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БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА 

 

„В началото на това пътуване трябва да се възползваме 

максимално от всичките си силни страни и умения и от целия си 

потенциал. Трябва да се съсредоточим върху равенството и да 

създадем възможности за всички хора, независимо от това дали са 

жени или мъже, дали са от изток, запад, юг или север, дали са млади 

или стари.“  

    Урсула фон дер Лайен 

 

Европа винаги е била символ на  общото бъдеще на хората от континента. 

Обединена Европа означава по-силна Европа, която изповядва основните 

ценности, залегнали още в годините на нейното основаване: мирно бъдеще, 

човешко достойнство, свобода и демокрация. Тези общи човешки ценности 

позволяват всички да се чувстват обединени и да бъдат част от общия проект - 

Европейски съюз. 

Европейският съюз /ЕС/ е място, в което европейските граждани могат да 

упражняват единствено по рода си многообразие от култури, идеи и традиции в 

съюз, простиращ се върху четири милиона квадратни километра. Съюз, който 

предлага природосъобразна и здравословна среда, изпълнен с нови технологии 

и изконни ценности. Европа е разглеждана като общо бъдеще, но и като обща 

отговорност.  

В 2020г., в резултат на приключване на процедурата по излизането на 

Обединеното кралство, повече от всякога Европа на 27-те трябва да определи 

своята съдба, да очертае визията на бъдещето си, да определи стратегията на 

заемането на водеща роля в света по отношение на големите предизвикателства 

на съвремието. 

 Политиките за действие на ЕС в конкретна област, намират израз в 

официалните документи на Европейската комисия /ЕК/, т.нар. Бели книги на ЕК. 

Целта на всяка „Бяла книга“ е да се сложи началото на обсъждане на конкретен 

определен проблем, като в този процес на обсъждане се включват 



 

 

обществеността, заинтересованите лица, Европейския парламент /ЕП/ и Съвета 

/ЕС/, като крайната цел е постигането на политически консенсус. Примерите за 

действия на този тип официални документи са напр. Бялата книга на ЕК относно 

завършване на изграждането на вътрешния пазар (2015) , Дневен ред за 

постигане на адекватни, сигурни и устойчиви пенсии (2012); Към по-ефективен 

контрол на сливанията от ЕС (2014); Бяла книга за бъдещето на Европа - 

размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.(2017). В рамките на посочените за 

пример бели книги е прието широкообхватно законодателство в конкретните 

области, което разширява и заздравява Съюза на правна и функционална 

основа. 

 Дискусията за намиране на отговори за Бъдещето на Европа сред 

излизането на Обединеното Кралство, е представена в „Бяла книга за бъдещето 

на Европа - размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.“ (2017). „Бяла книга за 

бъдещето на Европа“ е принос на Комисията за срещата на върха  Рим за 

отбелязване на 60-та годишнина на ЕС. Тя съсредоточава вниманието си върху 

нарастващите геополитически предизвикателства, възможностите, които се 

откриват пред Съюза и колективните ответни мерки, които могат да се изберат и 

предприемат. В документа е разгледан и процеса, който трябва да започне сред 

излизането на Великобритания и да позволи на Европа да се развива успешно и 

единно през идващото десетилетие. 

На срещата на върха в Рим на 25 март 2017 г., тогавашният председател 

на ЕК Жан-Клод Юнкер заяви: „Преди 60 години основателите на Европа избраха 

да обединят континента със силата на закона вместо със силата на оръжието. 

Можем да сме горди с това, което сме постигнали оттогава. И най-мрачният ден 

за нас през 2017 г. ще бъде далеч по-ведър от който и да било, прекаран от 

предшествениците ни на бойното поле. Отбелязването на 60-та годишнина на 

Договорите от Рим е време за обединена Европа на 27-те да определи визия за 

бъдещето си. Сега е време за лидерство, единство и обща решимост. В Бялата 

книга на Комисията са представени няколко различни пътя, които този единен 

ЕС от 27 страни може да избере да следва. Това е началото на процеса, а не 

краят, и аз се надявам, че сега ще се проведе откровен и широк дебат. След 

което формата ще следва функцията. Бъдещето на Европа е в нашите собствени 

ръце“. 



 

 

В Бялата книга е подложено на анализ как 

Европа ще се променя през следващото 

десетилетие – като се започне от въздействието на 

новите технологии върху обществото и работните 

места и се стигне до множеството въпроси и 

опасения, свързани с глобализацията, със 

сигурността и възхода на популизма. В 

предложеният текст е представен и изборът, пред 

който е поставен Съюза – да бъде оставен на 

проявлението на тези тенденции или да се 

направи опит страните-членки да се възползват от 

новите възможности. В Бялата книга е направен изводът, че населението и 

икономическата значимост на Европа намаляват, докато други части на света 

бележат ръст /предимно Америка и Азия/. През 2060 г. населението на нито една 

страна от ЕС няма да бъде дори 1% от населението на света. Демографският 

проблем, социално-икономическото развитие и необходимостта от запазването 

на традиционния начин на живот на европееца поставят значими 

предизвикателства пред европейския политически елит. Той трябва да съумее 

да запази Европа като глобална сила с положително значение и просперитет.  

В Бялата книга за Бъдещето на Европа са представени пет сценария, 

които описват двигателите на промяната през следващото десетилетие и 

предлагат поглед към потенциалното състояние на Съюза до 2025 г. в 

зависимост от избора, който Европа ще направи. Сценариите обхващат широк 

кръг от възможности и са с илюстративен характер. Те не се изключват взаимно 

и не са изчерпателни. Основната им цел е да провокира всички засегнати страни, 

европейските граждани към широкообхватна дискусия за намиране на консенсус, 

единение и заедност.  

