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В БРОЯ:

Кои са основните предизвикател-
ства, с които се сблъсквате при Ваша-
та дейност на комисар? 

Природните бедствия и конфликтите 
предизвикват все по-големи нужди от 
хуманитарна помощ. Същевременно, до-
като нуждите растат, ресурсите остават 
ограничени. Ето защо, едно от основните 
предизвикателства в моята работа е как 
да постигнем повече с по-малко. 

Това може да изглежда като нерешим 
проблем, но не е така — ако помощта ни е 
по-навременна и гъвкава, по-умна, можем 
да я направим и по-ефективна. Ето напри-
мер, в борбата с недохранването в Африка 
или Азия — ако действаме навреме, кога-
то едно дете е в ранната фаза на недохран-
ване, лечението му струва няколко евро. 
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Кристалина Георгиева е член на Европейската комисия, с ресор международното 
сътрудничество, хуманитарната помощ и реакцията при кризи. Нейното портфолио 
включва предоставянето на спешна помощ на хора, засегнати от природни бедствия 
или конфликти, управлението на основните инструменти на ЕС за реакция при кри-
зи: хуманитарна помощ и мобилизация на материална помощ от държавите членки, 
разработването и внедряването на мерки, чрез които да се ограничи ефекта на бед-
ствията.

„Европейският парламент винаги е подкрепял усилията ни в Комисията да по-
магаме на жертвите на бедствия и конфликти по света. В хуманитарния сектор по-
стоянно адаптираме политиките си, за да са в час с предизвикателствата. Едно евро, 
вложено в превенция, спестява между 4 и 7 евро от реакция”, заяви еврокомисар 
Кристалина Георгиева в специално интервю за второто издание на студентския вест-
ник „Поколение Европа”, издаван по случай 9 май. 15-те автори на изданието зададо-
ха своите въпроси към нея, след като през април посетиха Европейския парламент и 
Европейската комисия в Брюксел. 
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Европа днес 
през очите на 

студентите 
Ето че отново, за втора 

поредна година, държите 
в ръцете си нашия специа-
лен вестник, посветен на 
Европейския съюз. След 
конкурс, в който близо 120 
студенти изпратиха свои 
есета, избрахме 15-те ав-
тори за този издание. Днес, 
в 2013 г.   — Европейската 
година на гражданите — и 
преди изборите за Евро-
пейски парламент през 
май 2014 г., можете да ви-
дите ЕС през техния поглед 
и да споделите визията им 
за Европа утре. 

Приятно четене!

Екипът на 
Информационното 

бюро на Европейския 
парламент в България

Борислав Банков

На 9 май 1950 г. Робер Шуман декларира началото на 
нова ера — ерата на Европейската общност. 62 години по-
късно, присъдената Нобелова награда за мир потвърждава 
триумфа на това „братство между народите“. Призът на-
помня за трудния, но успешен път към европейското разби-
рателство, но най-вече дава обещания за бъдещето с център 
Брюксел. 

Безпрецедентният акт на френския външен министър сла-
га край на многогодишната полемика и на серията конфликти 

между Германия и Франция. През следващите шест десетиле-
тия достойнството, свободата, демокрацията, правосъдието, 
призивът за равенство и човешките права са поставени на пи-
едестал. Освен това, Европейският съюз се е ангажирал с из-
пълнението на многобройни хуманитарни мисии при различ-
ни бедствия, които включват тежката авария в АЕЦ „Фукуши-
ма I“, невижданото земетресение в Хаити, кървавата „пролет“ 
на Либия и Сирия, наводненията в Пакистан, смъртоносния 
глад в Сахел. Значителните финансови помощи и политическа 
подкрепа са се превърнали в европейски идеал. 
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Ако обаче закъснеем и то стигне 
до ръба на гладната смърт, цена-
та на спасяването му е близо сто 
пъти по-висока, а пораженията 
върху здравето му — необрати-
ми. Същата логика работи и при 
инвестициите в устойчивост 
срещу бедствия и намаляване на 
риска от тях. Едно евро, вложе-
но в превенция, спестява между 
4 и 7 евро от реакция. 

Живеем в свят на голяма не-
сигурност, където конфликтите 
са по-редки, но и по-сложни. 
Днешните войни не се водят на 
бойни полета от професионал-
ни армии, далеч от цивилните. 
Напротив — преките им жертви 
все по-често са именно обикно-
вените хора. Това води до по-
вече ранени, повече бежанци, 
повече хора, засегнати от лип-
сите, предизвикани от войната: 
храна, вода, медицинска грижа. 
Същевременно е по-трудно от 
всякога да се помогне на тези 
хора, тъй като хуманитарните 
работници често също са мише-
на или нямат достъп до част от 
територията на конфликта. Ето, 
например в Сирия често се стре-
ля по линейки. Тези проблеми, 
свързани с нарушаване на меж-
дународното хуманитарно пра-
во, са друго голямо изпитание, 
пред което сме изправени. 

Друго предизвикателство е 
все по-променящият се пейзаж 
на нуждите. Заради промени-
те в климата и конфликтите, 
хуманитарните проблеми ево-
люират и стават все по-слож-
ни. Например хроничната 
несигурност за прехраната е 
проблем, който грози милиони 
хора в Африка — година след 
година, заради все по-честите 
суши, те не знаят дали ще имат 
какво да ядат утре или след 
седмица. А предвид високия 
демографски прираст на стра-
ните, най-засегнати от засуша-
ване в Африка, това означава, 
че гладът заплашва непрекъс-
нато десетки милиони хора. 
Това е нова ситуация, с която 
трябва да се справяме ние в ху-
манитарния сектор и ето защо 
постоянно адаптираме полити-
ките си, за да са в час с предиз-
викателствата.

Кои са най-големите по-
стижения в работата Ви като 
комисар?

Едно от тях е модернизация-
та на помощта ни за изхранване, 
така че да подкрепяме най-нуж-
даещите се и същевременно да 
помагаме на местната иконо-
мика. Европа вече не изсипва 
автоматично помощи, а помага 
интелигентно, така че хората, 
които имат нужда от хляб днес, 
да могат сами да си го произве-
дат или купят утре. Гордея се, че 
нашата реформа в помощта за 
прехрана стимулира и други до-
нори да направят същото. Рад-
вам се, че сега САЩ ни следват 
в тази област.

Друго постижение е, че вка-
рахме въпроса за изграждането 
на устойчивост срещу бедствия 
в международния дебат и това 
днес е една от водещите теми 
в хуманитарната област, поли-
тиката за развитие, вътрешната 
и външната политика на редица 
страни. Тази тема е изключи-

телно важна, защото бедствията 
ще стават все по-чести и е по-
логично, изгодно и мъдро да ра-
ботим върху това да им устоява-
ме по-добре, отколкото да стоим 
и да чакаме да ни ударят. 

При предоставяне на хума-
нитарна помощ в едни и същи 
кризисни райони, как се съ-
четават мерките, които взи-
ма ЕС, с действията на други 
държави или международни 
организации в тази област? 
Как си сътрудничат Европей-
ската комисия и Европейски-
ят парламент в областта на 
международната хуманитар-
на помощ?

Координацията е перманент-
но предизвикателство в слож-
ни кризисни ситуации с много 
участници. Виждаме го не само 
при хуманитарните кризи, но и 
когато има инцидент или бед-
ствие в добре развити държави. 
Европейската комисия е двига-

тел на добра координация — на 
първо място в рамките на Ев-
ропейския съюз, където си съ-
трудничим тясно със страните 
членки и благодарение на това 
сътрудничество ЕС е най-го-
лемият донор в света. Работим 
добре и с нашите хуманитарни 
партньори от семейството на 
ООН, неправителствените орга-
низации и др.

Европейският парламент не 
участва пряко в хуманитарни-
те операции, но се интересува 
много от темата. В постоянен 
диалог сме; аз често представям 
пред европейските депутати 
резултатите от моите мисии до 
кризисни райони, обсъждаме 
и развитието на политиките в 
областта на моята работа. Бла-
годарна съм, че Европейският 
парламент винаги е подкрепял 
усилията ни в Комисията да по-
магаме на жертвите на бедствия 
и конфликти по света.

Склонни ли са хората да 
участват в доброволчески 
дейности? Как се развива До-

броволческият корпус, който 
вече стана на почти 2 години?

Да, европейците проявяват 
все по-голям интерес към до-
броволчеството и се радвам, 
че тази тенденция се проявява 
и в България. В проучването 
на общественото мнение в ЕС, 
проведено миналата година, 
88% от анкетираните подкрепят 
създаването на Европейския до-
броволчески корпус. Особено 
голям интерес към него проявя-
ват младите европейци; за тях 
е атрактивна възможността да 
бъдат обучени и изпратени като 
участници в мисии на терен. 
Това е шанс да придобият нови 
знания и умения и да обогатят 
своята биография.

Доброволческият корпус в 
момента е в пилотната си фаза 
и ще заработи на пълни оборо-
ти от 2014 година. Пилотните 
проекти ни дават ценна инфор-
мация за това как да изградим 
тази нова структура така, че 

европейските доброволци да са 
наистина полезни за организа-
циите и хората, на които ще по-
магат, и за тях самите.  

Досега доброволците, участ-
вали в пилотната фаза, са 187 и 
идват от 26 държави. Те бяха 
изпратени да участват в хумани-
тарни мисии в 42 страни в Азия, 
Африка и Южна Америка. 

Ако проявявате интерес да 
участвате като доброволец в 
пилотен проект на Европейския 
доброволчески корпус, прове-
рявайте честичко сайта на Ко-
мисията — през лятото започва 
подбор на следващата партида 
доброволци!

В едно свое изказване спо-
менавате, че готовност и пре-
венция са едни от основните 
Ви приоритети. Какво разби-
рате под „превенция“ на ху-
манитарни кризи?

Най-ефективното решение 
на хуманитарните кризи би 
било да направим така, че те да 
не се случват изобщо. Превен-
цията спасява животи, намалява 

щети, а и е много по-евтина от 
реакцията на бедствия. Тя и ре-
акцията са двете страни на една 
и съща монета. Ние, в Европей-
ската комисия, инвестираме в 
превенция и подготовка за бед-
ствия, особено в особено уязви-
ми региони. Например в Афри-
канския рог, където сушите са 
чести и все по-продължителни 
заради климатичните промени, 
изграждаме системи за ранно 
предупреждение, които да по-
могнат на най-бедните ското-
въдци и земеделци да вземат 
мерки преди сушата да унищо-
жи поминъка им. В Югоизточна 
Азия пък, където наводненията 
и ураганите са голям проблем, 
помагаме на местните хора да 
строят домовете си така, че те да 
устояват на капризите на приро-
дата. 

Но превенцията не е прос-
то приоритет в работата на 
комисаря по хуманитарна по-
мощ — за да бъде ефективна, 
тя трябва да бъде интегрирана 
във всички политики на мест-
но, национално и европейско 
ниво — от строителството на 
сгради, устойчиви на земетре-
сения, през поддържането на 
речните корита, до предоставя-
нето на помощ за най-бедните 
страни по начин, който инвес-
тира в тяхната устойчивост на 
бедствия.

Кажете нещо повече за 
екипа, с който работите — 
каква е тайната на успеха?

Моят екип се състои от 18 
души, от които половината са 
българи, включително замест-
ник-шефът на моя политически 
кабинет. Всички са отлични 
професионалисти. 

Аз не знам друга тайна на 
успеха, освен да се работи мно-
го, но с усмивка и чувство за ху-
мор. Така е и в моя екип — ра-
ботим здраво, но и когато имаме 
повод, празнуваме здраво!

