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ЖОЗЕ МАНУЕЛ БАРОЗУ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

Обединена, отворена и по-силна Европа

Петте години след встъпването в длъжност на тази 
Европейска комисия бяха безпрецедентен период 
на промени за Европа. Финансовата криза се пре-
върна в криза на държавните дългове, в икономи-
ческа и социална криза, премахвайки бариерите 
между европейска и национална политика.

В този период на промени не можехме да дей- 
стваме както досега.  Ако петте години преди 
встъпването в длъжност на тази Комисия бяха 
белязани от конституционни въпроси, официално 
уредени с влизането в сила на Договора от Лиса-
бон, то петте години след встъпването ѝ в длъж-
ност бяха белязани от заплахата от финансова 
криза и криза на държавните дългове.  Всички 
можем да се гордеем изключително много, че 
въпреки тези предизвикателства успяхме да запа-
зим Европа обединена и да я направим по-силна 
за бъдещето. 

„Обединена“, защото успяхме да съхраним един-
ството на ЕС и дори да го разширим, въпреки упраж-
нявания върху нашите страни натиск;  „отворена“, 
защото работихме заедно с нашите международни 
партньори чрез Г-20 да подготвим глобален отго-
вор, продължихме да насърчаваме търговията в 

Европейския съюз и по света като средство за рас-
теж, а също така запазихме ангажиментите си към 
развиващите се страни; „по-силна“, защото сега 
необходимите икономически реформи се изпълня-
ват в цяла Европа, а нашето икономическо упра-
вление бе засилено, особено в еврозоната, за да се 
адаптират европейските икономики по-добре към 
глобализацията.

Постигнахме го, опирайки се на това, което е уни-
кално за Европейския съюз. Когато говорим за 
Европа, говорим за ценности. Ценности като мира 
— нашият основополагащ принцип, заради който 
бяхме удостоени с Нобеловата награда за мир за 
2012 г. Ценности като единството и многообра-
зието — източник на сила, който трябва много 
да ценим. Ценности като солидарността, която 
се изразява в това, че нашата социална пазарна 
икономика защитава европейците, които не са 
имали особен шанс. Тези ценности определят 
насочеността на нашата работа. ЕС е повече от 
икономически проект. Той е политически проект. 
ЕС е общност на култури и споделени ценности и 
интереси — нещо изключително важно за изграж-
дане на обща съдба.  

„Когато попаднете в буря, единственият изход е да се 
движите неотклонно в една посока“.

(Жан Моне)
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Европейската комисия работи неуморно за избяг-
ване на срив на европейските икономики. Лип-
сата на регламентиране и надзор на финансовите 
пазари позволи появата на спекулации и кредитни 
балони. Последвалите събития показаха, че много 
страни членки живеят над възможностите си и им 
липсва конкурентоспособност. И въпреки че нашите 
икономики бяха изключително взаимно зависими, 
липсваше силна рамка за управление, за да пре-
дотвратим недостатъчно добри политики или да се 
справим с кризата, когато тя настъпи. През послед-
ните пет години Комисията е основна движеща сила 
на инициативите за коригиране на тези слабости. 

Днес Европа защитава гражданите и данъкоплат-
ците чрез необходимото по-строго регулиране, 
което защитава спестяванията, прави банките 
по-отговорни и ограничава поемането на рискове 
от страна на банкерите. Възстановихме справед-
ливостта на системата. Предприехме решителни 
стъпки – немислими преди кризата — за създа-
ване на банков съюз.  В резултат на това в момента 
финансовият сектор е по-регулиран, финансовите 
регулаторни органи са по-добре подготвени да 
контролират нашите банки, да се справят с иконо-
мически затруднения, както и да защитават вашите 
спестявания. 

Създадохме система за колективно икономическо и 
бюджетно управление на равнище ЕС, която гаран-
тира, че всички правителства привеждат и поддър-
жат в ред публичните си финанси и че се извършват 
необходимите реформи, за да бъдат нашите ико-
номики конкурентоспособни. Започнахме работа по 
създаване на механизъм за отпускане на заеми на 
държавите, които са подложени на най-силен натиск 
от страна на пазарите. Еврото излезе от кризата още 
по-силно, като еврозоната не само не изгуби чле-
нове, а спечели нови. Използвахме всички налични 
средства да поддържаме заетостта и да помогнем 

на безработните да се върнат на трудовия пазар, 
като обърнахме специално внимание на острия 
проблем с младежката безработица. Споразумяхме 
се за нов бюджет на ЕС, насочен към инвестиции в 
помощ на страните членки, регионите, предприяти-
ята и хората. А за да се засилят растежът и създа-
ването на работни места, открихме нови пазари — в 
Европа, като продължихме да развиваме единния 
пазар и защитихме неговите четири свободи, както 
и по света, като продължихме да работим по амби-
циозни сделки в областта на световната търговия. 