Сценарий 1: Продължаваме, както досега – ЕС-27 се съсредоточава върху 

изпълнението на програмата си за положителни реформи в духа на програмата 

Ново начало за Европа от 2014 г. и Декларацията от Братислава, приета от 27-

те държави членки през 2016 г. Въздействие върху политиките: 



 

 

 Единен пазар и търговия - Единният пазар се укрепва, включително в 

сектора на енергетиката и цифровия сектор; ЕС-27 работи за сключването 

на прогресивни търговски споразумения. 

 Икономически и паричен съюз - Постепенен напредък за подобряване на 

функционирането на еврозоната. 

 Шенген, миграция и сигурност -Сътрудничеството в управлението на 

външните граници постепенно се засилва; напредък в посока на обща 

система за убежище; подобрена координация по въпросите на 

сигурността. 

 Външна политика и отбрана - Постигнат е напредък при изразяването на 

единна позиция по въпросите на външната политика; по-тясно 

сътрудничество в областта на отбраната. 

 Бюджет на ЕС - Частично се модернизира, за да отразява програмата за 

реформи, договорена от 27-те държави членки. 

 Способност за постигане на резултати - Положителната програма за 

действие дава конкретни резултати; разбирането на процеса на вземане 

на решения продължава да е трудно; способността за постигане на 

резултати не винаги отговаря на очакванията. 

Сценарий 2: Остава само единният пазар – Европейският съюз 

постепенно се фокусира върху единния пазар, тъй като 27-те държави членки не 

успяват да намерят общ език във все повече области на политиките, които водят. 

Въздействие върху политиките: 

 Единен пазар и търговия - Единният пазар за стоки и капитали се укрепва; 

продължават да са налице разлики при стандартите; свободното 

движение на хора и услуги не е напълно гарантирано. 

 Икономически и паричен съюз - Ограничено сътрудничество в еврозоната. 

 Шенген, миграция и сигурност - Няма единна политика за миграцията и 

убежището; по-нататъшната координация в областта на сигурността се 

извършва на двустранна основа; контролът на вътрешните граници се 

извършва по-системно. 



 

 

 Външна политика и отбрана - Някои външнополитически въпроси все 

повече се разглеждат на двустранна основа; сътрудничеството в областта 

на отбраната се запазва в сегашната си форма. 

 Бюджет на ЕС - Пренасочва се към финансирането на основни функции, 

необходими за единния пазар. 

 Способност за постигане на резултати - Вземането на решения може да е 

по-лесно за разбиране, но способността за колективни действия е 

ограничена; често се налага въпроси от общ интерес да бъдат решавани 

на двустранна основа. 

Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече – ЕС-27 

продължава както досега, но дава възможност на желаещите държави да правят 

повече заедно в определени области, като отбраната, вътрешната сигурност или 

социалните въпроси. Възникват една или няколко „коалиции на желаещите“. 

Въздействие върху политиките: 

 Единен пазар и търговия - единният пазар се укрепва и ЕС-27 работи за 

сключването на прогресивни търговски споразумения. 

 Икономически и паричен съюз - Постепенен напредък за подобряване на 

функционирането на еврозоната като се изключи групата държави, които 

задълбочават сътрудничеството си в области, като например данъчното 

облагане и социалните стандарти. 

 Шенген, миграция и сигурност - Сътрудничеството в управлението на 

външните граници постепенно се засилва; напредък в посока на обща 

система за убежище; подобрена координация по въпросите на сигурността 

като се изключи групата държави, които задълбочават сътрудничеството 

си по въпросите на сигурността и правосъдието. 

 Външна политика и отбрана - Постигнат е напредък при изразяването на 

единна позиция по въпросите на външната политика; по-тясно 

сътрудничество в областта на отбраната като се изключи групата 

държави, които задълбочават сътрудничеството си в областта на 

отбраната, като се съсредоточават върху военната координация и 

съвместното оборудване. 

 Бюджет на ЕС – Частично се модернизира, за да отразява програмата за 

реформи, договорена от 27-те държави членки. Отпускане на 



 

 

допълнителни бюджети от някои държави членки за областите, в които те 

решат да правят повече. 

 Способност за постигане на резултати - Положителната програма за 

действие дава конкретни резултати; разбирането на процеса на вземане 

на решения продължава да е трудно; способността за постигане на 

резултати не винаги отговаря на очакванията. Положителната програма за 

действие за ЕС от 27 държави членки дава резултати; някои групи 

държави членки постигат повече заедно в определени области; вземането 

на решения става по-сложно. 

До 2025 г. това може да означава:  

15 държави членки създават полицейски и магистратски корпус за борба с 

трансграничната престъпност. Информацията, свързана със сигурността, се 

обменя незабавно, защото националните бази данни са напълно свързани 

помежду си.  

Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно – ЕС-27 се съсредоточава 

върху постигането на повече и по-бързи резултати в избрани области на 

политиката, като прави по-малко в други области, за които се смята, че 

действията му нямат добавена стойност. Вниманието и ограничените ресурси 

са насочени към определени области на политиката. Въздействие върху 

политиките: 

 Единен пазар и търговия - Определени са минимални общи стандарти, 

но е засилено прилагането в областите, чието функциониране е 

уредено на равнището на ЕС; търговията е въпрос, който се разглежда 

единствено на равнището на ЕС. 

 Икономически и паричен съюз - Предприемат се редица мерки за 

консолидиране на еврозоната и гарантиране на нейната стабилност; 

ЕС-27 предприема по-малко действия в някои части от областта на 

политиката по заетостта и социалната политика. 

 Шенген, миграция и сигурност - Осъществява се системно 

сътрудничество във връзка с управлението на границите, политиките в 

областта на убежището и борбата с тероризма. 



 

 

 Външна политика и отбрана - ЕС говори с един глас по всички 

външнополитически въпроси; създава се Европейски съюз за отбрана. 

 Бюджет на ЕС - Значително модернизиран и увеличен, подкрепен със 

собствени ресурси; въведена е в действие функция за фискална 

стабилизация на еврозоната. 