Кой причинява повече бед-
ствия — природата или чове-
кът?

Определено човекът при-
чинява все повече катастрофи. 
Много от природните бедствия 
също са по наша вина — кли-
матичните промени, предиз-

викани от човешката дейност, 
водят до все повече и по-тежки 
бедствия. Взаимовръзките са 
сложни. Например в района на 
Сахел, в централна Африка, на 
юг от пустинята Сахара, кли-
матичните промени предизвик-
ват все по-чести и дълги суши, 
които подкопават реколтата и 
водят до глад. Това се случва в 
държави с огромен демограф-
ски прираст, където в момента 
върлува и огромна несигурност 
заради конфликта в Мали. Ето 
как комбинацията от уязвима 
екосистема и фактори, предиз-
викани от човека, води до една 
от най-големите хуманитарни 
кризи в света.

Какво е Вашето лично пос-
лание към гражданите на ЕС, 
в качеството Ви на комисар 
по международно сътрудни-
чество, хуманитарна помощ и 
реакция при кризи?

Преди всичко, аз се интере-
сувам от това, което гражданите 
искат да ми кажат. И съм бла-
годарна, че огромното мнозин-
ство от тях подкрепят нашата 
работа. В проучването на Евро-
барометър девет от всеки десет 
европейци посочиха, че смятат 
за важно ЕС да оказва хумани-
тарна помощ, а 84% казват, че 
това трябва да остане приоритет 
въпреки настоящата икономи-
ческа криза. Това означава, че 
очакванията към мен и моя екип 
са много високи; лично за мен е 
много важно да отговоря на тези 
очаквания максимално добре. 

Моето послание към граж-
даните е, че европейската хума-
нитарна помощ е една от тези 
европейски политики, която 
най-пряко отразява ценности-
те на Европа. Благодарение на 
солидарността на европейците, 
всяка година ние спасяваме и 
променяме към по-добро жи-
вотите на 120 милиона души 
по света  — хора, които без нас 
сигурно щяха да загинат или да 
бъдат обречени на пълна нище-
та и безнадеждност. Ние им да-
ваме шанс за живот и по-добро 
бъдеще. И трябва да се гордеем 
с това! 

Заради промените в климата и конфликтите, хумани-
тарните проблеми еволюират и стават все по-сложни.

Авторите на вестника "Поколение Европа" на среща в Брюксел с българския еврокомисар Кристалина Георгиева 



ПОКОЛЕНИЕ

ЕВРОПА 3

Изборите за ЕП през 2014 г., 
или как по-малко значи повече
Христина Тотева

Когато през 1952 г. Асамблея-
та на Европейската общност 
за въглища и стомана се съби-

ра за първи път, тя е институция със 
сравнително слаби правомощия, която 
се състои от 78 членове, излъчени от 
националните парламенти. Когато Ев-
ропейският парламент (ЕП) се събира 
днес — повече от 50 години по-късно, 
не само името на институцията се е 
променило през годините, но също и 
размерът, правомощията, и преди 
всичко — идеята, която стои зад това 
име. 

Парламентът е единствената пряко 
избирана институция на Европейския 
съюз, която представлява гласа на над 
500 млн. европейски граждани. Члено-
вете на ЕП се избират чрез преки избори 
на всеки пет години. Евродепутатите в 
момента са 754, но с присъединяването 
на Хърватия към ЕС, което се очаква да 
стане на 1 юли 2013 г., те ще станат 766. 
Защо обаче се говори за намаляване 
на общия брой на депутатите при из-
борите през 2014 г. и ще има ли и дру-
ги промени освен чисто числовите? 

КРАТЪК ПРЕГЛЕД НА ИСТОРИЯТА 
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът се създава още през 
1952 г. с подписването на Договора за 
създаване на Европейска общност за 
въглища и стомана (ЕОВС). Тогава той 
е познат като Обща асамблея и члено-
вете му се избират от националните 
парламенти на шестте държави член-
ки. След полагането на основите на 
Европейската икономическа общност 
и на „Евратом“, Общата асамблея на 
ЕОВС е разширена и се превръща в 
орган и на трите Общности, под името 
Европейска парламентарна асамблея. 
В състав от 142 членове, тя провеж-
да първото си заседание в Страсбург 
на 19 март 1958 година. От 1962 г. тя 
започва да се нарича Европейски пар-
ламент, като това название е прието 
официално с Единния европейски акт 
(1986 г.)

През 1979 г. за пръв път се провеж-
дат преки избори за ЕП. Оттогава досега 
правомощията на Парламента постепен-
но се разширяват. Сега действащият до-
говор от Лисабон дори му дава — заедно 
със Съвета — равни законодателни пра-
вомощия. За пръв път ЕП има и решава-
ща дума при определянето на бюджета 
на ЕС в над 95% от приеманото евро-
пейско законодателство. Но, след като 
правомощията му се разширяват толко-
ва много, защо се налага намаляване на 
общия брой на депутатите?

ИЗБОРИТЕ ПРЕЗ 2014 Г. 

През 2014 г. ще гласуваме за 751 
депутати в Европейския парламент — 
това е максималният брой депутати, 
който може да бъде избран след вли-
зането в сила на договора от Лисабон. 
Промяната се налага, за да се предо-
тврати безкрайното увеличаване на 
броя на депутатите в ЕП с всяко след-

ващо разширяване на ЕС. Разпределе-
нието на местата за парламентарния 
мандат 2014—2019 г. „не трябва да 
бъде произволно, а да се основава на 
обективни критерии, които да се при-
лагат по прагматичен начин“, се казва 
в резолюция, приета на 13 март 2013 г. 

С Договора от Лисабон, освен общи-
ят брой на местата в ЕП, се определят и 
горна и долна граница за всяка държа-
ва. Една страна може да има минимум 6 
и максимум 96 членове на ЕП. Колкото 
по-голямо е населението на страната, 
толкова повече депутати може да има 
тя, но те от своя страна са представите-
ли на по-голям брой граждани. 

Така 12 държави членки: Австрия, 
Белгия, България, Хърватия, Чехия, 
Гърция, Унгария, Ирландия, Латвия, 
Литва, Португалия и Румъния, ще загу-
бят по едно място при следващите евро-
пейска избори. Германия ще загуби три 
места, с което броят на депутатите ѝ ще 
стане 96. 

Окончателното решение за разпре-
делението на местата в Европейския 
парламент се взема с единодушие от 
Европейския съвет въз основа на пред-
ложението на ЕП. За да влезе в сила, 
това решение трябва да получи одо-
брението на Парламента, който може 
да одобри или да отхвърли решението 
на Европейския съвет, но не може да го 
промени. 

Друга основна промяна при следва-
щите избори е тази, че за пръв път през 
2014 г. общо европейските политиче-
ски партии ще имат възможността да 
номинират кандидати за председател на 
Европейската комисия. 

Ето защо, макар че ще изберем 
по-малко депутати, това не означава, 
че тяхната роля ще бъде омаловаже-
на. Важно е да дадем своя глас, за-
щото „Европейският парламент има 
задължението да насърчава интереса 
към Европа, като осигурява достъп 
до всички мнения, които биват изра-
зявани в нейните рамки.“ (Йозеп Бо-
рел, председател на ЕП, 2005 г.) 

Защото ЕП, това сме ние, гласопода-
вателите. 

  По-големият брой депутатски места в ЕП не означава 
по-голямо представителство. Всъщност е обратно — 
по-малките държави са пропорционално по-добре 
представени. Например след изборите през 2014 г. в 
Люксембург ще има 6 депутатски места, и един член 
на ЕП ще представлява средно 84 000 души. Германия 
пък ще разполага с 96 места — значи един германски 
евродепутат ще представлява около 852 000 души. 

  Първите избори за Европейски парламент в Хърватия 
се проведоха на 14.ІV.2013 г. при ниска избирателна 
активност. Избрани бяха 12 хърватски евродепутати. 
Гласували са 20,7 % от 3,7 милиона хървати с право на 
глас.

Повече информация на стр. 7

  Една година след въвеждането на възможността за 
т. нар. „гражданска инициатива“ — която дава въз-
можност да бъде приканена Европейската комисия 
да предложи законодателство в дадена област — вече 
има 14 регистрирани инициативи. 

  Разходите за селско стопанство са около 40% от годиш-
ния бюджет на Европейския съюз. С присъединява-
нето на 12 нови страни членки към ЕС през 2004 г. и 
2007 г., стана ясно, че аграрната политика ще трябва 

да бъде адаптирана към новите предизвикателства. 
Реформата ѝ ще влезе в сила от януари 2014 година. 

Повече информация на стр. 13

  Ломбардският, понтийският или гагаузкият езици не са 
широко разпространени, но допринасят за езиковото 
богатство на нашия континент. В Европа съществуват 
стотици малки езици. 120 от тях са на път да изчезнат. 

  Насърчаването на равенството между половете е един 
от основните приоритети на ЕС при създаването на 
европейското научноизследователско пространство. 
Само 33% от европейските изследователи, 20% от про-
фесорите и 15,5% от ръководителите на институции в 
сектора на висшето образование са жени. 

  Според европейското законодателство е задължи-
телно етикетът на храните да съдържа текст, който да 
бъде лесен за разбиране, ясен, четивен и устойчив 
на изтриване. При предварително опаковани храни, 
задължителните данни се изписват върху опаковката 
или върху етикет, прикрепен към нея.

Христина ТОТЕВА
Гергана ЛАЗАРОВА

ЗНАЕТЕ ЛИ, ЧЕ…?
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Бъдещето не е в пасивността
Мария Юрукова

Да гласувам или да не гласувам? 
За щастие, това не е истински 
Хамлетов въпрос. Изборите ги 
има, за да се гласува на тях. 

Но самото гласуване не трябва да 
бъде самоцел. Съзнателното формира-
не и заявяване на позицията на всеки 
европейски гражданин е в основата на 
изграждането на самата общност. 

През май 2014 г. за осми пореден път 
гражданите на Европейския съюз ще 
имат възможността и ще поемат отго-
ворността не само да изберат евродепу-
тати. Те ще могат да определят общите 
си цели, интереси и средствата, по които 
да защитят това споделено бъдеще. 

 За да твърдим, че градим едно общо 
бъдеще с ясна цел и споделени ценности, 
трябва на първо място да се чуват мне-
ния на граждани с различни политически 
убеждения от всички държави членки за 
това как да се развива ЕС. Това е част от 
работата на Европейския парламент — да 
осигури възможност за общоевропейски 
дебати в духа под мотото на ЕС — „един-
ни в многообразието“. 

ДА СИ ЕВРОПЕЙСКИ ГРАЖДАНИН 
ОЗНАЧАВА ДА ОСЪЗНАВАШ 
СВОЯТА СВЪРЗАНОСТ 
И ЗНАЧИМОСТ В ТОЗИ СЪЮЗ, 
защото гражданите са отговорни за под-
държането и за промените в институци-
ите. Ако гражданите осъзнават своята 
отговорност и оказват влияние върху 
институциите, то и самите институции 
ще бъдат отговорни. Това е правило, 
което важи както на национално, така 
и на европейско ниво. ЕП е именно та-
кава институция, единствената пряко 
избирана, която представлява гражда-
ните не само на отделните държави, а 
на Европейския съюз.