Излизайки отвъд непосредственото управление на 
кризи, ние създадохме дългосрочен план  за модер-
низиране на европейската икономика. В нашата 
стратегия „Европа 2020“ са изложени реалистични, 
но амбициозни цели за връщане на Европа към инте-
лигентен, устойчив и приобщаващ растеж. С новия 
бюджет на ЕС се стремим да повишим конкуренто- 
способността чрез по-голям акцент върху научните 
изследвания, иновациите и инфраструктурата, като 
обръщаме специално внимание на свързването на 
Европа в секторите на транспорта, енергетиката и 
цифровите технологии. Ние се основаваме на целите 
в областта на климата и енергетиката за 2020 г., 
за които бе постигната договореност по време на 
мандата на предишната Комисия, за да се положат 
основите на рамка за 2030 г. Конкурентоспособно- 
стта, устойчивостта и сигурността на доставките са в 
центъра на нашите политики в областта на климата 
и енергетиката. Освен това в нашия план сме изло-
жили ясна визия за завършването на изграждането 
на Икономическия и паричен съюз. 

Жан Моне е казал: „Винаги съм смятал, че Европа 
ще се изгради в кризите.“ Доказахме, че той е бил 
прав, а тези, които са се съмнявали в думите му, са 
сгрешили.  Показахме какво може да бъде постиг-
нато, когато институциите на ЕС и страните членки 
работят заедно. 

ОТГОВОР НА ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА И ПОДГОТОВКА НА УСЛОВИЯТА ЗА 
УСТОЙЧИВ РАСТЕЖ И СЪЗДАВАНЕ НА РАБОТНИ МЕСТА

В търсене на отговор на световната финансова криза на кръгла маса по време на срещата на Г-8 в Кемп Дейвид през 2012 г.: 
Ангела Меркел, Херман Ван Ромпой, Жозе Мануел Барозу, Йошихико Нода, Марио Монти, Стивън Харпър, Франсоа Оланд, Барак 

Обама, Дейвид Камерън (в гръб), Дмитрий Медведев (в гръб) — (по посока на часовниковата стрелка, като се започне от ляво)

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-14-77_en.htm
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Въпреки че икономическата и финансова криза бе 
основното предизвикателство през последните 
пет години, не забравихме, че трябва да отго-
ворим и на другите  опасения на европейските 
граждани.

Комисията започна редица инициативи, за да 
гарантира свободното движение на хора, стоки, 
услуги и капитали, да гарантира правото на 
избор и лоялната конкуренция за потребители 
и компании, както и да увеличи инвестициите в 
инфраструктура. Благодарение на единния пазар 
успяхме да намалим още повече таксите за роу-
минг, да осигурим по-добри цени и права на 
пътуващите и потребителите, да постигнем дого-
вореност — след над 30 години преговори — за 
европейския патент, чрез който се постигат ико-
номии на време и разходи за изследователите и 
предприятията, както и да подобрим видимостта 
на възможностите за работа в ЕС, за да могат 
хората по-лесно да си намерят работа в други 
страни членки.

В момента е по-важно от всякога да се съблю-
дават основните ценности, на които е изграден 
Съюзът, като например върховенството на закона. 
През последните години Комисията се намеси в 
редица страни членки, за да гарантира, че тези 
основни принципи се спазват и че свободите и 
правата на хората се съблюдават изцяло. Ще про-
дължим да правим това по-систематично и кате-
горично чрез предложената от нас инициатива за 
върховенство на закона.   

Намирането на отговор на реални проблеми, 
които са от значение за хората, изисква европей-
ските институции да съсредоточат вниманието си 
там, където могат да допринесат най-много. Евро-
пейското сътрудничество е решаващо в много 
области, но не е необходимо във всяка област. 
Комисията предлагаше законодателство, когато 
намесата ѝ бе наложителна, но също така намали 
бюрократичните формалности до безпрецедентно 
равнище, с което спестява на европейските пред-
приятия повече от 32 млрд. евро годишно. От 
2005 г. до днес сме отменили 6000 закона на ЕС. 
Намесата на Европа трябва да бъде голяма за 
големите неща и скромна за по-малките.