 Способност за постигане на резултати - Във всички области вземането 

на решения е по-бързо, а прилагането — по-ефикасно; за някои, които 

считат, че ЕС е отнел твърде много правомощия от държавите членки, 

възникват въпроси относно отчетността. 

До 2025 г. това може да означава:  

Нова европейска агенция за борба с тероризма помага за възпирането и 

предотвратяването на тежки нападения чрез системно проследяване на 

заподозрени лица. 

Сценарий 5: Правим много повече заедно – държавите от ЕС решават да 

споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във 

всички области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които 

бързо се прилагат. Въздействие върху политиките: 

 Единен пазар и търговия – Единният пазар е укрепен чрез хармонизация 

на стандартите и по-ефикасно прилагане; търговията е въпрос, който се 

разглежда единствено на равнището на ЕС 

 Икономически и паричен съюз - Изграден е икономически, финансов и 

фискален съюз съгласно предвиденото в Доклада на петимата 

председатели от юни 2015 г. 

 Шенген, миграция и сигурност -  Осъществява се системно сътрудничество 

във връзка с управлението на границите, политиките в областта на 

убежището и борбата с тероризма.  

 Външна политика и отбрана -  ЕС говори с един глас по всички въпроси на 

външната политика; създава се Европейски съюз за отбрана. 

 Бюджет на ЕС - Значително модернизиран и увеличен, подкрепен със 

собствени ресурси; въведена е в действие функция за фискална 

стабилизация на еврозоната. 



 

 

 Способност за постигане на резултати - Във всички области вземането на 

решения е по-бързо, а прилагането — по-ефикасно; за някои, които считат, 

че ЕС е отнел твърде много правомощия от държавите членки, възникват 

въпроси относно отчетността. 

Като принос към дебата за Бъдещето на Европа са подготвени и  поредица 

от документи за размисъл относно различни аспекти и засегнати политики, по 

които европейските граждани и институции трябва да се изкажат. Подобно на 

Бялата книга, в тях са представени различни идеи, предложения, варианти или 

сценарии за Европа през 2025 г., без на този етап да се представят окончателни 

решения. 

1. Развитието на социалното измерение на Европа -  очертават се 

тенденциите, предизвикателствата и начините за превръщането на 

стремежите за справедлива социална Европа. 

2. Извличането на ползите от глобализацията е вторият документ от 

поредицата. Той има за цел да направи справедлива и основана на 

доказателства оценка за значението на глобализацията за Европа и за 

европейците. 

3. Задълбочаването на Икономическия и паричен съюз, в който се посочват 

възможните начини за задълбочаване и завършване на изграждането на 

икономическия и паричен съюз до 2025 г. 

4. Бъдещето на европейската отбрана, в който са очертани различни 

сценарии за преминаване към съюз за сигурност и отбрана. Документът е 

придружен от конкретни предложения за създаване на Европейски фонд 

за отбрана, чрез който ще се подпомага по-ефективното изразходване на 

средства от страна на държавите от ЕС за съвместни отбранителни 

дейности. 

5. Бъдещето на финансите на ЕС включва пет основни аспекта - 

финансиране на европейската интеграция, добавената стойност на 

европейските финанси, тенденции и предизвикателства, варианти за 

бъдещето на финансите на ЕС и възможни сценарии за ЕС с 27 държави. 



 

 

Бялата книга е в основата на вземане на решения от ЕС-27 и действията, 

които трябва да бъдат предприети, още преди изборите за Европейски 

парламент през юни 2019 г.  

През  2019 година за първи път начело на изпълнителния орган на ЕС – ЕК, 

застава жена. Новият председател на Европейската Комисия, г-жа  Урсула фон 

дер Лайен, поставя в центъра на своята програма - грижата за хората, внимание 

и грижа към отделния европеец за гарантиране на европейския начин на живот.  

 

В своята програма за Европа „Съюз с по-големи амбиции. Политически 

насоки за следващата Европейска комисия (2019-2024 г.)“, Председателят на 

Европейската Комисия, г-жа  Урсула фон дер Лайен, представя шест основни 

амбициозни цели за Европа за следващите пет години и периода след това: 

 Европейска зелена сделка 

 Икономика в интерес на хората 

 Подготвена за цифровата ера Европа 

 Съхраняване на европейския начин на живот 

 По-силна Европа на световната сцена 

 Нов тласък за европейската демокрация 

Целта на тези амбициозни политически насоки е да се преоткрие 

възможността Европа да заеме водеща роля в световен мащаб, което може да 

е възможност само чрез обединяване на усилията на всички европейци и чрез 

осъществяване на модернизацията на европейската социална пазарна 

икономика.  

2020 г. ще бъде ключова за старта на представените амбициозни цели на 

председателя Фон дер Лайен и инициирането на конкретни инициативи, за 

постигането на договореност и сътрудничество с Европейския парламент, с 

държавите-членки и с различни други партньори.  



 

 

 

  

Изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда 

са заплаха за самото съществуване на Европа и света. За да преодолее тези 

предизвикателства, Европа се нуждае от нова стратегия за растеж, насочена към 

превръщането на Съюза в модерна, ефективно използваща ресурсите и 

конкурентоспособна икономика. 

Европейският зелен пакт е стратегия и пътна карта за постигане на устойчивост 

на икономиката на ЕС. Чрез него, Съюзът ще превърне климатичните и 

екологичните предизвикателства във възможности във всички области на 

политиката  устойчивост, което ще позволи да се реализира справедлив и 

приобщаващ преход. Според заявените намерения на Европейския зелен пакт, 

до 2050 г. Европа трябва да се превърне в първия климатично неутрален  

континент.  Тази амбиция изисква да се предприемат решителни действия, да се 

инвестира в иновации и научни изследвания, да се преобразува цялостната 

европейска икономика и да се актуализира индустриалната политика на 

континента.  