Има тенденция към намаляване на 
избирателната активност на изборите 
за ЕП през годините. Голяма част от 
политическите партии се фокусират 
върху националните си приоритети, а 
европейските избори стават второсте-

пенни спрямо тези на отделните стра-
ни членки, но това не е новост. Оттам 
идва отчасти и недостатъчна информи-
раност на гражданите за важността на 
европейските решения, засягащи все 
по-често ежедневието ни. В тази връз-
ка, избирателната активност много сил-
но зависи и от момента на провеждане 
на изборите за ЕП: преди националните 
парламентарни избори избирателната 
активност на изборите за ЕП е по-ви-
сока; след националните парламентар-
ни избори избирателната активност за 

наднационалната институция е по-ни-
ска; по средата между два национални 
парламентарни избора избирателната 
активност е средно висока. 

Друга зависимост е, че 

ИЗБИРАТЕЛНАТА АКТИВНОСТ Е В 
ПРЯКА ВРЪЗКА С ОДОБРЕНИЕТО 
НА ГРАЖДАНИТЕ 
ЗА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ. 
Тоест, ако хората подкрепят идея-
та за ЕС, то те участват по-активно 
в европейските избори, ако са ев-

роскептици, то тогава по-малко гла-
соподаватели ще използват правото 
си на глас.

Спадът в избирателната активност 
на изборите за ЕП се дължи до голя-
ма степен на липса на информация. А 
всъщност информация  има и тя е лес-
но достъпна при повече гражданска 
самоинициатива и желание. Защото 
не трябва да се забравя, че правомо-
щията на ЕП се разширяват, особено 
след влизането в сила на Договора от 
Лисабон. Той засилва ролята на евро-
пейските гражданите като политиче-
ски участници в ЕС. Става все по-ва-
жно да не стоим пасивни, а да използ-
ваме правото си на глас. 

За да помогне, 

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ (ЕК) 
ОТПРАВИ ПРЕПОРЪКИ 
КЪМ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ, 
ЧИЯТО ЦЕЛ Е ДА СЕ МОТИВИРАТ 
ХОРАТА ДА ГЛАСУВАТ. 
ЕК предлага изборите да се извърш-
ват в един и същи ден, а не в рамките 
на 4 дни, както досега. Друго пред-
ложение е гражданите да получават 
по-подробна информация за полити-
ческите позиции и партийната при-
надлежност на кандидатите, а също 
и европейските и националните по-
литически партии да обявяват пред-
почитания си за кандидат за бъдещ 
председател на Комисията.

„Тези практически препоръки ще 
спомогнат за засилване на гласа на 
хората в европейската демокрация и 
за превръщане на европейските избо-
ри догодина в истински дебати за бъ-
дещето на Европа“, смята заместник-
председателят на Комисията Вивиан 
Рединг. 

И най-важното е да не забравяме, че 
имаме глас. Нека го използваме. Чрез 
ЕП ние, гражданите, избираме как да 
изглежда решението на проблемите, с 
които се сблъскваме всеки ден. Така че, 
нека да участваме с въображение и от-
говорност и като активни граждани да 
изградим бъдещето си. 
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Плюсовете на минуса

„Вашият мир, вашата награда!”
От стр. 1

Свидетели за това са пострадалите във въоръжения конфликт в Южна Осе-
тия и Абхазия, жителите на Босна и Херцеговина, страдащите в Мали. Списъкът 
продължава, и именно той подсигурява изявлението от 12 октомври 2012 г.: „Нор-
вежкият Нобелов комитет реши Нобеловата награда за мир за 2012 година да бъде 
присъдена на Европейския съюз“. 

ЕВРОПА - ТОВА Е МОЯТА ЕЖЕДНЕВНА РЕАЛНОСТ
В церемонията по връчването ѝ беше определено да участва младеж, избран 

чрез онлайн конкурс с кратък отговор на въпроса „Какво означава европейският 
мир за теб?“. Победителят Ларкин Зара от Малта отговори: „Моите баби и дядо-
вци биха казали: „мечта“. Моите родители биха казали „процес“. Аз казвам, че 
това е моята ежедневна реалност.“ Като събира само в три изречения есенцията 
на години история, подсказвайки правилния път, Ларкин е част от младото евро-
пейско общество, което вярва в бъдещето на ЕС. Ето как той отговаря на нашите 
въпроси в специално интервю: 

Какво те привлече към кариера в областта на европейските въпроси?
Всичко започна, когато търсех подходящата за мен бакалаварска програма. 

Европеистиката ме грабна веднага, и по-късно осъзнах, че това ще бъде полето 
за професионалното ми изграждане. В момента не мога да си представя да правя 
нещо друго.

Как според теб би изглеждала Европа сега, ако не беше основан Европей-
ският съюз? 

Много по-различна! Разбира се, „различна“ не означава задължително „мно-
го по-зле“, но съм сигурен, че много от политическите и икономическите въз-
можности в момента не биха били реалност. А и единството е най-голямата ни 
сила в момента. Неслучайно Европейският съюз е символ на демокрация и е 
пазител на човешките права, осигурявайки свободно движение на гражданите. 
Така взаимно умножаваме влиянието си в световен мащаб. 

Вярваш ли в хуманитарните мисии на Европейския съюз?
Едно от най-положителните неща за ЕС е водещото му място в хуманитар-

ните мисии в световен мащаб. Помагайки на хора извън границите си, Европей-
ският съюз се опитва да използва и разшири ценностите си глобално, което е 
фантастично! Ключовият момент е, че чрез координацията на ресурси, която ЕС 
прави, те се използват ефикасно. Иначе, всяка държава членка би била сама и 
по-неефективна в подобно начинание. 

Как се почувства, когато разбра, че отиваш на церемонията в Осло? 
В началото беше смесица от огромна радост и малко гордост, че успях да се 

преборя за мястото. По-късно осъзнах и отговорността, която нося, представля-
вайки половин милиард европейци!

Последен въпрос – какво беше преживяването на церемонията? 
Беше неземно! 
Ларкин доказва правилната преценка на Нобеловия комитет. Най-големият 

триумф на Европейския съюз не е 60-годишният мир, не са многобройните ху-
манитарни мисии или финансови помощи. Най-голямото постижение е проме-
неното мислене на европейците, които днес вярват в човешките права, мира, 
свободата и свързват Брюксел с демокрацията. Затова наградата е „наша“, тя 
не е само на Шуман, не само на Барозу — тя е присъдена на всички нас, които 
вярваме в едно общо бъдеще на единство и мир. 

Ина Петрова

Кризата в Европа има 
много измерения – не 
само икономически, но 
и демографски, полити-

чески, културни и много други. Тя 
засегна всички европейци, както 
в личен, така и в обществен план. 
Безспорно всички нейни аспекти 
се превърнаха в голям минус за на-
предъка на Стария континент. За-
това причините за появата ѝ, както 
и отрицателните ѝ последици, ще 
бъдат от най-дискутираните теми 
и през 2013 година. Колкото и па-
радоксално да звучи, обаче, резултатите от нея не са 
само негативни. Всъщност кои са плюсовете на този 
голям минус?

ВСИЧКИ ПЪТИЩА ВОДЯТ КЪМ… БРЮКСЕЛ

На първо място, европейските граждани разбра-
ха, че Брюксел е по-близо от всякога. Вече е ясно, че 
проблемите в отделните държави членки са до голяма 
степен взаимосвързани и не могат да се решават един-
ствено на национално, а по-скоро на европейско ниво.

Вследствие на кризата се разви сетивност за 
активно поведение — кризата ни накара да бъдем 
по-ефективни, по-рационални и по-ангажирани. В 
политически и икономически смисъл, това намери 
отражение в търсенето на повече гъвкавост и про-
зрачност, по-строг контрол, по-малко злоупотреби. 
Кризата направи европейските граждани по-взиска-
телни, а тяхното доверие — приоритет.

Очевидно Европейският съюз (EС) успя да спе-
чели това доверие. По-данни на „Евробарометър“ от 
септември 2012 г., 21% от гражданите посочват ЕС на 
първо място като фактор в борбата срещу икономиче-
ската криза — преди Международния валутен фонд, 
националните правителства поотделно и Г-20.

ЗА МУСКЕТАРИТЕ И КРИЗАТА

Главната цел на Европейския 
съюз още от самото му създаване е 
единна Европа. Цялостният му на-
предък зависи от колективния дух на 
европейците. Ето защо друга поло-
жителна черта на кризата безспорно 
е ефектът „Един за всички — всички 
за един“.

Въпреки трудностите, дори в 
разгара на кризата, Европа про-
дължи да подкрепя зачитането на 
мира, демокрацията, човешките 
права и свободи. Във време на 
рестрикции и несигурност ЕС е 
по-склонен да преодолее различи-

ята, да се превърне в по-хомогенна смес от различни 
нации — всяка със своя собствена идентичност, но 
подкрепяща останалите. Проучванията на „Eвроба-
рометър“ от септември 2012 г. потвърждават този 
факт — 84% от запитаните европейци смятат, че 
вследствие на кризата страните членки са задължени 
да работят заедно. В този смисъл, големият напре-
дък на ЕС в резултат на кризата е, че още по-активно 
търсим зоната на общите интереси.

КАМЪК — НОЖИЦА — ХАРТИЯ

Борбата с кризата се оказа като игра на камък-но-
жица-хартия. Работата върху всеки един от различни-
те ѝ аспекти — инфлацията, безработицата, липсата 
на конкурентна среда, ниския жизнен стандарт — 
може да се окаже ключов за изхода от нея, но и да 
предизвика или задълбочи друг. Тъкмо заради особе-
ностите на конюнктурата, ЕС се прицели към по-ста-
билни макроикономически показатели посредством 
равновесие между финансова дисциплина и поощря-
ване на растежа — което е своеобразен висш пилотаж 
в управлението. Затрудненията ни принудиха да из-
берем алтернативни средства и начини в търсене на 
разумното компромисно решение.

СВЕТЛИНА В ТУНЕЛА 
НА ЕВРОПЕЙСКАТА КРИЗА?

Всички негативни промени за сигурността, иконо-
миката, политиката и обществото като цяло еволюи-
раха в желанието на европейския гражданин за поло-
жителна промяна. Кризата отвори възможности да се 
чуе другото ноу-хау, защото Европейският съюз беше 
принуден да излезе от рамката и да потърси баланса 
на интереси чрез най-гъвкавия механизъм. 

Въпреки че ЕС се справи успешно с много кри-
зисни ситуации, кризата сама по себе си все още не 
е отминала напълно. Изходът от нея е тясно свързан 
с постоянството и гражданската активност. Ето защо, 
сега Европа се нуждае от отговорни, солидарни и ан-
гажирани граждани повече от всякога. Важно е да не 
живеем в миналото, а заедно да потърсим гаранция за 
бъдещето, като извлечем максимално много плюсове 
от големия минус. 

Победителят в конкурса „Какво означава европейският мир за теб?“ 
Ларкин Зара заедно с председателя на ЕП Мартин Шулц 
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Христо Ангелов

Често човек оценява това, което е имал, едва когато го загуби. Независимо 
дали става дума за вещ, работна позиция или близък. Тази присъща 
на хората черта важи и за обществото като цяло. Един от поводите за 
радост в България, който остава встрани от вниманието на медиите, е 

стабилността на българската банкова система.
Тази сигурност е следствие от изстрадан опит, затова и трябва да се 

цени. Спомням си събитията в България от 1996—1997 година – фалит на банки, 
хиперинфлация и загуба на спестяванията на голям кръг хора. 

Сега нещата са коренно различни. Това до голяма степен се дължи и на 
членството на България в Европейския съюз (ЕС) — в българското законодателство 
са въведени изискванията на директиви на Европейския парламент (ЕП) и Съвета 
на министрите. Тези две институции заедно играят ролята на „законодател“ в ЕС.