Справянето с основните проблеми пред европей-
ските граждани изисква общ подход на различ-
ните европейски институции. Европейската коми-
сия  е единствената институция, която участва 
във всеки етап от процеса на вземане на решения. 
Същевременно нищо не може да бъде постиг-
нато без пълна ангажираност на двете страни 
в законодателния процес: министрите от прави-
телствата на 28-те страни членки и членовете на 
Европейския парламент. Комисията прави всичко 
по силите си, за да функционира това сътрудни-
чество. Демократичният процес се усъвършен-
ства. Всяка институция играе роля в подпомага-
нето на Европа да излезе по-силна от кризата.        

 

ДА РАБОТИМ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ

Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу със студенти в Полша (2012 г.)
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Председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу, председателят на Европейския съвет  
Херман Ван Ромпой и председателят на Европейския парламент Мартин Шулц участваха в церемонията по връчване 

на Нобеловата награда за мир за 2012 г. на ЕС

В един все по-глобализиращ се свят мащабите 
имат значение. Икономическата криза, световните 
преговори за изменението на климата, опасени-
ята за енергийната сигурност, миграцията, араб-
ската пролет и напоследък Украйна показаха, че 
ЕС е ефективен само когато действаме заедно. 

Икономическата криза насочи вниманието към 
Европа, но също така демонстрира нейната спо-
собност да упражнява влияние на международ-
ната сцена. Европейският съюз въведе световни 
стандарти в много области. Играем водеща роля 
в световни форуми като Г-8/Г-7, Г-20, СТО и ООН. 
Също така установихме по-силно глобално евро-
пейско присъствие в целия свят, както и в съсед-
ните ни страни. От Африка до Азия, от Латинска 
Америка до Тихия океан и Карибския басейн 
ние оставаме най-големият донор на помощи — 
въпреки кризата — и укрепваме политическите си 
партньорства.  

Нобеловата награда за мир на ЕС за 2012 г.  би 
следвало да ни напомня, че ЕС означава мир, 
надежда и стабилност. Нито едно от тези неща 
не бива да се приема за даденост. Настоящите 
събития в Украйна показват колко бързо демонът 
на силовата политика може да надигне грозната 
си глава. Кадрите с млади украинци, носещи 
европейски знамена като символ на по-ведро и 
по-свободно бъдеще са доказателство за това 
колко много сме постигнали. ЕС винаги ще под-
крепя свободата и демокрацията в съседните си 
страни и далеч отвъд своите предели. 

ГЛАСЪТ НА ЕВРОПА НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА
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Може би най-голямото ни постижение е начинът, 
по който действаме. Да не забравяме, че някои 
хора прогнозираха, че Комисия с 27 или 28 чле-
нове и един разширен Европейски съюз няма да 
могат да функционират и да вземат решения 
ефективно. Доказахме, че това не е вярно. Заедно 
вземаме смели решения — знак за нашата обща 
съдба в Европа. Тъй като споделеното предиз-
викателство на глобализацията ни сближава, а 
общите ценности ни свързват още повече, става 
все по-ясно, че трябва да намерим по-ефек-
тивни решения, с които  всички да сме съгласни.  
Последните пет години показаха, че сме под-
готвени за това предизвикателство: ЕС може да 
функционира ефективно с 28 страни членки, а 
нашите институции имат необходимия капацитет 
и опит, за да се адаптират, реформират и проме-
нят към по-добро. 

Тази равносметка е само общ поглед върху рабо-
тата, свършена от Комисията през изминалия ман-
дат.  Приветствахме нов член на Съюза — Хърва-
тия, а броят на страните в еврозоната нарасна с 
още две — Естония и Латвия. От борбата с мла-
дежката безработица до борбата с трафика на 
хора; от помощта за 120 млн. пострадали от бед-
ствия всяка година до гарантирането на безопас-
ността на данните на европейците онлайн, ние 
създаваме една обединена, отворена и по-силна 
Европа. 

ПОСТИГНАТИ РЕЗУЛТАТИ

Посещение на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Барозу  
в сирийски бежански лагер в Йордания (2012 г.)
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КАТРИН АШТЪН
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И ВЪРХОВЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ НА 
СЪЮЗА ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪНШНИТЕ РАБОТИ И ПОЛИТИКАТА  
НА СИГУРНОСТ

СЪЗДАВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКА ДИПЛОМАТИЧЕСКА СЛУЖБА 
Постигнати резултати: Създадохме новата Европейска служба за външни 
действия от нулата и я поставихме в основата на един по-глобален подход към 
международните отношения.  