Съществен елемент е отношението към въглеродните 

емисии, които трябва да намалеят до 40 % до 2030 г. Този 

резултат може да бъде постигнат само с усилията на всички 

граждани и секторни актьори. Стъпки от този план е да се 

разшири обхватът на схемата за търговия с емисии, да се 

включи морският сектор, да се намалят безплатните квоти в това число на 

авиокомпании, в сектор транспорт и строителство. Предвижда се и въвеждането 

на  гранична такса за въглеродните емисии. 

Очакванията от въвеждането на Европейския зелен пакт са да стимулира 

икономиката, да подобри качеството на живот на гражданите и да запази 

околната среда. Философията на зелената стратегия на Европа е, чрез преход 

към устойчива икономика климатичните и екологичните предизвикателства да 

бъдат превърнати във възможности.  



 

 

Политиката за зелена икономика е насочена и към кръгова икономика и чисти 

технологии и декарбонизация на енергоемките отрасли. Изменението на 

климата, биологичното разнообразие, продоволствената сигурност, 

обезлесяването и деградацията на почвите вървят ръка за ръка. Трябва да се 

промени начина, по който се произвежда, консумира и търгува. Опазването и 

възстановяването на европейската екосистема трябва да бъде водещо. ЕК 

отчита необходимостта да се определят нови стандарти за биологичното 

разнообразие,  общоприложими за търговията, промишлеността, селското 

стопанство и икономическата политика. 

"Това е нашата нова стратегия за растеж – растеж, който връща повече, 

отколкото взема. Тя показва как да трансформираме начина си на живот и на 

работа, на производство и на консумиране, така че да живеем по-здравословно 

и да направим нашия бизнес иновативен", коментира председателят на ЕК 

Урсула фон дер Лайен.  

Здравето на европейските граждани и на планетата вървят ръка за ръка: то 

зависи от качеството на въздуха, на водата, на храната и от безопасността на 

използваните продукти. Зелената стратегия за Европа предвижда се премине 

към нулево замърсяване.  

Устойчивостта и устойчивото развитие в Европа е свързано със създаването 

на възможности, иновации, осигуряване на работни места и предлагане на 

отраслови конкурентни предимства. Кръговата икономика е от ключово значение 

за развитието на бъдещия европейски икономически модел, необходим е нов 

план за действие за кръгова икономика с акцент върху устойчивото използване 

на ресурсите, с особен акцент върху текстилно производство и строителство. 

 

Европейският зелен пакт прави извода, че до 2050 г. в океаните ще има 

повече пластмаса, отколкото риба, тенденция, която трябва да бъде 



 

 

предотвратена. Европейското законодателство вече се прилага по отношение на 

десетте най-разпространени пластмасови изделия по европейските плажове. В 

този контекст Европа необходимо трябва да има водеща роля в борбата с 

пластмасите за еднократна употреба, като на следващ етап – трябва да се 

разреши проблема и с пластмасовите микрочастици. 

В изпълнение на инициативите, Комисията предлага европейски 

законодателен акт в областта на климата, с който да закрепи целта за 

въглеродна неутралност до 2050 г. в законодателство. За постигането на 

Европейски пакт за климата, в него активно трябва да се включат регионите, 

местните общности, гражданското общество, училищата, промишлеността и 

хората. ЕС поеме водеща роля и в процеса на водене на международни 

преговори преди 26-ата конференция на страните по Рамковата конвенция на 

ООН по изменение на климата в Глазгоу. Водещи инициативи на Комисията за 

борба със загубата на биологично разнообразие и стратегията „От фермата до 

трапезата“ са свързани с подкрепа на земеделските стопани за осигуряване на 

висококачествени, достъпни и безопасни храни по по-устойчив начин. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Източник: https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-
taken-eu/farm-fork_bg 

 

На 11 март 2020 г., Европейската комисия прие нов  План за действие за 

кръговата икономика: За по-чиста и по-конкурентна Европа - един от 

основните градивни елементи на Европейската Зелена сделка , новата програма 

на Европа за устойчив растеж. С мерки през целия жизнен цикъл на продуктите, 

новият план за действие има за цел да направи европейската икономика годна 

за зелено бъдеще, да засили конкурентоспособността, като същевременно 

защитава околната среда и дава нови права на потребителите. Въз основа на 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_bg
https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/european-green-deal/actions-being-taken-eu/farm-fork_bg
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
https://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm


 

 

работата, извършена от 2015 г. до сега, новият план се фокусира върху 

проектирането и производството за кръгова икономика, с цел да се гарантира, че 

използваните ресурси се запазват в икономиката на ЕС възможно най-дълго. 

Планът и инициативите в него ще бъдат разработени с тясното участие на 

бизнеса и всички заинтересовани страни. 

Изпълнителният вицепрезидент на Европейската Зелена сделка, Франс 

Тимерманс , заяви: „За да постигнем неутралитет на климата до 2050 г., да 

запазим естествената си среда и да засилим нашата икономическа 

конкурентоспособност, е необходима изцяло кръгова икономика. Днес 

икономиката ни все още е предимно линейна, като само 12% от вторичните 

материали и ресурси се връщат обратно в икономиката. Много 

продукти се разграждат твърде лесно, не могат да бъдат 

използвани повторно, ремонтирани или рециклирани или са 

направени само за еднократна употреба. Има огромен 

потенциал да се използва както за бизнеса, така и за 

потребителите. С днешния план ние стартираме действия за трансформиране 

на начина, по който се произвеждат продуктите, и да дадем възможност на 

потребителите да правят устойчив избор в своя полза и на околната среда. “ 

Комисарят по околната среда, океаните и рибарството Вирджиниус 

Синкевичиус каза: „Имаме само една планета Земя и въпреки това до 2050 г. ще 

консумираме, сякаш имаме три. Новият план ще превърне кръговете в основния 

поток в нашия живот и ще ускори зеления преход на нашата икономика. Ние 

предлагаме решителни действия за промяна на върха на веригата за 

устойчивост - дизайн на продукта. Ориентираните към бъдещето действия ще 

създадат възможности за бизнес и работни места, ще дадат нови права на 

европейските потребители, ще използват иновации и дигитализация и, подобно 

на природата, ще гарантират, че нищо не се губи. " 

Планът за действие за кръговата икономика, представен като част от 

индустриалната стратегия на ЕС, представя мерки за: 

Превръщане на устойчивите продукти в норма в ЕС. Комисията ще 

предложи законодателство относно политиката за устойчив продукт, за да 



 

 

гарантира, че продуктите на пазара на ЕС, са проектирани да издържат по-дълго, 

по-лесно да се използват повторно, ремонтират и рециклират и да включват 

възможно най-много рециклирани материали вместо първична суровина. 