Най-масовите вложители — домакинствата, държащи пари в банките, не 
трябва да се притесняват за тях. Влоговете на едно лице в 
една банка, независимо от броя и размера им, са гарантирани 
до 196 000 лв. Това означава, че ако дадена банка не може да 
изпълни задълженията си спрямо своите вложители, те ще 
получат от специално обособен за целта фонд парите, които са 
вложили в банката. Това предвижда Законът за гарантиране на 
влоговете в банките, чрез който са въведени изискванията на 
европейското законодателство за гарантиране на депозитите на 
едно лице в една банка до 100 000 евро. 

Добрата новина е, че банковата система в България не 
дава признаци на несигурност и че следователно до сценарии, 
предвиждащи необходимост за плащания от този фонд, няма 
да се стигне. Тази стабилност се дължи на съвкупността от 
изисквания, които трябва да се спазят при учредяването и 
функционирането на една банка. 

Такова е например условието за набиране на капитала за 
учредяване само от парични вноски, които не трябва да са със 
заемен характер. Не можеш да учредиш банка, влагайки като 
капитал непродаваеми недвижими имоти  и заем от друга банка. 

Поради сътресенията в банковия сектор в други държави 
членки на ЕС, активно се заговори за засилване на интеграцията 
в тази област. Един от основните принципи на функциониране 
на ЕС е, че когато дадена цел не може да бъде постигната на 
ниво отделни държави, то тогава се прибягва до общи действия 
за реализирането ѝ. 

Последният пример за интеграционни политики в тази 
област е Кипър. За неговото спасяване беше нужна както 
външна парична помощ, така и „жертването“ на една от двете 
най-големи банки. 

Проявленията на финансовата криза в някои държави 
показват нужда от общи действия в банковия сектор. Затова 
европейските законодатели разглеждат проекти на нормативни 
актове на ЕС, които да осигурят повече стабилност. Основен 

момент е засилването на правомощията на Европейската централна банка (ЕЦБ). 
Разбира се, националните централни банки ще продължават да играят важна роля 
и да подпомагат ЕЦБ, тъй като те най-добре „познават“ състоянието на банковия 
сектор в дадената държава. 

Друг интересен момент е ограничаването на бонусите на банкерите. 
Въпросът е деликатен, тъй като трябва да се съобразят различни фактори. Следва 
да се ограничи и моментът на популизъм и аргументи от типа на „защо са им 
бонуси на банкерите“ и „колко са лоши банкерите и колко много пари вземат“.

В случая е приложима и следната опростена, но желязна логика – ако един 
работник произведе некачествен продукт, това веднага ще намери отражение в 
заплатата му. А за мениджъра на „рухнала“ банка, получавал огромни бонуси 
вследствие на рисковани финансови схеми, често последици няма. 

 В момент, в който други държави преживяват тежък колапс на банковия си 
сектор, България показва стабилност. Този факт неоправдано остава встрани от 
медийния фокус. А това е „новина“, която е важна за всички нас. 

Добрата новина — българската 
банкова система е стабилна
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Европа – на път 
към своите граждани*

Пламена Славова  

2013 г. Двама пътници във влака от Пловдив до Со-
фия. Те можеше да пътуват и със самолет, но важен бе 
разговорът им — за Европа и гражданите ѝ. 

„Трябва да сме отговорни и честни, да не ни гледат 
с подозрение, да сме компетентни и безпристрастни.” – 
каза 60-годишният машинен инженер Р. Г., пътуващ от 
Пловдив за София, където работеше в строителството. 

До него седеше депутат в Европейския парламент. Той 
се съгласи, че е нужна дисциплинираност, но и по-го-
лямо уважение към българските институции. Наистина, 
нивото на развитие на една нация минаваше първо през 
националните ѝ достижения. Да вземем за пример фи-
нансирането по европейските проекти. Р.Г. заяви, че е 
необходима повече прозрачност — да се знае всеки лев 
къде отива и Европа да разбере, че сме преодолели бал-
канския си нрав. Но депутатът го прекъсна: „Не трябва 
да се критикуваме, а да се мобилизираме. ЕС вече има 
доверие на българите. Това, за което трябва да насто-
яваме, е по-голям контрол и гъвкавост на отпусканите 
средства.” 

Инженерът се замисли: „Европа на гражданите – с 
времето може и да стане. Сега младите се учат на де-
мокрация и са подготвени за европейските ѝ измере-
ния. Но трябва да се помогне на бедните страни да си 
помогнат сами.” Европейският представител виждаше 
решение в стимулиране на по-устойчивите при криза 
малък и среден бизнес, като се финансират наемане и 
обучаване на крайно нуждаещи се. 

Р. Г. пресметна на ум перспективите. Зачуди се каква 
тежест на фона на кризата ще има държава като Бъл-
гария, къде е логиката да се живее в бедност, когато има 
свръхпроизводство и война на пазари. Събеседникът му 
обясни, че проблемът се състои в страничните ефекти 

на т. нар. либерален икономически модел. Обратно на 
функцията си, той престава да финансира сфери като 
образование и здравеопазване. Не предпазва достатъчно 
уязвимите социални групи — млади, възрастни, хора с 
увреждания. Причината — преразход на природните ре-
сурси и ниско потребление. Изходът — нов модел, който 
залага на качеството и съчетава стабилност в икономи-
ката и насърчаване на инвестициите: „А България може 
да излезе напред, като даде идея за решаване на някой 
проблем в условията на криза!”, заключи депутатът. 

Спътниците се съгласиха, че времето и днес ражда 
герои и обединената енергия на всички български — ев-
ропейски граждани ще ни даде по-добър начин да вър-
вим в избраната посока. Това, за което останаха на 
различно мнение, бе свободата. Р. Г. смяташе, че чо-
век работи добре, твори и е свободен, когато са оси-
гурени основните му жизнени потребности. Депута-
тът се опита да го убеди, че има механизми, с които 
гражданите да защитят правата си, но трябва да го 
правят навреме и с увереност — отлична възможност 
в Годината на европейските граждани. 

* Фиктивен разговор на основата на мнения на бъл-
гарски граждани и трима евродепутати.

Диляна Калугерова

„Единството на Европа 
беше мечта на малцина. 

То стана надежда за мнозина. 
Днес то е необходимост 

за всички нас.“ 
 Конрад Аденауер

На 1 юли 2013 г. Хърватия ще стане 28-та 
държава членка на Европейския съюз. Това 
ще се случи  20 години след като ЕС приема 
и започва да прилага критериите за присъ-
единяване, известни като „критериите от 
Копенхаген“. Това са функциониращата па-
зарна икономика, стабилната демокрация и 
върховенството на закона, и изпълнението 
на задълженията на членството. Без тези 
ключови елементи няма как да се стигне до 
разширяване на ЕС.

За своето историческо развитие от 
малко над 6 десетилетия ЕС е имал 6 при-
съединявания, с което е разширил члено-
вете си от 6 през 1951 г. (Франция, Запад-

на Германия, Италия, Белгия, Холандия 
и Люксембург) до 27 през 2007 г., което 
е неоспоримо доказателство за успеха на 
общоевропейската идея за живот в мир и 
разбирателство на нашия континент. 

СЕДМОТО РАЗШИРЯВАНЕ ПРЕЗ 
2013 Г., ИЛИ 28-ЯТ ЧЛЕН НА ЕС

На 21 февруари 2003 г. Република 
Хърватия подаде молба за пълноправно 
членство в ЕС. Близо 7 години бяха нуж-
ни за преминаване през целия прегово-
рен процес, който започна от получаване 
на „зелена светлина“ от Съвета на мини-
стрите през април 2004 г. до 9 декември 
2011 г., когато бе официално подписан 
Договорът за присъединяване на Хърва-
тия към ЕС. След малко повече от месец 
хърватите излязоха и гласуваха на рефе-
рендум, при който 66,27% от гласували-
те одобриха присъединяването. 

Според правото на ЕС, обаче, преди 
присъединяването да стане факт, е нуж-
на и ратификация от всяка една държава 
членка, което допълнително удължава 

процеса. България бе сред първите дър-
жави, които  одобри присъединяването. 
Очаква се процесът на ратификация да 
приключи скоро и  на 1 юли 2013 г. Хър-
ватия наистина да стане 28-ят член на ЕС. 

А КАКВО ЩЕ СТАНЕ НА 1 ЮЛИ? 

ЕС ще увеличи своята площ с още 
56 594 км2, а населението си — с още 
4 284 889 души (преброяване от 2011 г.). 
Официалните езици ще станат 24 с хър-
ватския, а семейството на изповядващи-
те католицизъм ще се увеличи, тъй като 
това е преобладаващата религия на стра-
ната — близо 88% от цялото население. 
Накратко казано, хърватите за един ден 
ще станат и европейци — поне от гледна 
точка на пълноправното членство в ЕС и 
европейското гражданство, а останалите 
държави ще се сдобият с нов член на се-
мейството. 

Като цяло, европейските институции 
отбелязват, че Загреб изпълнява полити-
ческите критерии, демокрацията и пра-
вовата държава са укрепени, бележат се 

успехи в борбата с корупцията и сферата 
на правата на човека и защитата на мал-
цинствата, но е необходимо усилията във 
всичко области да продължат. 

По отношение на икономическите кри-
терии, Хърватия е функционираща пазар-
на икономика, следователно се очаква тя 
да успее да се справи с натиска от конку-
ренцията в ЕС и отварянето на пазара. 

Загреб продължава да си сътрудничи 
с Международния наказателен трибунал 
за бивша Югославия и активно да участ-
ва в най-различни работни групи по от-
ношение на проблемите си с някои от съ-
седните държави. По оценка на ЕК от 26 
март 2013 г., Хърватия е напълно готова 
да стане член на ЕС. 

Република Хърватия е страна с богата 
и интересна култура, архитектура и исто-
рия, и неслучайно се твърди, че е в сър-
цето на Европа. Може би точно от това 
има нужда ЕС — от едно свежо, тупкащо 
сърце, което да засили интеграционните 
процеси и да ни напомни за смисъла на 
мотото на Евросъюза — „обединени в 
многообразието“. 

Хърватия, добре дошла!
Лидерът на групата на 
Социалистите и демократите 
в Европейския парламент  
Ханес Свобода бе докладчик 
на ЕП по въпроса за 
присъединяването на 
Хърватия към ЕС. 
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НО В ЕПОХАТА НА 
ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА И 
МУЛТИКУЛТУРНИЯ СВЯТ, 
КАКВО ТОЧНО ОЗНАЧАВА 
„ГРАЖДАНСТВО“? 

През последните години все по-попу-
лярна стана фразата, че всички ние сме 
граждани на света. И няма как това да не 
е така, при положение, че вече границите 
на държавата не са това, което са били, 
няма я тази изолираност. Целият живот 
днес зависи от динамиката, от мобил-
ността, от владеенето на поне един чужд 
език и от познаването на култура, поня-
кога коренно различна от собствената. 
Голяма част от изброените неща се счи-
тат дори за задължителни и необходими 
личностни характеристики и е добре да 
присъстват в автобиографията ни. Опи-
тът до голяма степен означава отвореност 
към света, комуникация и социализация. 

Тази отговорност се вписва и в кон-
цепцията на това да бъдеш гражданин на 
Европейския съюз. 

НО КАКВО ОЗНАЧАВА 
ДА БЪДЕШ „ЕВРОПЕЙСКИ 
ГРАЖДАНИН“?