Насърчаване на мира, 
закрила на уязвимите 

и борба  
с бедността

В глобализирания, взаимосвързан свят 
страните от ЕС са по-силни, когато си 
сътрудничат. Международните въпроси не са 
свързани само с външната политика, военната 
мощ и санкциите, а изискват комплексен 
подход към помощта, търговията и световната 
икономика. Седалището на Европейската 
служба за външна дейност е в Брюксел. 

Службата обединява части от Европейската 
комисия и 140 делегации на ЕС по света 
и има за цел да развива и популяризира 
европейските политики и ценности, за да даде 
на ЕС един общ световен глас.  

Европейската служба за външна дейност (ЕСВД) бе създадена, за да изготвя европейски политики, да разпространява 
европейските ценности и да засили позицията на ЕС на световната сцена  
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За да има нашата политическа, икономическа и 
техническа подкрепа максимално въздействие, 
ние трябва да сме сигурни, че усилията ни съот-
ветстват на реформите и стремежите на страните, 
на които помагаме. Работната група на ЕС прави 
точно това. Тя създава взаимно изгодни ситуа-
ции, при които ЕС дава тласък на реформи, които 
допринасят за постигане на по-голяма стабил-
ност и просперитет.

В Тунис между 2011 и 2013 г. ЕС предостави 
финансова помощ от близо 4 милиарда евро. 
Започнаха официални преговори за създаване 
на ново „привилегировано партньорство“, обхва-
щащо всички области от взаимен интерес, и бе 
постигнато споразумение за подновяване на пре-
говорите за задълбочено и всеобхватно споразу-
мение за свободна търговия (ССТ) и партньорство 
за мобилност.

В Мианмар/Бирма няколко европейски комисари, 
както и над 100 бизнес лидери, оцениха помощта 
и новите възможности за търговия след вдига-

нето на санкциите. Въз основа на три ключови 
области – бизнес, развитие и демокрация и граж-
данско общество — работната група започна 
процес, при който ЕС ще съдейства на страната 
за икономическото и политическото ѝ преобразя-
ване.

При избухване на криза не е достатъчно само да 
се третират симптомите. Всестранният подход на 
ЕС е насочен към разрешаване на причините за 
конфликтите чрез свързване на дипломацията, 
сигурността, развитието и хуманитарните дей-
ности. В Сомалия ЕС работи на сушата и в морето. 
От момента на най-силна пиратска дейност край 
бреговете на Сомалия през 2008 и 2009 г. до 
днес броят на успешните пиратски атаки е све-
ден почти до нулата с помощта на операция 
Atalanta. ЕС е един от основните поддръжници 
на африканските мироопазващи сили в Сомалия. 
Мисиите EUTM и Nestor на ЕС помогнаха за обу-
чаване на хиляди сомалийски войници и брегова 
охрана. Работим със Сомалия и за изграждане на 
демократични структури и за подкрепа на иконо-
мическото развитие на страната. ЕС е най-голе-

мият донор на помощи за Сомалия, голяма част 
от които са съсредоточени върху управлението, 
образованието и икономиката.

ОБЕДИНЯВАНЕ НА НАШИТЕ РЕСУРСИ ЗА ПО-ГОЛЯМО СВЕТОВНО ВЛИЯНИЕ
Постигнати резултати: Предоставяме всеобхватен подход за справяне със 
сложни кризи в места като Сомалия, чрез обединяване на всички наши 
инструменти, делегации и партньори.

ПОДКРЕПА ЗА НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ В ПРЕХОД
Постигнати резултати: Поставихме началото на напълно нов начин на работа 
чрез работната група на ЕС, като например в случая с нашите партньори в 
южното съседство след Арабската пролет и в Мианмар/Бирма.
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Всестранният подход на ЕС е насочен към причините за 
кризи чрез свързване на дипломацията, сигурността, 

развитието и хуманитарните дейности  

Мианмар/Бирма е пример за съобразяването на 
политическата, икономическата и техническата 

подкрепа от ЕС с реформите и целите на нашите 
страни партньори в преход
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ВИВИАН РЕДИН
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА 
ПРАВОСЪДИЕТО, ОСНОВНИТЕ ПРАВА И ГРАЖДАНСТВОТО

УКРЕПВАНЕ НА ПРАВИЛАТА НА ЕС ЗА ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ
Постигнати резултати: Работихме упорито за укрепване на правилата за защита 
на личните данни.

