратегия 

на развитие. Развитието на вярата в бъдещето на Съюза развива и 

допринася за инициативата на гражданите във включване в общи дела и 

инициативи, в активно гражданско и междукултурно включване и 

доброволчество в местните общности, регионалните и националните 

дадености, както и на ниво европейско семейство.  

Като се имат предвид протичащите икономически и социално-

политически промени, дебатите за миграцията и за сигурността в Европа, 

става видима необходимостта от широко социално включване и 

социална равенство, които биха позволили да се развива и изследва как 

солидарността и неформалното образование могат да допринесат за 

развитие и обогатяването на тези ценности в обществото така че да 

доведат активно гражданско включване и участие на всеки европеец в 

делата на Съюза.   
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Новата комисия Фон дер Лайен /2019-2024/ заяви ясни политически 

цели и приоритети, пряко свързани с развитието на ЕС и с предходните 

цели на Съюза, изразени най-вече в Стратегия 2020 и в „Бялата книга за 

бъдещето на Европа“. Основните приоритети на Комисията Фон дер 

Лайен са свързани със справянето с климатичните промени. Целите бяха 

ясно поставени и изразени в т.нар. Зелена сделка за Европа. Елементи на 

Зеления пакт са рязкото намаляване на вредните газове в следващите 

години и въвеждането на данък въглероден диоксид; превръщането на 

Европа до преди 2050 година в първия климатично неутрален континент в 

света. За да могат всички държави да отговорят на амбициозните 

климатични планове на Еврокомисията, фон дер Лайен предвижда 

създаването на фонд за справедлив преход, който да помага на по-

бедните региони. Зеленият пакт е свързан с  колективната необходимост 

за „здрава планета като нашето най-голямото предизвикателство и 

отговорност“, с цел намаляване от 50% до 55% преди 2030 г. Комисията 

предвижда и осъществяване на политики за устойчиви европейски 

инвестиции (както и частичната конверсия на фондовете на ЕИБ в 

„климатична банка“) с цел предоставяне на един трилион евро в 

инвестиции до края на десетилетието. 

Приоритет на новата комисия Фон дер Лайен е необходимостта 

силната икономика в Европа да бъде съчетана със социална 

справедливост. В тази връзка фон дер Лайен обеща въвеждането на 

единна европейска минимална заплата, разширяване на условията и 

задълженията интернет гигантите и мултинационалните компании, които 

работят в Европа, да плащат данъците си на континента и да допринасят 

за социалната солидарност и за развитието на човешкия и социалния 

капитал в ЕС. Съчетаването на работния и семейния живот, 

равнопоставеност на половете, гарантирането на условия на труд и 

справедливо заплащане са само елементи от социалния пакет на новата 

комисия.  
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Елементи на работата на новата комисия ще бъде върховенството на 

закона и принципите на правовата държава като европейска ценност, 

които да се спазват във всички държави-членки и  развитие на механизъм 

за контрол и наблюдение от страна на Европейската комисията, нов пакт 

за миграцията и убежище и рестарт на Дъблинското споразумение. 

Новата комисия Фон дер Лайен обяви рестарт на европейската 

демокрация и приближаване на политиките на Комисията и институциите 

до всекидневния живот на хората. В конкекста на това ще се проведат 

двегодишни граждански диалози и в най-отдалечените населени места в 

Европа, които ще заключат в Конференция за Европа, в която гражданите 

ще поемат водеща и активна роля. Гражданинът е в основата и в 

същността на политическите приоритети и цели на Комисия Фон дер 

Лайен. 

Повече за приоритетите на Комисията може да прочетете тук: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_bg 

 

 

Новото десетилетие на стария континент ще бъде изпълнено с нови 

предизвикателства, които обаче се основават на изконните ценности на 

Съюзът, обединил свободни граждани в името на солидарността, 

справедливостта и развитието. ЕС се основава на основните права на 

гражданите, на солидарността, на единството и обединението, които 

утвърждава в последните седемдесет години. 

 

 

 

 

  

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024_bg
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ПОЛЕЗНИ ВРЪЗКИ И РЕСУРСИ  

ЕВРОПА 2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж 

/* COM/2010/2020 окончателен */ - Пълният текста на стратегията може да 

прочетете на : http://publications.europa.eu/resource/cellar/6a915e39-0aab-491c-8881-

147ec91fe88a.0021.02/DOC_1 

 

Актуална изчерпателна информация за постигнатите резултати по 

различните индикатори и от отделните страни-членки 

На сайта на Евростат, може да откриете актуална 

изчерпателна информация за постигнатите резултати 

по различните индикатори и от отделните страни-

членки. 