Според Договора от Лисабон, който 
влезе в сила от 1 декември 2009 г., глава 
2, чл. 8:

„Всяко лицe, което притежава граж-
данство на държава членка, е гражда-
нин на Съюза. Гражданството на Съюза 
се добавя към националното граждан-
ство и не го заменя.“

Европейското гражданство не пре-
тендира да измести националното, а до-
принася за създаването на мултикултурна 
идентичност, която, освен чрез национал-
ни особености, може да се припознае и 

чрез общи ценности и идеали, които са 
в основата на ЕС (права на човека, соли-
дарност, демократичност и др).

Европейското гражданство е изклю-
чително важно. Именно във време на 
кризи, независимо дали става въпрос 
за икономически, социални или други, 
всичко се подлага на изпитание и трябва 
да си припомним кои сме и какви искаме 
да бъдем. 

2013-ТА Е ОБЯВЕНА ЗА ЕВРОПЕЙ-
СКАТА ГОДИНА НА ГРАЖДАНИТЕ, 

с която се цели именно популяризира-
не на този нов тип гражданство, на надна-
ционална идентичност. Важно е да се по-
знават инструментите за участие, които 
гражданите имат на разположение, най-
вече да ги използват, за да може всички 
нива по вертикалата да работят като един 
добре напаснат и синхронно работещ ме-
ханизъм. 

Всеки гражданин има глас и той може 
да бъде чут. Първо, чрез избора на на-
ционален парламент, който вече има за-
силено участие в процеса на правене на 
политики в ЕС. Второ, чрез вота за де-
путати в Европейския парламент (ЕП), 
която е единствената пряко избираема 
европейска институция. Трето, чрез въз-
можността за иницииране и подкрепа на 
Европейската гражданска инициатива, с 
възможността да подаваме петиции ди-
ректно до ЕП. Четвърто, чрез жалби до 
Европейския омбудсман, който има право 
да разследва оплаквания за лоша админи-
страцията на европейско ниво. 

Да си европейски гражданин е отго-
ворно начинание, което не изисква само да 
бъдем активни, а ни задължава да бъдем 
проактивни, за да успеем, но и най-вече да 
повярваме, че наистина можем. 

Що е то 
„европейско 

гражданство“?
Вера Асенова 

Имах един чичо, който 
обичаше да казва, че хо-
рата сa два вида — селя-
ни и живеещи на село. 

Той, естествено, спадаше към вто-
рата категория; но, освен тънка 
шопска насмешка над еснафското 
градско перчене, неговите думи 
са ключ към традиционното бъл-
гарското схващане за това какво е 
„гражданин“. Гражданинът е не-се-
лянин. Той се характеризира с това, 
че е роден или живее в града. Така 
е казано и в българския тълковен 
речник.

Значението на думата citizen в 
Оксфордския речник съществено 
се различава от горното. Граждани-
нът е носител на определени пра-
ва в рамките на една независима 
политическа общност — град или 
държава; той е правно разпознат. 
Въпреки че думата идва от латин-
ското civitas — city — град, нейният 
смисъл не е в географското место-
жителство, а в политическото учас-
тие. Обратното на гражданин не е 
селянин, а чужденец. Според това 
значение гражданите не просто 
живеят в града, те членуват в него. 
Те имат политически права и задъл-
жения, които са еднакви за всички. 
Според тази философия хората са 

всъщност два вида — граждани и 
живеещи в града!

Има два основни начина на член-
ство в политическата общност — 
гражданите могат да изискват спаз-
ване и прилагане на установените 
правила, да контролират работата на 
институциите, отговорни за изпъл-
нението на законите, но гражданите 
могат и да се борят за промяна на 
правилата, да артикулират пробле-
мите си и да предлагат нови общест-
вени решения. Те са едновременно и 
търсенето, и предлагането на поли-
тическите институции. 

За гражданството

Диляна Калугерова

Най-разпознатата форма на гражданство е в рамките на държавата, в която 
сме родени. През годините се изгражда самосъзнание  чрез принадлежността 

към тази  страна и общност, което пряко се обвързва със семейството, близките 
и приятелите. 

Европейска година на гражданите 2013
www.europa.eu/citizens-2013

Европейска година на гражданите 2013
www.europa.eu/citizens-2013
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Потребителските права — реални 
като стоките, които купуваме
Станислав Николов

Ежегодно около 15 март — европейският и световен ден на потребителите, ни се 
напомня, че, в качеството си на потребители, се ползваме от редица права. Тради-
ционно се говори за правото на сигурност, информираност, правото да бъдем чути 
и т.н. Изброените действително са сред основополагащите потребителски права, но 
звучат някак абстрактно, а за мнозина — може би и само пожелателно.

След разочароваща сделка, потребителите риторично се питат „Какво мога да 
направя…?“. Да пият чаша студена вода? За щастие – не. Европейският съюз актив-
но полага грижи за техните права, увеличаването им и осигуряването на ефективна 
защита на потребителите на всички нива. 

Зад цитираните в началото общи принципи стоят конкретни правила, на които 
можем да разчитаме. Детайлите относно потребителските права и реализацията им 
не са идентични в различните държави членки. Причината е, че до голяма степен въ-
трешните законодателства в тази област се формират на базата на препоръки, стра-
тегии и директиви на ЕС. 

Като цяло, в Европейския съюз се прилага принципът на минималната защита – 
всяка държава членка е задължена да осигури установената на европейско ниво мини-
мална закрила на потребителите, но това не я ограничава да предостави и по-висока, 
ако желае.

В последните години имаше сериозно развитие по въпроса с потребителските 
права — като нормативна уредба, действащи институции и подобрена информира-
ност. Отношенията между търговци и потребители станаха строго регулирани. Ето 
накратко част от правата, които правят живота на около 500 милиона европейски 
граждани по-лесен:

СВОБОДНО ПАЗАРУВАНЕ
Гражданите на ЕС могат да купуват стоки от всяка държава членка, без да се 

притесняват за мита и такси. Отнася се и за онлайн поръчките.
РОУМИНГ НА РАЗУМНИ ЦЕНИ

Цените за роуминг в границите на Европейския съюз са фиксирани. Мобилните 
оператори нямат право да таксуват по-скъпо от 35 евроцента на минута за изходящ 
разговор, 11 евроцента на минута за входящ и 11 евроцента за изходящи текстови 
съобщения. Очаква се таванът за цените на роуминг да пада все повече.
ГАРАНТИРАНИ БАНКОВИ ДЕПОЗИТИ

В условията на тежка икономическа криза, опасенията за фалит на някои банки 
са основателни. Повечето хора обаче не трябва да се страхуват за вложените от тях 
пари, тъй като всички депозити до 100 000 евро са гарантирани от държавата. Сума-
та е еднаква за всички държави членки.
ДВЕГОДИШНА ГАРАНЦИЯ

В случай че закупите стока, която е дефектна, или се различава от договореното 
или рекламата — имате право в срок от 2 години да поискате нейната безплатна 
поправка или замяна. Без значение е дали сте направили покупката в магазин, по 
интернет или телефона.
ПРАВО НА ОТКАЗ ОТ ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛСКИ КРЕДИТ

При тези договори потребителят може в 14-дневен срок да размисли и да се от-
каже, без да дължи каквито и да е неустойки. Дори не е нужно да мотивира своето 
решение.
ВРЕМЕ ЗА РАЗМИСЪЛ ПРИ ИНТЕРНЕТ ПОКУПКА

При договорите за продажба от разстояние, потребителят има право на отказ — в 
срок от 7 дни от получаването на стоката. Продавачът е длъжен да възстанови запла-
теното в срок до 30 дни.
КРАЕН СРОК ЗА ДОСТАВКА

Крайният срок, в който потребителят трябва да получи поръчаната стока, е 30 
дни, независимо от населеното място, в което живее.
БЕЗ НЕСПРАВЕДЛИВИ КЛАУЗИ В ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

В общите условия на потребителските договори не се допускат клаузи, които по-
ставят потребителя в неравностойно положение. Пример за подобни несправедливи 
уговорки са възможността търговецът едностранно да промени условията по дого-
вора, прекомерните обезщетения и неустойки в полза на търговеца, както и такива, 
с които ограничава отговорността си, която произтича от закон. Ако все пак в дого-
вора има подобни клаузи, те няма да се считат за обвързващи спрямо потребителя.

Всички тези правила целят потребителите да могат да се възползват максимално 
от възможностите, които единният пазар на ЕС предлага. През настоящата 2013 го-
дина също влязоха в сила някои важни новости:
ПРАВА ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА АВТОБУСЕН ТРАНСПОРТ

От 1 март 2013 г. при дългите автобусни пътувания (над 250 км) се въведоха ви-
соки обезщетения в случай на нараняване при пътно произшествие. Въведе се и от-
говорност за загубен/повреден багаж. 
ПРАВА НА ПЪТУВАЩИТЕ СЪС САМОЛЕТ

Ако полетът закъснява с повече от 5 часа и сметнете, че вече не желаете да пъту-
вате, можете да искате да ви се възстанови стойността на билета. Също така, имате 
право на определени грижи (храна и напитки, настаняване за нощувка и др.), в зави-
симост от закъснението и разстоянието на полета. При определени условия се дъл-
жат обезщетения и за анулиран полет, отказан достъп до борда, както и за изгубен, 
повреден или забавен багаж.

Подробна информация за всички предоставени права се съдържа на сайта на Ев-
ропейския потребителски център в България (www.ecc.bg). Такива центрове са 
изградени във всички държави членки на ЕС и са на разположение за съвети, инфор-
мация и съдействие.

При нарушени права, всеки може да се обърне към съда. Практиката, обаче, по-
казва, че и за двете страни извънсъдебното решаване на спора е за предпочита-
не. Именно затова, през март 2013 г. Европейският парламент гласува Директива 
за алтернативно решаване на спорове (АРС) и онлайн решаване на спорове (ОРС). 
АРС структурите са извънсъдебни и в тях винаги участва неутрална страна, която 
предлага или налага решение.

Какво може да се направи в случай, че сме изправени пред проблем, породен от 
едно неправилно прилагане на законодателството на ЕС от държавната ни админи-
страция? По същество, това представлява трансграничен спор, чието разрешаване 
не е по силата на обикновения европейски гражданин или фирма. Затова насреща е 
мрежата СОЛВИТ, към която може да се подават оплаквания, за да се намери пра-
гматично решение на посочения проблем. 

Така на европейско ниво се въвеждат добре функциониращи процедури, които 
да насърчат потребителите да се обръщат към компетентните структури за алтерна-
тивно решаване на спорове по всякакви договорни отношения с търговци. Видът на 
конкретната стока и това дали е закупена онлайн, или не, е без значение.

Предстои да се създаде и единна платформа на ЕС за онлайн решаване на споро-
ве, която ще разглежда проблеми на потребителите, възникнали при онлайн тран-
закции. Тя ще осъществява връзка между всички национални структури за алтерна-
тивно решаване на спорове. Потребители ще могат лесно и удобно да подават онлайн 
жалби, при това — на избран от тях език. Тези нововъведения ще започнат да дейст-
ват след 2015 година. 

Вера Асенова

В Европейския съюз е създадена и 
функционира успешно мрежа от центро-
ве СОЛВИТ http://ec.europa.eu/solvit/ (от 
англ. solve it — реши го). Те решават пробле-
ми, които: възникват в резултат на непра-
вилно прилагане или тълкуване на правото 
на Европейската общност; една от страните 
винаги е държавен орган а другата — физи-
ческо лице или фирма; са от презграничен 
характер, т. е. администрацията на държава 
членка не признава права, гарантирани от 
европейското законодателство. Oплаква-
нията се подават онлайн, a решението идва 
в срок до 10 седмици и е безплатно. 