Нова епоха за 
правосъдието и 

основните права в 
Европа

„Европейската комисия предложи да има 
единно законодателство в целия ЕС и от 
предприятията да се изисква да работят само 
с един национален орган вместо с 28 или 
повече органа. Държавните и правителстве-
ните ръководители се ангажираха да сключат 
споразумение до края на 2014 г.“

Замяната на 28 национални системи от пра-
вила и 28 различни органа с единна система 
ще направи по-просто и по-евтино развива-
нето на бизнес в ЕС, по-специално за малките 
и средните предприятия. Но преди всичко 
това ще подобри защитата на данните на 
физическите лица и предприятията. Ако пред-
приятията не спазват правилата, европей-
ските регулатори ще могат да ги глобяват с 
процент от техния общ годишен оборот.

След скандала със шпионската дейност в 
САЩ, доверието на гражданите в начина, по 
който техните лични данни се обработват от 
големите корпорации и правителствата, беше 

разклатено. Днес работим за възстановяване 
на това доверие, като доказваме на евро-
пейските граждани, че в Европа данните се 
защитават.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=5ByVaZ0rg8U

Комисията работи, за да възвърне доверието в онлайн 
сигурността и да докаже на гражданите на ЕС, че 

данните в Европа се защитават
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В момента по отношение на по-малко от 50% 
от разкритите измами се предприемат послед-
ващи действия на национално равнище. Тъй като 
всички носим отговорност за защитата на бюджета 
на ЕС, както на европейско, така и на национално 
равнище, Европейската комисия предложи да се 
създаде Европейска прокуратура. Тя ще следи за 
това националните съдилища да могат да рабо-
тят заедно с ЕС, за да се гарантира, че информа-
цията е споделена, така че всеки случай на подо-
зрение за измами с бюджетни средства на ЕС да 
се проследява.

Престъпниците, които крадат парите на данъко-
платците от бюджета на ЕС, не бива да се оста-
вят ненаказани и ЕС направи голяма стъпка към 
гарантиране на безопасността на нашите пари в 
бъдеще. 

През 2011 г. Европейската комисия призова пред-
приятията сами да установят правила за осигуря-
ване на по-добър баланс между двата пола в над-
зорните съвети. Една година по-късно, тъй като 
нищо не се бе случило, ние предложихме закон 
за 40% — процедурна квота, която гарантира 
справедлива възможност за жените да участват 
в процеса на набиране на служители.

Между 2003 и 2010 г. делът на жените в упра-
вителните съвети е нараснал с 3,4%. От октомври 
2010 г. делът се е повишил 4 пъти в сравнение 
с предишната промяна (18% в момента). Въз-
действието на нашето предложение за законо-
дателство е ясно. Европейската комисия успя да 
промени нещата. 

Не става въпрос да се дават на жените работни 
места, само защото са жени. Става въпрос да не 
им се отказват работни места, само защото са 
жени. С помощта на ЕС това ще се промени.
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ПОВЕЧЕ ЖЕНИ НА РЪКОВОДНИ ПОЗИЦИИ
Постигнати резултати: Предложихме квоти за увеличаване на броя на жените в 
управителните съвети на предприятията

ЗАЩИТА НА ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ ЧРЕЗ СЪЗДАВАНЕ НА 
ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА
Постигнати резултати: Предложихме създаването на Европейска прокуратура, 
за да гарантираме, че всеки случай на съмнения за измама с бюджета на ЕС се 
проучва внимателно.

https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8

Европейската прокуратура ще се бори с измамите 
със средства на ЕС посредством сътрудничество въз 

основата на обмен на информация

Делът на жените в управителните съвети на 
предприятията се е увеличил в резултат на нови закони 

и действия

13

http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_wob_en.pdf
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/140303_factsheet_wob_en.pdf
https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=OTlP4Ek3WP8


ХОАКИН АЛМУНИЯ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА 
КОНКУРЕНЦИЯТА

БОРБА С КАРТЕЛИТЕ И ЗЛОУПОТРЕБИТЕ
Постигнати резултати: Борихме се с практики, които нарушават лоялната 
конкуренция, и предприехме действия, за да гарантираме обезщетения за 
европейски граждани и предприятия, когато правилата за конкуренция се 
нарушават в ЕС.

По-добро 
функциониране на 

пазарите

Картелите и неправомерните практики пораж-
дат допълнителни разходи за потребителите 
и за икономиката като цяло, като възпрепят-
стват иновациите и конкурентоспособността. 
Прилагането на правилата за конкуренция 
санкционира злоупотребите и картелите в 
области като финансовия сектор, телекому-
никациите и енергетиката.