Предвижда се еднократната употреба да бъде ограничена, като и стоки с 

преждевременно морално остаряване и унищожаване на непродадени стоки с 

дълготрайна употреба. 

Овластяване на потребителите. Потребителите трябва имат достъп до 

надеждна информация по въпроси като ремонтируемостта и дълготрайността на 

продуктите, за да им помогнат да направят екологосъобразен избор. 

Потребителите ще се възползват от истинско „Право на поправка“. 

Внимание върху секторите, които използват най-много ресурси и където 

потенциалът за циркулярност е голям. Комисията ще започне конкретни 

действия относно:  

- електроника и ИКТ - „кръгова инициатива за електроника“ за по-дълъг живот 

на продуктите и подобряване на събирането и обработката на отпадъците; 

- батерии и превозни средства - нова регулаторна рамка за батериите за 

повишаване на устойчивостта и повишаване на кръговия потенциал на 

батериите; 

- опаковки - нови задължителни изисквания относно разрешеното на пазара 

на ЕС, включително намаляване на опаковките; 

- пластмаса - нови задължителни изисквания за рециклирано съдържание и 

специално внимание на микропластиците, както и на биологично основа и 

биоразградима пластмаса; 

- текстил - нова стратегия на ЕС за текстил за засилване на 

конкурентоспособността и иновациите в сектора и засилване на пазара на 

ЕС за повторна употреба на текстил; 

- строителство и сгради - цялостна стратегия за устойчиво изградена среда, 

насърчаваща принципите на циркулярност на сградите; 

- храна - нова законодателна инициатива за повторна употреба за заместване 

на опаковки, съдове и прибори за еднократна употреба с продукти за 

многократна употреба в хранителни услуги. 



 

 

Осигуряване на по-малко отпадъци. Фокусът е върху избягването на 

отпадъците и превръщането им във висококачествени вторични ресурси, които 

се използват от добре функциониращия пазар на вторични суровини. Комисията 

предвижда да проучи създаването на хармонизиран модел за разделно 

събиране на отпадъци и етикетиране за целия ЕС. Планът за действие също така 

предлага редица действия за минимизиране на износа на отпадъци в ЕС и 

справяне с нелегалните превози. 

Кръговата икономика намалява натиска върху природните ресурси и е 

предпоставка за постигане на целта за неутралитет на климата до 2050 г. и 

спиране на загубата на биологично разнообразие. Половината от общите емисии 

на парникови газове и повече от 90% от загубата на биоразнообразие и водния 

стрес, идват от извличането и преработката на ресурси. 

Кръговата икономика ще има нетни положителни ползи по отношение на 

растежа на БВП и създаването на работни места, тъй като прилагането на 

амбициозни мерки за кръгова икономика в Европа може да увеличи БВП на ЕС с 

допълнителни 0,5% до 2030 г., създавайки около 700 000 нови работни места. 

 

Източник: https://eur-lex.europa.eu/ 

https://eur-lex.europa.eu/


 

 

ИКОНОМИКА В ИНТЕРЕС НА ХОРАТА 

ЕС има  уникална социална пазарна 

икономика и действие на европейски 

социален стълб. Именно тя дава 

възможност за растеж на икономиките и за 

намаляване на бедността и неравенството, 

гарантира социална справедливост и 

благосъстояние. Физическите лица и 

предприятията в ЕС могат да просперират само, ако икономиката работи за тях. 

В стремежа си за силна социална Европа за справедливи преходи, Комисията 

инициира процес на диалог и консултации, за да постави началото за План за 

действие за прилагане на Европейския стълб на социалните права.  

Постигането на неутрална по отношение на климата и здрава планета трябва 

да се базира на стабилна и устойчива социална пазарна икономика. За целта от 

съществено значение е да се укрепят малките и средните предприятия, които са 

гръбнакът на европейската икономика. Специална стратегия за малкия бизнес 

предоставя условия за техния растеж. Важно е да бъде завършен съюзът на 

капиталовите пазари и да се задълбочи икономическият и паричен съюз.  

В рамките на Икономическия и паричен съюз (ИПС) икономическите политики 

на страните от ЕС се координират, за да:  

- се гарантира, че страните от ЕС могат да устоят на бъдещи кризи — чрез 

икономически и социални реформи и отговорни фискални политики; 

- се стимулират инвестициите и да се повиши конкурентоспособността; 

- се осигурят повече възможности за заетост и по-добър жизнен стандарт. 

Общата валута - еврото, като символ на единството трябва да работи и да 

гарантира за стабилността и по-нататъшното задълбочаване на Икономическия 

и паричен съюз. Изразен е стремежът да се засили международната роля на 

еврото, за по-широкото използване на единната валута в международен план. 

Достойнството на труда е неприкосновено. Минималната работна заплата  

трябва да позволява на всеки работещ европеец да води достоен живот 



 

 

навсякъде, независимо от страната членка, където работи и да получава добри 

условия на труд. Като зачита националните традиции, Комисията ще представи 

предложения за гарантиране на справедливи минимални заплати за 

работниците в ЕС. В защита на хората, които губят работните си места, се 

предвижда въвеждането и изграждането на европейска презастрахователна 

схема за обезщетения за безработица, както и за инициативи за гарантиране на 

ефективно и справедливо данъчно облагане. 