Алтернативният начин да защити пра-
вата си е гражданинът сам да заведе съдеб-
но дело срещу администрацията на чужда 
държава, което е скъпо, бавно и често с 
неясен изход. СОЛВИТ е европейска ин-
ституция на местно ниво, която регулира 
работата и стимулира институционалната 
конкуренция между различните админи-
стративни органи. Тя е инструмент на граж-
данско участие, който ни помага да бъдем 
по-малко чужденци и повече граждани на-
всякъде в Европа.

Центровете СОЛВИТ са част от дър-
жавнатa администрация и могат да бъдaт 
разглеждани като инструмент на саморе-

гулиране. Тъй като европейското законода-
телство е задължително за всички държав-
ни органи, aко центърът СОЛВИТ установи 
след сигнал, че това законодателство не е 
правилно приложено, съответният орган 
има задължение да се поправи. Проблеми с 
признаването на дипломи и квалификации 
за труд в държави, различни от държавата 
на придобиване; свободно движение на 
хора и стоки, признаване на разрешителни 
за работа са сред успешно решените казуси 
от СОЛВИТ. Някои примери:

 Български студент във Великобрита-
ния подава заявление за издаване на 
документ, удостоверяващ правото на 
студента да работи по време на след-
ването си. Компетентният орган във 
Великобритания не издава сертифика-
та в продължение на повече от седем 
месеца, което представлява наруше-
ние на Договора за присъединяване на 
Република България към ЕС. След наме-
сата на българския и британския цен-
тър СОЛВИТ, компетентният орган из-
дава документа за по-малко от месец. 

 Българска фирма внася соларни панели, 
закупени от испанска фирма, получа-
ването на които става в Италия. При 
освобождаването на митницата е 
платено ДДС  в размер на 11 536,80 евро. 
Подадено е искане за възстановяване 
на ДДС към Италия, но фирмата няма 
информация от отсрещната страна в 
продължение на 6 месеца. След намеса-
та на СОЛВИТ фирмата получава иска-
ната от Италия сума за 20 дни. 
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ЕНЕРГИЙНАТА ЛИБЕРАЛИЗАЦИЯ НА 
ЕВРОПА — ХИМЕРА ИЛИ РЕАЛНОСТ?
Грета Петрова

Химерата за общия енергиен 
пазар в Европа изглежда все 
по-постижима и се превръ-
ща в реалност — и за Евро-

пейския съюз, и за потребителите, и за 
конкуриращите се в сектора компании. 
Третият енергиен пакет —  дискутиран, 
приеман, отхвърлян и пак приеман — 
вещае добро бъдеще за либерализаци-
ята. Защо тя е толкова нужна?

Въпросът е не само да се отстранят 
структурните слабости на енергий-
ните пазари, за да бъдат те напълно 
ефективни, но и да се позволи задър-
жане на цените на възможно най-ни-
ски нива и да се повишат стандартът 
на обслужването и сигурността на 
доставките. Най-важно е правото на 
избор на хората — крайни ползватели 
на тази енергия. Било то ниски цени, 
повече „зелена“ енергия или по-пер-
сонализирани услуги — решението е 
в ръцете на потребителите.

Докъде е стигнало законодателно-
то решение? Кой е на ред да го обсъж-
да или гласува? 

Новото законодателство, в лицето 
на Третия енергиен пакет, гарантира 

ПОВЕЧЕ ПРАВА 
ЗА ДОМАКИНСТВАТА. 

Те могат да сменят своя доставчик 
на газ или електричество в рамките на 
три седмици и без допълнителни так-
си. Фирмите трябва да предоставят на 
клиентите си всички необходими дан-
ни за консумираната от тях енергия и 
за потребителските им права. Ефикас-
ното обработване на жалби и извън-
съдебното уреждане на спорове ще се 
подобри чрез създаването, например, 
на омбудсман по въпросите на енерге-
тиката или на орган на потребителите. 

Мечтаната за Европа либерализа-
ция осигурява 

КОНКУРЕНТНИ ПРЕДИМСТВА ЗА 
ВСЕКИ УЧАСТНИК НА ПАЗАРА.

 Ясната и правилна ценова полити-
ка гарантира увеличаването на инвес-
тициите в нова инфраструктура, рес-
пективно — повишаване сигурността 
на доставките и намаляване на риско-
вете от сривове в системите на снабдя-
ване с електроенергия и природен газ. 
Дългосрочният ефект на тези мерки 
се изразява в подпомагане на борбата 
с измененията в климата, чийто осно-
вен причинител са замърсяванията от 
енергийното производство.

Елиминирането на конфликта на 
интереси при производството, преноса 
и оперирането на мрежите спомага за 
по-лесния достъп на участниците на 
пазара, без никой от тях да получава 
преференциални условия за сметка на 
друг. Благодарение на либерализация-
та, всеки доставчик на електроенергия 
или природен газ има недискримина-
ционен достъп до преносната мрежа, 
за да може да снабди клиентите си с 
енергия. Прозрачността на пазарите на 
едро и дребно 

ПОВИШАВА ДОВЕРИЕТО 
НА ХОРАТА 

в тях, намалява нуждата от тясно дър-
жавно регулиране и насърчава конку-
ренцията. 

И, не на последно място, Третият 
енергиен пакет подпомага  по-добро 
и ефикасно трансгранично парт-
ньорство. Развиването на общи тър-
говски и технически правилници и 
стандарти за сигурност и сътрудни-
чеството между държавите членки 
води до подобряване на инвести-
ционния климат в ЕС и до увеличава-
не на средствата за енергийна ефек-
тивност на системата.

У нас либерализацията е необходи-
мо условие за по-ефективно използване 
и производство на енергия, макар все 
още да е предизвикателство за българ-
ския пазар заради забавяне в прилага-
нето на някои законодателни мерки. 
Пътят е дълъг, но предимствата от 
извървяването му са очевидни. Изво-
дът за потребителите на електрическа 
енергия и природен газ е ясен — по-
требителските права и възможността за 

избор на доставчик ще бъдат гаранти-
рани и защитени на общоевропейско, 
наднационално равнище.

Една арабска мъдрост казва, че 
най-големият подарък е да можеш да 
избираш. Защото 

ПРАВОТО НА ИЗБОР 

носи усещането за свобода и справед-
ливост. Това е и либерализацията — 
избор. Не химера, а реалност. 
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„Триъгълникът“ на властта
или балансът между институциите

Мария Юрукова 

Европейският съюз е 
уникално явление. 
Можем да кажем, че 
прилича на междуна-

родна организация, но, вгле-
даме ли се по-задълбочено, ще 
разберем, че не е. Можем да се 
опитаме да го оприличим на 
конфедерация от страни, но 
при търсенето на аргументи 
ще намерим достатъчно дока-
зателства, че не е и това. 

Евросъюзът е единствен по 
рода си. Той е както юридиче-
ско лице, така и обединение от 
държави, а също политическа 
и икономическа организация 
и защитник на правата на все-
ки европейски гражданин. 

По силата на договорите, 

ЕС ИМА СЕДЕМ 
ОСНОВНИ ИНСТИТУЦИИ: 

Европейски съвет, Европейска 
комисия, Европейски парла-
мент, Съвет на ЕС, Съд, Ев-
ропейска централна банка и 
Сметна палата. 

В търсенето на баланс 
между интересите на Съ-
юза, гражданите и отделните 
държави членки, договорите 
предвиждат самите институ-
ции не само да работят заедно, 
но и да се контролират взаим-
но. Всяка институция пред-
ставлява различни интереси 
и следи те да бъдат възможно 
най-добре защитени. 

Европейският съвет, кой-
то е съставен от държавните 
и правителствените ръково-
дители на страните членки, 
определя цялостната страте-
гия и приоритети на ЕС по 
ключови въпроси. Той дава 
общата насока и неговите ре-
шения са от изключително 
важно значение, но не пред-
ставляват нормативни акто-
ве. 

ЗАКОНОДАТЕЛНАТА ВЛАСТ 
Е ПОВЕРЕНА В РЪЦЕТЕ НА 
ТРИ ИНСТИТУЦИИ: 

ЕК, защитаваща общия ев-
ропейски интерес, ЕП — изра-
зител на интересите на граж-
даните и Съвет на министри-
те, представляващ държавите 
членки.

При взимането на решени-
ята, които засягат всички нас, 
в качеството ни на европей-
ци, институциите в ЕС правят 
множество дребни и същест-
вени компромиси, до които 
обаче достигат по пътя на 
сътрудничеството и разумно 

взетите решения. Този процес 
често е бавен, сложен и раз-
личен в зависимост от право-
мощията, които Съюза има в 
дадена област. 

За да правят това по най-до-
брия начин и за да може тази 
сложна структура да работи в 
синхрон, институциите спаз-
ват някои основни принципи. 
Може би най-отличителният 
за ЕС е, че институциите не 
са подредени в йерархична 
зависимост. Балансът между 
наднационалния и междуп-
равителствения подход в ра-
ботата на институциите носи 
неповторимата природа на Ев-

ропейския съюз. В основата на 
междуинституционалното съ-
трудничество стои лоялност-
та. Друга изключително важна 
особеност е, че всички инсти-
туции могат да действат само в 
рамките, предначертани им от 
договорите.

Процедурата на съвместно 
взимане на решения се е пре-
върнала в „обикновена зако-
нодателна процедура“ в рабо-
тата на този „триъгълник“ на 
властта. Процедурата проти-
ча, като ЕК изработва и пред-
лага проект за даден акт и го 
внася в ЕП и в Съвета на ми-
нистрите за одобрение. След 

това, ако те утвърдят предло-
жение, то се приема. 

Ако това не се случи и те не 
постигнат споразумения след 
две четения, се търси консен-
сусен вариант от помирителен 
комитет, съставен от предста-
вители и на двете институции. 
Той в рамките на шест месеца 
трябва да постигне съгласие, 
ако ли не — текстът не се при-
ема. Ако изготви такова спо-
разумение, тогава то се внася 
за трето разглеждане в двете 
институции и, ако го одобрят 
влиза в сила, ако не — се от-
хвърля. Националните парла-
менти могат също да въвеждат 
възражения още в началото на 
самата процедура.

Има и специална процеду-
ра, при която ЕП или дава  одо-
брението си, или налага вето 
на цял законодателен акт, без 
право да въвежда изменения. 
Има и случаи, в които се из-
исква „консултация“ с ЕП, но 
правителствата са тези, които 
в крайна сметка решават. 

В течение на годините ЕС 
постоянно се развива, право-
мощията на ЕП се увеличават, 
а междуинституционалното 
сътрудничество се засилва. 
Това само потвърждава думи-
те на Робер Шуман, който още 
на 9 май 1950 г. казва в своята 
декларация: „Европа няма да 
бъде изградена изведнъж или 
според един-единствен план. 
Тя ще бъде изградена чрез 
конкретни постижения, които 
на първо място създават реал-
на солидарност.“ 

Председателите на ЕС (от ляво на дясно) Жозе Мануел Барозу - председател на Европейската комисия, 
Херман Ван Ромпой - председател на Съвета на ЕС и Мартин Шулц - председател на Европейския парламент.
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Ели Славчева

П роблемът „демократичен 
дефицит“ остава една от 
най-оспорваните теми в 
контекста на Европейския 

съюз. Има ли демократичен дефицит 
или не? Ако го има, как да бъде разре-
шен? Големият дебат между федералис-
ти и скептици е дали да се върви към 
по-обединена Европа или към връщане 
на суверенитета в ръцете на държавите 
членки, като изход от проблема. 