Законодателството даващо възможност на 
европейските граждани и предприятия да 
получат парите си обратно от нарушителите 
ще създаде също така по-справедлив пазар.

Европейската комисия действа в защита на 
конкуренцията,

• като предотвратява ненужни сливания, кои-
то биха навредили на потребителите (напр. 
между Aer Lingus и Ryanair),

• санкционира картели за автомобилни ре-
зервни части и незаконни споразумения 
между фармацевтични компании и,

• провежда разследвания на потенциални 
злоупотреби (напр. от страна на Гугъл и Газ-
пром).

Година Глоби в евро
2010 2 638 125 579

2011 614 053 000

2012 1 875 694 000

2013 1 882 975 000

2014 (до април) 1 405 708 000

Общо 8 416 555 579

В рамките на прилагането на правилата за конкуренция 
са санкционирани злоупотреби и картели в сектори като 

финанси, телекомуникации и енергетика
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Финансовата криза изложи на несигурност цялата 
европейска икономика. Работихме внимателно, за 
да гарантираме, че обществените средства, пре-
доставени на банките, се използват за преструк-
туриране и оздравяване. Гарантирахме също, че 
тежестта за данъкоплатците е сведена до мини-
мум и че нежизнеспособните банки се закриват 
контролирано.

Усилията ни спомогнаха финансовият сектор 
отново да започне да служи на реалната ико-

номика. Европейската комисия наложи също 
рекордни глоби в размер на 1,7 милиарда евро 
на банките, замесени в скандала с манипулиране 
на LIBOR/EURIBOR.

Освен това предприехме действия срещу висо-
ките междубанкови комисионни за дебитни и 
кредитни карти. В резултат на това MasterCard 
и Visa се съгласиха да ограничат тези такси за 
трансгранични трансакции в рамките на ЕС. Това 
ще бъде от голяма полза за потребителите.

В период на строги ограничения и икономически 
трудности, Европейската комисия трябваше да 
гарантира, че помощта за предприятията се пре-
доставя там, където това ще има положителен 
ефект върху икономиката.

Нашата програма за модернизиране на правилата 
за държавните помощи ще даде допълнителен 
тласък на икономическия растеж, ще помогне за 
подобряване на ефективността на публичните 
разходи и ще защитава конкуренцията в рамките 
на единния пазар. Гарантирахме, че парите на 
данъкоплатците, които се дават на дружествата, 
подкрепят растежа и създаването на работни 
места и се използват за финансиране на общест-
вени услуги и научни изследвания и иновации. 
Освен това държавните помощи правят достъпа 
до финансиране по-лесен, инвестират се в регио-
ните, в които е необходима подкрепа, използват се 
за изграждане на енергийни мрежи и подкрепят 
стратегията за борба с изменението на климата.

КОНТРОЛ НА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ В ПОДКРЕПА НА РАСТЕЖА
Постигнати резултати: Модернизирахме правилата за държавните помощи, за 
да подпомогнем растежа.

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР
Постигнати резултати: Контролирахме държавните помощи за банките,  
за да изградим по-стабилен и жизнеспособен финансов сектор в ЕС.
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Година Дело Стойност в евро
2013 Финансови деривати (LIBOR/EURIBOR) 1 712 468 000

2012 Тръби за телевизори и компютърни монитори 1 470 515 000

2014 Лагери за автомобили и камиони 953 306 000

2010 Въздушен превоз на товари 799 445 000

2010 LCD панели 631 925 000

Контролът на държавните помощи гарантира, че с тях 
не се нарушават конкуренцията и търговията в ЕС

Комисията наложи рекордни глоби в размер на 1,7 милиарда евро на банките,  
замесени в скандала с манипулиране на LIBOR/EURIBOR

©
iStockphoto.com

/Leontura
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СИЙМ КАЛАС
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА 
ТРАНСПОРТА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЛИПСВАЩИТЕ ТРАНСГРАНИЧНИ ТРАНСПОРТНИ ВРЪЗКИ В ЕС
Постигнати резултати: Задействахме най-революционното и радикално 
преустройство на транспортната мрежа на ЕС от 80-те години на миналия век.

По-бърз,  
по-безопасен  

и по-чист  
транспорт  
за всички

По предложение на Европейската комисия 
връзките между девет основни транспортни 
коридора ще бъдат изградени или подобрени. 
За да постигне това, Европейската комисия 
утрои финансирането от ЕС за инфраструк-
турни инвестиции, което ще бъде предоста-
вено за свързване на 94 основни пристанища 
и 38 летища в ЕС с железопътни и пътни 
маршрути, като 15 000 км железопътни линии 
ще бъдат превърнати във високоскоростни 
отсечки и ще бъдат премахнати участъците с 
недостатъчен капацитет по границите. 