Евростат участва в процеса на определяне на 

показателите в подкрепа на стратегията „Европа 2020“ 

и следи основните цели с девет показателя. Ролята на 

Евростат е: 

 Да осигури статистическата подкрепа за 

стратегията; 

 Да осигури методическа подкрепа в процеса на разработване на 

показатели; 

 Да поддържа връзка с други генерални дирекции на Комисията, по-

специално относно определянето и избора на показатели в 

подкрепа на стратегията; 

 Да произвежда и предоставя съответните статистически данни; 

 Да се гарантират високи стандарти за качество на данните - това се 

гарантира чрез Кодекс на практика, приложим към Европейската 

статистическа система, правна рамка и съобщение за качеството 

на статистиката. 

Интернет сайт: https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators 

Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 

strategy — 2019 edition, EuroStat October 2019:   

https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-04-19-

559  

 

 

http://publications.europa.eu/resource/cellar/6a915e39-0aab-491c-8881-147ec91fe88a.0021.02/DOC_1
http://publications.europa.eu/resource/cellar/6a915e39-0aab-491c-8881-147ec91fe88a.0021.02/DOC_1
https://ec.europa.eu/eurostat/web/europe-2020-indicators
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-04-19-559
https://ec.europa.eu/eurostat/en/web/products-statistical-books/-/KS-04-19-559


 

Европа 2020 – планове, резултати, развитие 

Кръгова икономика 

Кръговата икономика има за цел да поддържа стойността на продуктите, 

материалите и ресурсите за възможно най-дълго, като ги връща в 

продуктовия цикъл в края на тяхното използване, като в същото време 

минимизира образуването на отпадъци. Колкото по-малко продукти 

изхвърляме, толкова по-малко материали извличаме, толкова по-добре за 

нашата околна среда. 

Този процес започва в самото начало на жизнения цикъл на продукта: 

интелигентните процеси на проектиране и производство на продукти 

могат да ви помогнат да спестите ресурси, да избегнете неефективното 

управление на отпадъците и да създадете нови бизнес възможности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Линейна икономика                                         Кръгова икономика 

Научете повече на : https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy 

 

Цели за устойчиво развитие 

17-те цели за устойчиво развитие и 

свързаните с тях 169 под-цели, които са в 

основата на Програмата на ООН за 

устойчиво развитие до 2030 г., предоставят 

нова политическа рамка в световен мащаб 

за прекратяване на всички форми на 

бедност, борба с неравенствата и борба с 

изменението на климата, като 

същевременно се гарантира че никой не е 

изоставен.  

https://ec.europa.eu/eurostat/web/circular-economy
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ЕС е напълно ангажиран да бъде първенец в изпълнението на Програмата 

за устойчиво развитие до 2030 г., заедно със своите държави-членки. 

Програмата е нашата споделена пътна карта за мирен и проспериращ 

свят, от първостепенно значение за ценностите на ЕС и бъдещето на 

Европа. 

 

Научете повече за ЕС и целите за устойчиво развитие: 

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_bg 

Статистически данни за прогреса на ЕС за постигане на целите за 

устойчиво развитие: https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview 

 

Други полезни документи 

COM/2016/0739 final Съобщение на Комисията, до Европейския 

парламент, Съвета, Европейския икономически и социален комитет и 

Комитета на регионите. Следващи стъпки към устойчиво европейско 

бъдеще Европейски действия за устойчивост налична на https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2016:739:FIN  

 

Investment plan for Europe, https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-

growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-

plan/investment-plan-results_en#countries 

 

Източник на изображенията: https://ec.europa.eu/eurostat/   

https://ec.europa.eu/info/strategy/international-strategies/sustainable-development-goals_bg
https://ec.europa.eu/eurostat/web/sdi/overview
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2016:739:FIN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=COM:2016:739:FIN
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en#countries
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en#countries
https://ec.europa.eu/commission/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan-europe-juncker-plan/investment-plan-results_en#countries
https://ec.europa.eu/eurostat/
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Тази електронна книга се реализира с финансовата подкрепа на Европейската 

комисия. Отговорността за нейното съдържание се носи единствено от Европейски 

информационен център - Велико Търново и при никакви обстоятелства не може да 

се разглежда като отразяващо позицията на Комисията. 

 

 

 

 

ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР –  

ЕВРОПА ДИРЕКТНО, ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

пл. Център №2, ВТУ "Св.св. Кирил и Методий", Корпус 5, каб. 510 

гр. Велико Търново 

тел. 062 605060 

ел. поща: office@europeinfocentre.bg 

www.europeinfocentre.bg 
 

mailto:office@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/