Аргументите на различните струк-
тури ме карат да се замисля над въ-
проса дали демократичният дефицит е 
резултат от развитието на ЕС или раз-
витието на Евросъюза е резултат от де-
мократичния дефицит. Това много на-
помня за дилемата за кокошката и яй-
цето. Скоро гледах клипче в YouTube, 
което, чрез  обяснение на еволюцията, 
се опитва да сложи край на спора. Вдъ-
хновена от този подход, реших да го 
приложа тук.

Първо, нека да припомня, че демо-
кратичният дефицит в контекста на ЕС 
се отнася за идеята, че институциите не 
са прозрачни и демократични. Тази кон-
цепция е много обща и съдържа повече 
въпроси, отколкото отговори. От гледна 
точка на федералистите, този проблем 
може да бъде разрешен чрез по-задъл-
бочена интеграция. Тяхната идея е, че 
когато разделението на властите в ев-
ропейските институции заприлича на 

разделението на властите на национал-
но ниво, проблемът за демократичния 
дефицит ще изчезне. Тоест, според тази 
теза, дефицитът определя развитието 
на Съюза. 

Ако, обаче, попитаме евроскепти-
ците, техният отговор ще бъде, че в 
резултат на все по-засилващата се ин-
теграция и прехвърляне на суверенитет 
в ръцете на институциите, демократич-
ният дефицит също нараства. Тоест той 
е резултат от развитието на ЕС. 

В исторически план, 

ТОВА ЯВЛЕНИЕ СЕ 
ЗАРАЖДА ПРЕЗ 1977 Г.

с манифеста на младите европейски фе-
дералисти, в който те критикуват липса-
та на достъп на обикновените граждани 
до институциите, невъзможността хо-
рата да бъдат пряко представлявани на 
европейско ниво и липсата на контрол 
върху дейността на структурите. Така 
се предизвикват и първите общоевро-
пейски избори за Европейски парла-
мент през 1979 година. Оттук нататък, 
демократичният дефицит се свързва 
преди всичко с ограничените правомо-
щия на Парламента и се използва като 
аргумент за засилването на ролята му. 

Ако помислим за биологичната те-
ория и еволюцията, този процес би 
могъл да се обясни така: началото се 
поставя от международна организация 
като всяка друга, чиято основна функ-
ция е да осъществява ефективно своите 
цели. За да направи това, тя се нуждае 

от други специфични, свързани с нея, 
структури. При процеса на размножа-
ване, обаче, настъпват мутации, които 
с течение на времето водят до появата 
на нов вид, с неговите си предимства и 
недостатъци. 

Тук възниква въпросът: 

ДЕФИЦИТЪТ МУТАЦИЯ 
ЛИ Е ИЛИ НЕДОСТАТЪК? 

Недостатъците могат да се проме-
нят вследствие на мутация. Мутацията 
се предизвиква поради промени в окол-
ната среда и необходимостта от адапти-
ране към тях. Европейската интеграция 

е реакция към променената среда след 
Втората световна война, също както де-
мократичният дефицит е реакция към 
промяната, внесена от процеса на ин-
теграция. Това означава, че ЕС, такъв, 
какъвто е днес, е резултат от две мута-
ции — възникването на интеграцията и 
демократичния дефицит. Последният 
продължава да се променя и адаптира, 
което може да означава само, че това, 
което днес е обединена Европа, утре 
може да е нещо съвсем различно. Така 
че „Браво!“ за федералистите, според 
които развитието на ЕС е резултат от 
демократичният дефицит. 

Демократичният дефицит и ЕС, 
или дилемата за кокошката и яйцето
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Гергана Лазарова

Развитието на България до голяма степен зависи от 
състоянието на селското стопанство, както на национал-
но, така и на международно ниво. Точно затова предпри-
етите от Европейския съюз реформи на Общата селско-
стопанска политика (ОСП) са от изключително значение. 

В резултат на предходни реформи 

ДЕЛЪТ НА ОСП В БЮДЖЕТА Е НАМАЛЯЛ 

от почти 75% на 41%. Те целят да помогнат на селско-
стопанските производители да се приспособят към про-
менящите се условия на пазара и да гарантират устойчи-
вост на хранителните доставки. 

За ефективни реформи, са необходими оптимизация 
на финансирането, преразглеждане на пазарната полити-
ка, както и установяване на мерки, които да гарантират  
качеството. Едва тогава би бил възможен план за пре-
структуриране на селскостопанската политика на Евро-

пейския съюз, така че да се гарантира продоволствена-
та сигурност, устойчиво развитие в селските райони и 
опазването на околната среда.

Европейските законодатели обръщат специално вни-
мание на околната среда. Стремежът е за запазване на ней-
ното равновесие и разумно използване на възможностите, 
които даден район предоставя. За стопаните, използващи 
екосъобразни практики, са заделени 30% от плащанията 
в рамките на ОСП. Предвидени са и допълнителни сред-
ства за районите с неблагоприятни природни условия, за 
да се предотврати опустяването на дадени територии.

РЕФОРМАТА ЩЕ ГАРАНТИРА И 
ПО-ЛЕСНОДОСТЪПНА И ЦЕЛЕНАСОЧЕНА ПОМОЩ. 

Това включва ограничаване на базисното подпомага-
не, определяне на граница от 300 хил. евро на стопан-
ство на година, а също и справедливо разпределение на 
средствата между селските стопани в различните държа-
ви членки на ЕС. 

Очаква се и намаляване на административната те-

жест — особено за малките стопанства, които ще полу-
чат плащане с фиксиран размер от 500 до 1000 евро на 
стопанство и на година. 

Европейският съюз  насърчава по-млади селскосто-
пански производители (под 40 години), както и  зае-
тостта и предприемачеството в селските райони. Не на 
последно място, са запланувани целенасочени научни 
изследвания и иновации,  приспособени към нуждите на 
селските стопани. 

Настоящите реформи в ОСП трябва да влязат в сила 
от 2014 г., след като бъдат одобрени от Европейския пар-
ламент, националните министерства и Съвета на ЕС. 

Така, на теория, европейските селскостопански про-
изводители са подсигурени да се развиват в устойчива 
среда с определени права и задължения. От правилното 
съгласуване между европейските институции и самото 
общество зависи постигането на ефективни резултати и 
на практика. Но на първо място стои желанието — за 
развитие, справедливост и постижения.

Общата селскостопанска политика на ЕС - 
ефективни реформи на практика

Наградата „Сахаров“ и балканските съдби зад нея

Радослава Петрова

Наградата „Сахаров“ за свобода на 
мисълта, чийто патрон е съветският 
учен и дисидент Андрей Сахаров, е съз-
дадена през 1988 г. от Европейския пар-
ламент. Чрез нея Парламентът, от име-
то на 500 милиона европейски граждани, 
изразява уважение  пред тези, които, с 
цената на саможертви, защитават ос-
новните човешки права и свободи, прин-
ципите на демокрацията в света. 

 Две от многото истории зад награ-
дата „Сахаров“ са  драматични, но и 
близки . Но преди всичко — балкански.

1993 г. 

Наградата „Сахаров“ е връчена на 70 
журналисти и служители  на сараевския 
вестник „Освобождение“ (Oslobođenje) за 
проявена храброст и журналистическа доб-
лест. На 6 април 1992 г. сръбските снайпе-
ристи на Радован Караджич откриват огън 

срещу мирен протест на сараевски демон-
странти. Войната започва официално на 6 
април, а обсадата на Сараево — на 2 май. 

Войната се води три години и полови-
на и взема над 100 000 жертви. Обсадата 
на Сараево е една от най-дългите в исто-
рията — 1395 дни. 

„Освобождение“ излиза от печат, въ-
преки постоянния обстрел на сръбска-
та артилерия над града. Редакционният 
екип дни наред остава скрит в бомбоу-
бежище. На страниците на изданието 
се осъждат кръвопролитията. Екипът се 
обявява за отстояване на правата на чо-
века и за изграждането на Босна и Хер-
цеговина като мултиетническа държава.

За разлика от много вестници от този 
период, вестникът продължава да изли-
за и днес. „Освобождение“ е носител и 
на много други награди, като „Златното 
перо“ — приз на Международната жур-
налистическа асоциация и др.  

1995 г. 

Лейла Зана (Leyla Zana) — първата 
жена от кюрдски произход, избрана за 

депутат в турския парламент — Меджли-
са, е удостоена с престижната награда на 
Парламента.

През 1991 г. Лейла завършва клетва-
та, с която влиза в длъжността депутат, с 
думите: „Давам тази клетва в името на 
братството между турския и кюрдския 
народ!“, произнесена на кюрдски език. 
Дълги години използването на езика на 
втората по големина етническа група в 
страната е поставено под забрана. През 
1994 г. Лейла Зана е осъдена на 15 го-
дини затвор заради принадлежност към 
незаконна организация — Кюрдската 
работническа партия (ПКК) и нейното 
военно крило. Организацията е обявена 
за терористична от редица страни, в това 
число и ЕС.

Делото на Лейла Зана е преразгледано 
от Върховния апелативен съд на Републи-
ка Турция, след като Европейският съд за 
правата на човека признава присъдата ѝ за 
несправедлива. Лейла е освободена през 
2004 година. Тогава тя успява да получи 
наградата си с деветгодишно закъснение. 

Лейла Зана продължава политическа-
та си кариера в редиците на Партията за 
демократично общество (ПДО, на турски: 
Demokratik Toplum Partisi, DTP). 

На 11 декември 2009 г.  Конституцион-
ният съд на Турция забрани Партията на 
демократичното общество, като постанови, 
че тя е станала „фокусна точка на дейности 
срещу неделимото единство на държавата, 
страната и нацията“. През юни 2011 г., след 

общи избори, Лейла Зана влиза в парламен-
та като независим депутат с подкрепата на 
Партията на мира и демокрацията (ПМД). 

През 2009 година турското държавно 
радио и телевизия ТРТ започват излъч-
ването и на официален канал на кюрдски 
език. Езикът на кюрдското малцинство 
влиза в училищата в смесените региони. 
В навечерието на 21 март — празника На-
вруз тази година станахме свидетели и на 
исторически призив за помирение от стра-
на на лидера на ПКК Абдула Йоджалан. 

Реакциите на европейските институ-
ции не закъсняват. Европейският коми-
сар по разширяването — Щефан Фюле, 
изрази  положителна оценка и воля за 
скорошно отваряне на нова преговорна 
глава, след дългогодишното замразява-
не на предприсъединителния процес с 
Турция. 

Сараевският вестник „Освобождение“ 

Носителката на наградата "Сахаров"
за 1995г. - Лейла Зана
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Федералното битие на Европейския съюз — 
а сега накъде?
Ахмед Ахмедов

От 1957 г. насам „федералното битие” 
е една от най-дискутираните теми в Евро-
пейския съюз (ЕС), особено когато той е 
бил изправен пред големи предизвикател-
ства. Теоретиците представят различни 
гледни точки по отношение на интегра-
ционните процеси, тяхната интензивност, 
промяна в институционалната рамка (по-
скоро в техните компетенции). 

В теорията представителите на двете 
направления относно бъдещето на Съюза 
са обособени в две групи: федералисти 
(прехвърляне решаването на проблемите 
от национално на регионално равнище 
и приемане на конституция) и реалисти 
(постепенна политическа интеграция и 
създаване на европейска политическа 
общност).

БЪДЕЩИТЕ ПОСОКИ НА РАЗВИТИЕ

Председателят на Европейската ко-
мисия (ЕК) Жозе Барозу, загатна за бъ-
дещите възможни посоки, в които може 
да се развие Евросъюзът. Той призова 
към федерация от национални държави 
и изменение на Договорите, което да се 
прехожда от широк обществен дебат с 
участието на европейските граждани. Оч-
аква се през 2014 г. Комисията да излезе с 
конкретно предложение по въпроса.