Пътуванията с влак ще станат по-бързи, при- 
движването до летищата ще бъде по-бързо, 
превозът на товари от пристанища ще бъде 
по-лесен, а преминаването на границите ще 
става по-плавно. 

Ефективността в нашия транспортен сектор е 
от ключово значение, поради което Европей-
ската комисия предприема стъпки за по-до-
бро управление на въздушното движение, 
за насърчаване на по-добри железопътни 
услуги и за създаване на истинско единно 

транспортно пространство в ЕС, обслужващо 
европейските граждани и предприятия, неза-
висимо от това къде се намират.

С мрежата ТЕN-Т ще се трансформират връзките и ще 
се подобри инфраструктурата и ефективността на 

трансграничните транспортни дейности
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Европейската комисия въведе мерки, за да изгра-
дят държавите членки повече пунктове за зареж-
дане с гориво. В същото време настояваме да се 
приемат общи стандарти, за да можете да шофи-
рате с вашия електрически автомобил в чужбина, 
без да се притеснявате, че няма да можете да го 
заредите, когато стигнете до вашата дестинация. 

Съществува финансиране за намаляване на 
замърсяването в градовете и коренна промяна 
на начина, по който се придвижваме в града. 
Съфинансирани от ЕС проекти, например, увели-
чиха двойно броя на електрическите автомобили 
в Брайтън (Обединено кралство) и модернизи-
раха системата от електрически трамваи в Загреб 
(Хърватия). 

Публичните органи вече трябва да отчитат колко 
ефективно се използва горивото в техните пре-
возни средства и колко CO2 се отделя. Стремим 
се да гарантираме възможно най-чист въздух и 
единен стандарт за безопасност на горивата, про-
давани в ЕС.

Секторът на въздухоплаването бе първият, в 
който въведохме права на пътниците пътниците. 
През последните 5 години Европейската комисия 
работи за разширяване на правата на пътниците, 
за да могат от тях да се ползват и пътуващите с 
влак, кораб и автобус. Сега ЕС е първото място в 
света, където пътниците имат гарантирани права 
във всички видове транспорт. 

Ако не знаете вашите права, можете да изтеглите 
мобилното приложение на ЕС, с което по-лесно да 
научите за тях в движение.

Сега по-спокойно от всякога можете да органи-
зирате наново вашето пътуване. Ще получавате 
повече помощ в случай на дълго закъснение, а 
пътниците с увреждания или намалена подвиж-
ност ще получават по-голям достъп и съдействие.

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРАВАТА НА ПЪТНИЦИТЕ ЗА ВСИЧКИ ВИДОВЕ 
ТРАНСПОРТ
Постигнати резултати: ЕС е първото място в света, където са гарантирани 
правата на пътниците във всички видове транспорт.

ПОВЕЧЕ ПОДКРЕПА ЗА ЧИСТА ЕНЕРГИЯ 
Постигнати резултати: Насърчихме използването на по-чисти източници на 
гориво като например електроенергия, водород и втечнен природен газ. 
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Заместник-председателят Калас дава началото на 
стратегията за чисто гориво, която има за цел в ЕС да 

се изградят отговарящи на общи стандарти станции за 
алтернативно гориво

Цялостният и интегриран пакет от основни права на 
пътниците в ЕС е наличен и под формата на мобилно 

приложение
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НЕЛИ КРУС
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА И КОМИСАР В 
ОБЛАСТТА НА ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ

ПО-ДОБРИ, ПО-БЪРЗИ, ПО-ЕВТИНИ КОМУНИКАЦИИ
Постигнати резултати: Днес Европа е единственият континент, където всички 
могат да имат достъп до интернет, независимо къде живеят или пътуват.

Напред  
към цифров  

единен пазар

Намаляване на разходите за свързване към 
интернет, възможно и достъпно телефони-
ране при пътуване в други държави на ЕС 
и укрепване на конкуренцията бяха основни 
приоритети за тази Комисия. Въпреки това 
94% от пътуващите казват, че огранича-
ват ползването на Facebook и други онлайн 
услуги поради високи такси за роуминг. Това 
не бива да се случва в рамките на един-
ния пазар. Европейската комисия се стреми 
да промени тази тенденция, като гарантира 
по-евтини комуникации за потребителите и 
предприятията.