Европейската комисия отчита необходимостта от по-усилена борба с 

бедността. Подкрепа на младите хора от ранна до зряла възраст е в основата на 

стратегията. Достъпът до най-основните права на здравеопазване и 

образование трябва да се разшири като може да осигури и „Европейска гаранция 

за децата“ и засилване схемата „Гаранция за младежта“, за да подпомогне 

образованието на младите хора, както и възможностите за обучение и работа, 

от които те се нуждаят. 

Трябва да има еднакви възможности за всички, които споделят едни и същи 

стремежи. Ето защо е нужно ново законодателство за борба с дискриминацията. 

Принципът на равно заплащане за равен труд ще бъде основополагащият 

принцип на новата европейска стратегия за равенство между половете. 

Жизненоважен елемент на икономическия растеж е равенството между 

половете. Предотвратяване на  домашното насилие, насилието над жени, 

защита на жертвите и наказание на извършителите, се предвижда да бъде 

добавено в списъка на ЕС на престъпленията. Присъединяването на ЕС към 

Конвенцията от Истанбул за борба с домашното насилие остава като основен 

приоритет за Комисията. Тя подкрепя също и защитата на здравето на 

европейците и предвижда да поеме водеща роля в борбата срещу рака. 

„Един от най-важните фундаменти на нашата социална пазарна икономика е, 

че всеки плаща своя справедлив дял. Не може да има изключения.“ – посочва 

фон дер Лайен в своята програма. Системата на ЕС и международната система 

за корпоративно данъчно облагане спешно се нуждаят от реформа. Трябва да 

се осъществи дългогодишния  проект на Европейския парламент за обща 

консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. Така  ще се 

предостави на предприятията единна нормативна уредба за изчисляване на 



 

 

основата за облагане с корпоративен данък в Европейския съюз. Реформа 

предстои и в засилване на борбата с измамите и анализ на действията срещу 

вредните данъчни режими на трети държави. 

ПОДГОТВЕНА ЗА ЦИФРОВАТА ЕРА ЕВРОПА 

Цифровите технологии оказват значително влияние върху всеки аспект от 

човешкия живот и кариери. Те разкриват нови възможности за контакти, 

общуване, решаване на обществени проблеми и правене на бизнес. Стратегията 

на ЕС в областта на цифровите технологии е тази трансформация да е от полза 

за хората и предприятията и същевременно да помогне за постигането на целта 

за неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г.  

Европейската комисия 

работи за цифрова 

трансформация, като се 

очаква цифровите решения да 

разкрият нови възможности за 

предприятията, да насърчат 

разработването на надеждни 

технологии, да подкрепят 

изграждането на отворено и 

демократично общество, да създават условия за жизнеспособна и устойчива 

икономика. Европейският подход ще се основава на три главни стълба, за да се 

гарантира, че Европа се възползва от възможността и предоставя на своите 

граждани, предприятия и правителства контрол, върху цифровата 

трансформация. 

Технология в услуга на хората 

 Инвестиции за обучения в областта на цифровите технологии и умения 

през целия живот за всички европейци. 

 Защита на хората от киберзаплахи (хакерски атаки, софтуер за изнудване, 

кражба на самоличност). По-голяма лична неприкосновеност, по-малко 

измами. 



 

 

 Гаранции, че при разработването на изкуствения интелект, са зачетени 

правата на хората и е спечелено доверието им, по-бързо взаимодействие 

между правителство и бизнес. 

 Ускоряване на разгръщането на свръхвисокоскоростен широколентов 

интернет за домакинствата, училищата и болниците в целия ЕС. 

 Разширяване на капацитета на Европа в областта на суперкомпютрите за 

разработване на иновативни решения за медицината, транспорта и 

околната среда. 

Справедлива и конкурентоспособна цифрова икономика 

 Осигуряване на достъп до финансиране и възможности за 

разширяване на дейността за динамичната общност от иновативни и 

бързо разрастващи се новосъздадени предприятия и МСП 

 Предлагане на закон за цифровите услуги с цел да се засили 

отговорността на онлайн платформите и да се изяснят правилата за 

онлайн услугите 

 Гарантиране на пригодността на правилата на ЕС за целите на 

цифровата икономика, както на предприятия в сектора на цифровите 

технологии – малки и големи, така и за традиционните отрасли. 

 Осигуряване на конкуренция при справедливи условия за всички 

предприятия в Европа 

 Разширяване на достъпа до висококачествени данни и наред с това 

гарантиране, че личните и чувствителните данни са защитени. 

Открито, демократично и устойчиво общество 

 Цифровите технологии са от решаващо значение, за да постигне ЕС 

неутралност по отношение на климата до 2050 г. — целта, залегнала 

в Европейския зелен пакт. 

 Намаляване на въглеродните емисии в цифровия сектор – намаление 

на емисиите с количество, 7 пъти по-голямо от количеството емисии, 

отделяно от самия сектор на ИКТ и с до 15% на глобалните емисии. 

 Предоставяне на по-добри възможности за гражданите да контролират 

и защитават своите данни. 



 

 

 Създаване на европейско пространство за здравни данни, за да се 

насърчат целенасочените научни изследвания, диагностиката и 

лечението. 

 Борба с дезинформацията онлайн и насърчаване на разнообразното и 

надеждно медийно съдържание. 

Нова европейска стратегия за данните ще позволи на Съюза да извлече 

максимална полза от огромната стойност на неличните данни като постоянно 

растящ и многократно използваем актив в цифровата икономика. Това ще 

включва възможно най-доброто използване на потенциала на цифровите данни 

и разработването и използването на изкуствен интелект, който зачита 

европейските ценности и основни права. Нова стратегия за промишлеността за 

Европа ще засили капацитета в областта на промишлеността и иновациите, а 

законодателният акт за цифровите услуги ще укрепи единния пазар за цифрови 

услуги и ще спомогне да се осигурят правната сигурност и равните условия, от 

които се нуждаят по-малките предприятия.  

СЪХРАНЯВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ 

Европейският съюз е правова общност. Всяка държава членка е длъжна да 

гарантира зачитането на върховенството на закона. Европейският начин на 

живот е изграден върху ценности, за да се чувстват гражданите му  сигурни и 

спокойни и в подкрепа на най-уязвимите в обществото. Затова основна цел е 

изграждането на по-силни, по-сплотени и по-устойчиви европейски общества. 

Европейският съюз играе важна 

роля в подпомагането на 

европейците и грижата им за 

здравето. Европа трябва да 

заеме водеща роля в борбата с 

рака. Комисията ще представи 

Европейският план за борба с 

рака в Европа, за да подкрепи 

държавите-членки в техните усилия за лечението на рака, превенцията и 

полагането на съответните грижи. Работи се за стартиране на фармацевтична 



 

 

стратегия, която да продължи да гарантира качеството и безопасността на 

лекарствата и да консолидира глобалната конкурентоспособност на сектора. 

Европа също трябва да се увери, че всички пациенти могат да се възползват от 

иновациите, като същевременно се съпротивлява на натиска за увеличаване на 

разходите за лекарства.  

Подходът на мониторинг да бъде еднакъв във всяка държава членка. Целта 

е намиране на решение, което защитава върховенството на закона, със 

сътрудничество и взаимна подкрепа, но без да изключва възможността за 

ефективни, пропорционални и възпиращи мерки в краен случай. Необходими са 

действия, върховенството на закона да стане неразделна част от следващата 

многогодишна финансова рамка. 

ЕК счита, че са необходими силни външни граници, където решаваща роля 

играе Европейската агенция за гранична и брегова охрана - Frontex. Европа 

винаги ще съблюдава ценностите си, ще помага на бежанците, бягащи от 

преследване или конфликти. Но Съюзът ще разработи цялостен нов подход 

споделяне на тежестта и ще представи нов пакт за миграцията и убежището — 

централен елемент на реформата на политиката за убежището. 

Всеки гражданин на Съюза трябва да се чувства безопасно в собствения си 

дом. През последните години възникват нови, все по-сложни трансгранични и 

междусекторни заплахи за сигурността, засилвайки необходимостта от по-тясно 

сътрудничество в областта на сигурността на всички нива. В защита сигурността 

на европейците е необходимо Европейската прокуратура да използва всички 

налични инструменти, за да може да разследва и да преследва по съдебен път 

трансгранични терористични действия. Комисията разработва и нова стратегия 

на ЕС за Съюза за сигурност, определяща областите, в които Съюзът може да 

има добавена стойност в подкрепа на държавите членки при гарантирането на 

сигурността — от борбата с тероризма и организираната престъпност, 

предотвратяването и откриването на хибридни заплахи, до повишаване на 

киберсигурността и устойчивостта на критична инфраструктура. 

 



 

 

ПО-СИЛНА ЕВРОПА НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА 

ЕС се стреми да укрепи ролята си на глобален лидер и това е заявено като 

пети приоритет в програмното слово на Председателя на ЕК Фон дер Лайен. 

Европейската комисия подкрепя многостранното сътрудничество и основания на 

правила световен ред чрез по-активна роля и по-силен глас на ЕС в света. 

Европа винаги ще бъде ангажирана с поддържането, актуализирането и 

надграждане на основан на правилата глобален ред, за да се гарантира, че е 

подходящ за днешния свят. 

В същото време, Европа трябва да бъде по-геополитическа, по-обединена и 

по-ефективна по начина, по който тя мисли и действа. Необходимо е да 

инвестира в съюзи и коалиции, за да подобри нашите ценности, да насърчава и 

защитава европейските интереси чрез открита и справедлива търговия и 

укрепване на връзките между нашата вътрешна и външна политика.  

Една силна, отворена и 

справедлива програма за 

търговия, която превръща 

Европа в привлекателно 

място за бизнес е от ключово 

значение за укрепването на 

ролята на Съюза като 

световен лидер, като 

същевременно се гарантира 

спазването на най-високите стандарти за опазване на климата и околната среда 

и за защита на труда. Търговията съставлява над една трета от БВП на ЕС и 

поддържа над 36 милиона работни места. Европа заявява стремеж към нови 

партньорства с Австралия и Нова Зеландия и укрепване на търговското 

партньорство със Съединените щати. „Търговията не е самоцел. Тя е средство 

за постигането на благоденствие у дома и за популяризирането на нашите 

ценности по света. Ще гарантирам, че всяко сключено ново споразумение 

съдържа специална глава, посветена на устойчивото развитие.“- отбелязва 

Председателят на ЕК.  



 

 

Европейският съюз вярва, че свободната, справедлива и открита търговия 

може да функционира само при силна и ефективна Световна търговска 

организация. Комисията смята да работи за реформа в Световната търговска 

организация за правила, които са справедливи, ефективни и приложими и 

създават равни условия за всички търговски страни. 

Европейската дипломация ще продължи да бъде от съществено значение на 

всички континенти. 

По-силна Европа в света означава съвместна работа с европейските съседи 

и партньори. Комисията и Върховният представител предвиждат нова цялостна 

стратегия за Африка за засилване на икономическите отношения, създаване на 

работни места и задълбочаване на партньорството. Това е необходимо и с оглед 

намаляване на миграционния натиск към Европа.  

Европейският съюз в лицето на новата Комисия изрази ангажимента си да 

задълбочи партньорството си със страните от Западните Балкани, като важно 

стратегическо значение за Съюза и за разширяване и постигане на стабилни 

реформи в целия регион. 

За изграждането на истински Европейски съюз за отбрана е нужен  

интегриран и всеобхватен подход към сигурността. Предвижда се увеличаване 

на средствата в дългосрочния бюджет на ЕС за подпомагане на научните 

изследвания и развиване на капацитет. Важно значение би имало и повишаване 

активната роля на Европа в Организацията на обединените нации, за може да 

се гарантира мирът, сигурността и развитието. 