„Нуждаем се от движение към фе-
дерация на национални държави. Това 
е нашият политически хоризонт“ — с 
тези думи се обърна Барозу към Европей-
ския парламент по време на пленарното 
заседание в Страсбург през септември 
2012 година.

Като основни причини за тази идея 
можем смело да посочим икономическата 
криза и стремежа решаването на въпро-
сите от икономическо и финансово ес-
тество да става на европейско ниво. 

В своето обръщение заместник-пред-
седателят на ЕК, Вивиан Рединг, анализи-
райки състоянието на ЕС, подчерта: „На-
стъпи времето да построим Европей-
ска федерация.“ Всяка криза носи със 
себе си и „вятъра на промяната”, изпъл-
ващ с живот платната на федерализма. 

„ФЕДЕРАЦИЯ 
ОТ НАЦИОНАЛНИ ДЪРЖАВИ“?

Това е типично европейско понятие: 
хибридно, противоречиво, нееднозначно. 
Нима красотата на природата на Съюза 
не се крие в това? Нима тази „неопределе-
ност“ на неговото битие не беше нейната  
„най-позната“ черта пред света? Дали иде-
ята ще бъде приета от европейските граж-
дани и от държавите членки, предстои да 
разберем. Какви ще бъдат правните меха-
низми за постигането на „федерация от на-
ционални държави“, също не е ясно. 

Но, предвид досегашното развитие на 
ЕС, вероятно ще се стигне до разширява-
не правомощията на Комисията, на ЕП и 
на Европейската централна банка. Пред-
седателят на Европейския парламент 
Мартин Шулц, предлага федерализъм от 
германски тип.

ПОВЕЧЕ ЕВРОПА

Впрочем, идеята за предстоящото 
преразглеждане на Договорите не е 
нищо друго освен доразвиване на кон-
цепцията за „повече Европа“. Нацио-
налните държави нямат основания да се 
смущават от този факт. Вярно е, че тема-
та за суверенитета е деликатен въпрос и 
трябва да се докосва с кадифени ръкавици, 
но в случая, във „федерация от национал-
ни държави“ няма нищо тревожно и за-
страшаващо независимостта на страните 

членки, въпреки употребата на понятието 
„федерация“. Едва ли ще се стигне до-
там, че „някой“ да взема решения вместо 
държавите членки или да им налага свои-
те. Неслучайно в Доклада на четиримата 
председатели за икономическия и паричен 
съюз от ноември 2012 година. (Херман ван 
Ромпой —председател на Европейския 
съвет, Жозе Барозу — председател на Ев-
ропейската комисия, Жан-Клод Юнкер — 
председател на Еврогрупата, Марио Драги 
— председател на Европейската централ-
на банка) е посочено, че се предвижда 
сключването на договори между страните 
членки и европейските институции по от-
ношение на реформите.

Бъдещите промени са свързани с до-
развиването и поставянето на край 
на процеса за създаване на икономи-
ческия и паричен съюз. В подробния 
план на Европейската комисия по тази 
тема и в доклада на четиримата предсе-
датели е наблегнато на прилагателното 
„истински“. Това е още едно доказа-
телство за посоката на предстоящите 
промени, а именно — създаване на ин-
тегрирана финансова рамка, на общ оз-
дравителен орган и на единен надзорен 
механизъм. 

Очаква се тези нови „придобивки“ 
да засегнат най-вече страните от еврозо-
ната, защото наличието на обща валута 

и взаимната обвързаност на държавите, 
въвели еврото, както и опасността съ-
тресенията в някоя от тях да повлияе на 
останалите, изисква координиране на 
действията и стриктно спазване на общи 
правила. 

Дискусиите тепърва предстоят и тех-
ният развой до голяма степен ще очертае 
и контурите на предложението на Коми-
сията за бъдещо изменение на Договори-
те. Опитите на европейските лидери да 
се вслушат в гласа на гражданите доказва 
искреността на управляващите да при-
лагат въведения с Договора от Лисабон 
принцип „Европа — по-близо до своите 
граждани“. 
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Десислава Иванова

23,5% — това не е процентът на 
спечелилите първия си ми-
лион преди да навършат 25 

години, нито статистиката за младите хора, станали рок 
звезди. 23,5% отбелязват нивото на младежката безра-
ботица в Европейския съюз в началото на 2013 година.

В КАКВО СЕ СЪСТОИ ПРОБЛЕМЪТ?

За пореден път и тази година липсва положителна 
тенденция в борбата за осигуряване на работни места 
за  новите поколения, готови да започнат своя профе-
сионален път. Само в България безработицата сред мла-
дите в началото на пролетта на 2013 г. надхвърля 30%, 
като, наред с незаетите и загубилите желание да търсят 
работа, се формира и трета група, която има съзнателно 
пасивно отношение спрямо реализацията си в профе-
сионален план. Тя е силно подобна на така нареченото 
поколение „нини“ в Испания, където вече над 50% от 
младите не могат да се включат в системата на заетостта. 

Ni estudia, ni trabaja — нито учиш, нито работиш — да 
си нини (nini) се свързва не толкова безделието, колкото 
с апатията. Но, когато младите нямат цели и мечти, отго-
ворността пред европейските лидери става още по-се-
риозна.

Преди близо година в осемте най-силно засегнати 
от младежката безработица страни, сред които са Гър-
ция, Италия и Испания, беше лансирана инициативата 
за „екипи за действие“. Те имаха за задача да помогнат 
при преразпределението на средства и за ускоряване-
то на финансирането в областите, подпомагащи борба-
та с младежката безработица. Тяхната дейност се оказа 
от голямо значение, не само за засегнатите страни, но и 
като основа по-нататъшни мерки за целия ЕС. 

На второ място, вниманието се насочи и към друг 
важен момент — осигуряването на адекватни и качест-
вени стажове, както и създаването на различни въз-
можности за чиракуване и улесняване на реализацията 
на младите хора в чужбина.

КАКВО ПРЕДСТОИ?

Още в началото на годината Европейският съвет 
предложи създаването на инициатива за младежка 
заетост (ИМЗ), достъпна за всички региони с ниво на 
незаети млади хора над 25%. Предвидено е тя да дейст-

ва за 7-годишен период (2014—2020  г.) и да работи с 
бюджет от 6 милиарда евро, половината — заделени от 
Европейския социален фонд, а останалите  — разпре-
делени по специален бюджетен ред.

Основната задача на ИМЗ е подпомагане на дей-
ността на Комисията в регионите, изпълняващи из-
искванията за финансиране, и включва преди всичко 
реализация на пакета за младежка заетост, и по-спе-
циално  — развиване на препоръката за създаване 
на „Гаранция за младежта“. От нея ще могат да се въз-
ползват всички на възраст до 25 години, които в срок 
от четири месеца сред излизане от образователната 
система или при загуба на работно място ще получат 
гарантирана възможност за стаж, работа, чиракува-
не или продължаване на образованието. „Гаранция 
за младежта“ ще се стреми да подпомогне младите 
при ориентирането им в средата на трудовия пазар, 
като осигури преход от образованието към трудова-
та заетост.

Това, което прави ИМЗ уникална, е фактът, че под-
помаганите от нея дейности ще бъдат насочени към 
конкретни лица, който не са част от пазара на труда и 
не се обучават. Тя трябва да има допълваща функция 
към действията, провеждащи се от отделните държави 
за създаването и прилагането на схеми за гаранции за 
младежта. 

Не на последно място, наред с безработните, не са 
забравени и тези, решили да започнат собствен бизнес. 
В зависимост от областта, младите предприемачи мо-
гат да се възползват от редица европейски програми за 
финансиране, както и да натрупат международен опит 
чрез участие в „Еразмус“ за млади предприемачи. 

Предизвикателствата, пред които е изправен Ев-
ропейският съюз, ще продължават да оказват силно 
влияние върху успеха на водените в областта полити-
ки. С превръщането на бъдещето на младите в свой 
приоритет, Евросъюзът за пореден път протяга ръка 
към младите поколения, за да не стои пред никого 
въпросът без отговор: „А след училище — накъде?”. 

А след училище — накъде?

ЕРАЗМисли – обединени в многообразието

Грета Петрова

25 години. Три милиона студенти. 
Най-успешната програма за образовате-
лен и професионален обмен в Европа. 
Това е „Еразъм“.

От 1987 година насам програмата 
дава възможност на студенти и препода-
ватели от Европа да осъществяват ака-
демичен и културен обмен за определен 
период от своето следване или работа. 
„Еразъм“ е и основното перо в страте-
гията на Брюксел за борба с младежката 
безработица, за развиване на умения и 
компетенции. 

Кръстин Димитров — студент по жур-
налистика от УНСС, осъществил мобил-
ност в Университета „Кодолани Янош“ в 
Будапеща (Унгария), споделя, че програ-
мата дава преди всичко възможност на 
младежите да открият нови хоризонти 
и да опознаят различни култури чрез хо-
рата, с които се запознават.

Успешният проект насърчава студенти-
те в университети в Европейския съюз да 
учат или работят за известен период в ня-
коя от държавите членки на ЕС, както и в 
Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Турция, 
Македония и Хърватия. Периодът на обу-
чение или практика се признава като част 

от учебния план или се вписва в европей-
ското дипломно приложение. „Еразъм“ ми 
даде една по-различна перспектива към об-
разователната система в университета, 
както и в работата по различни проекти 
и задачи”, разказва Теодора Илиева — ба-
калавър по финанси от УНСС, участвала в 
обмен в Университета по икономика в Ка-
товице, Полша.

Най-популярни дестинации за учащи-
те са Испания, Франция и Великобрита-
ния. Испания е и държавата, която през 
последните години изпраща най-много 
студенти в чужбина, следвана от Фран-
ция, Германия, Италия и Полша. За петте 
месеца, прекарани в университета в град 
Аликанте (Испания), Александра Сто-
именова — бакалавър по „Бизнес адми-
нистрация” от Софийския университет, е 
имала възможността „да вкуси от всич-
ко по малко”. Според нея най-важното 
нещо, пред което е била изправена, е пре-
дизвикателството на междукултурния 
обмен. „Чувството е страхотно!”, кате-
горичен е и Кръстин.

За престоя си в приемащия универ-
ситет студентите получават безвъзмезд-
на финансова помощ по програмата, под 
формата на стипендия. Тя се определя 
според стандарта на държавата, в която 
се обучават младежите, и обикновено е 
между 250 и 350 евро на месец. Студен-
тите посочват като един от недостатъци-

те на „Еразъм” забавянето на изплаща-
нията на помощите от университетите. 
Доста често те биват привеждани на 
третия или четвъртия месец от обмена 
поради множеството административни 
процедури.

Средствата за „Еразъм“ са над 40% 
от бюджета на Програмата за учене през 
целия живот на Европейския съюз. Почти 
90% от финансите се инвестират в мобил-
ността на студентите и преподавателския 
състав. За периода 2007—2013 г. ЕС оп-
редели за програмата около 3 млрд. евро. 
През януари 2013 г. Съветът на минист-
рите на ЕС и Европейският парламент 
сключиха споразумение за бюджета на 
ЕС за текущата година. От него ще бъдат 
отпуснати около 500 милиона евро за мо-
билност по „Еразъм“, което гарантира, че 
през следващата академична година сти-
пендиите за студенти по програмата ще 
бъдат около 280 хиляди. 

25 години. Три милиона студенти. 
Най-успешната програма за 
образователен и професионален 
обмен в Европа.