НОВ ТЛАСЪК ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ 

Демокрацията е основна ценност на EС, заедно с основните права и 

върховенството на закона. Демократичната система на Съюза е единствена по 

рода си, обединявайки пряко избрани народни представители на местно, 

регионално, национално и европейско равнище и избрани държавни или 

правителствени ръководители. Европейската демокрация, като развиваща се 

система, е изправена пред множество предизвикателства както отвън, така и 

отвътре. 



 

 

За да отговори на това, Комисията ще представи Европейски план за 

действие за демокрация, който да помогне подобряване на устойчивостта на 

демократичните избори, за противодействие на дезинформацията и адаптиране 

към развиващите се заплахи и манипулации, както и за подкрепа на свободни и 

независими медии. 

Европейските граждани се нуждаят от по-голямо участие в процеса на 

вземане на решения и по-активна роля при определянето на нашите приоритети. 

Заедно с другите институции и партньори на ЕС, Комисията ще стартира 

Конференция за бъдещето на Европа, благодарение на която гражданите ще 

могат да изразят мнението си за това какво е важно за ЕС. Съществена роля в 

този процес ще имат младите хора. Конференцията ще бъде нов обществен 

форум за открит, приобщаващ, прозрачен и структуриран дебат с гражданите 

около редица ключови приоритети и предизвикателства. 

Това е част от обещанието 

на президента фон дер 

Лейен да даде възможност 

на европейците да изкажат 

по-голямо мнение за това 

какво прави ЕС и как работи 

за тях: „Още в началото 

изясних, че хората трябва да 

бъдат в центъра на всички 

наши политики. Ето защо моето желание е всички европейци да участват активно 

в конференцията за бъдещето на Европа и да играят водеща роля при 

определянето на приоритетите на Европейския съюз. Само заедно можем да 

изградим нашия Съюз на утрешния ден.“ 

Целта е да се изведе Европа отвъд нейните столици, достигайки до всяко 

кътче на ЕС, да укрепи връзката между европейците и институциите, които ги 

обслужват. Идеята е Конференцията да стартира за Деня на Европа, 9 май 2020 

г. - 70 години след подписването на Шуманската декларация и 75 години след 

края на Втората световна война и да продължи две години. Конференцията ще 

се основава на предишен опит, като диалозите с гражданите, като 



 

 

същевременно се въведе широк спектър от нови елементи за увеличаване на 

обхвата и укрепване на начините за формиране на бъдещите действия на ЕС. 

Предложени са две паралелни работни направления за дебатите .  

Първият ацент при дебатите трябва да се съсредоточи върху приоритетите 

на ЕС и върху това, което Съюзът трябва да се стреми да постигне: включително 

борбата срещу изменението на климата и предизвикателствата в околната 

среда, икономиката, която работи за хората, социалната справедливост и 

равенството, дигиталната трансформация на Европа, насърчаването на нашите 

европейски ценности, укрепването на Гласът на ЕС в света, както и 

съкращаването на демократичните основи на Съюза.  

Вторият акцент трябва да се съсредоточи върху разглеждането на теми, 

специално свързани с демократичните процеси и институционалните въпроси: 

по-специално водещата система за кандидатстване и транснационалните 

списъци за избори в Европейския парламент. 

Многоезична онлайн платформа ще осигури прозрачност на дебата и ще 

подкрепи по-широкото участие на гражданите. Конференцията ще даде 

възможност за открит, приобщаващ, прозрачен и структуриран дебат с граждани 

от различен произход и от всички слоеве на живота. Комисията се ангажира да 

проследи резултата. 

Комисията ще укрепи партньорството си с Европейския парламент — гласа 

на хората — като гарантира неговото участие на всички етапи от 

международните преговори, както и прозрачността и интегритета през целия 

законодателен процес. Необходимо е да се дадат пълни правомощия на 

Европейския парламент за съвместно вземане на решения и да се преустанови 

принципа на единодушие във връзка с политиките в областта на климата, 

енергетиката, социалната сфера и данъчното облагане. 

Комисията ще продължи да гарантира силна култура на зачитане на 

върховенството на закона в ЕС. Като част от новия механизъм за върховенство 

на закона, Комисията ще представи първия си годишен доклад за върховенство 

на закона, който обхваща всички държави-членки. Ще се предложи нова 



 

 

стратегия за прилагане на Хартата на основните права с акцент върху 

повишаването на осведомеността на национално ниво.  

Равенството е основна ценност на Европейския съюз и е двигател за 

икономически растеж и социално благосъстояние. Комисията  предлага 

изработването на стратегия за равенство между половете, за да отговори на 

ключовите въпроси, пред които са изправени жените днес, включително насилие, 

основано на пола, икономическа независимост и достъп до пазара на труда, 

както и постигане на прозрачност на заплащането.  

Значима роля е отделена и на въздействието на демографските промени в 

Европа, разглеждане на демографските реалности - от социалната и 

регионалната политика, здравеопазването, финансите, цифрова свързаност, 

умения и интеграция. Комисията също ще предложи дългосрочен план визия за 

селските райони и Зелена книга за застаряването. 

Европейската комисия с председател Урсула фон дер Лайен дава заявка за 

силна амбициозна програма за следващите пет години. В края на месец януари 

Европейската комисия приема работна програма за 2020 г. Движещата сила зад 

тази първа работна програма е стремежът успешно да се използват 

възможностите, които ще открият двата взаимосвързани прехода — 

екологичният и цифровият. От 2020 г. Комисията ще използва в по-голяма степен 

своя капацитет за стратегическо прогнозиране, за да набелязва дългосрочните 

тенденции, да подобри определянето на приоритетите на Комисията и да 

утвърди основаното на факти изготвяне на политики. Засилена рамка за по-

добро регулиране ще гарантира, че политиките водят до осезаеми резултати и 

улесняват живота на хората и предприятията.  
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