Благодарение на инициативите на Европей-
ската комисия разходите за обаждания в 
роуминг се понижиха с 50%, а тези за пренос 
на данни в роуминг — с 93%. Икономиите от 
премахването на бариерите и прекратява-
нето на прекалено скъпия роуминг са в раз-
мер на 2,4 милиарда евро годишно

Освен това всички европейски домове вече 
могат да имат достъп до широколентова 
интернет връзка и до възможностите, които 
тя носи, а вътрешните цени продължават да 
падат  на конкурентния пазар на ЕС.

Всеки в Европа, независимо от това къде се намира, има 
достъп до интернет
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Изграждат се партньорства за милиарди евро, за 
да се осигури световно лидерство на ЕС по отно-
шение на:

• 5G връзките — следващото поколение мобилни 
връзки, с хиляда пъти по-голям капацитет и из-
ползващи 90% по-малко енергия;

• роботите, които могат да помагат на възрастни 
хора, в областите на здравето и благополучие-
то, производството на храни, транспорта, окол-
ната среда и сигурността;

• фотониката — за по-интелигентни, по-еколо-
гични инструменти в различни области, от здра-
веопазване до вътрешно осветление;

• високопроизводителните изчислителни техно-
логии, за да се симулират и решат въпроси в 
промишлеността, околната среда, здравеопаз-
ването и други области;

• електрониката — удвояване на производството 
на микрочипове и създаване на 250 000 нови 
работни места в Европа.

Вълнуващи, новаторски научни изследвания в 
областта на преобразяващите технологии на 
бъдещето, от новите компютри, основани на 
човешкия мозък, до новия „материал чудо“ — 
графен.

Новите сектори водят до създаване на нови 
работни места. Европейската комисия помага 
на ЕС да играе водеща роля в световната над-
превара в областта на цифровите технологии. 
Основно предизвикателство в момента е да се 
реши въпроса с недостига на работна ръка в 
сектора на цифровите технологии: до 2020 г. ще 
има почти 1 милион незаети работни места, тъй 
като кандидатите не притежават нужните умения 
за цифровата икономика. За да се справи с това, 
Европейската комисия създаде Широка коалиция 
за работни места в областта на цифровите техно-
логии, която ще осигури 250 000 нови курса на 
обучение, 100 000 стажа и хиляди нови работни 
места.  

 Освен това премахваме бариерите пред 
изчисленията в облак, нов гъвкав бизнес инстру-
мент, който може да допринесе за създаване на 
2,5 милиона работни места и за повишаване на 
БВП на ЕС със 160 милиарда евро. С инициативата 
Start up Europe се помага на ИКТ и уеб предприе-

мачите да започнат и да развиват бизнес в ЕС при 
наличието на значително финансиране. Стартира-
щите европейски технологични предприятия са в 
подем. Секторът на мобилните приложения в ЕС 
е на стойност 17,5 милиарда евро и в него вече 
работят 1,8 милиона души.

УМЕНИЯ, РАБОТНИ МЕСТА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО В ОБЛАСТТА НА 
ЦИФРОВИТЕ ТЕХНОЛОГИИ
Постигнати резултати: Подкрепата на ЕС за сектора на цифровите технологии 
променя европейската икономика и общество.

ИНВЕСТИРАНЕ В ЦИФРОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
Постигнати резултати: Европейската комисия дава на ЕС конкурентно 
предимство чрез инвестиране в технологиите на бъдещето.
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Европейската промишленост може да се възползва 
от инвестициите на ЕС в изследвания в областта на 

цифровите технологии

ЕС помага на цифровите предприемачи на бъдещето да 
развият своите умения
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АНТОНИО ТАЯНИ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА 
ПРОМИШЛЕНОСТТА И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО

ПОДКРЕПА ЗА ПРОМИШЛЕНО ВЪЗРАЖДАНЕ
Постигнати резултати: Започнахме важни инициативи за развитие на нова 
европейска индустриална политика и възраждане на производството в ЕС.

Промишлено 
възраждане

Промишлеността играе важна роля за насър-
чаване на растежа и създаване на работни 
места, като на нея се дължат 80% от евро-
пейския износ и към нея са насочени 80% от 
частните инвестиции. Всяко работно място, 
създадено в промишления сектор, води до 
създаване на средно между едно и две нови 
работни места в сектора на услугите. Евро-
пейската комисия успя да постави реалната 
икономика отново на дневен ред с цел евро-
пейската промишленост отново да достигне 
дял от 20% от европейския БВП до 2020 г., 
като в момента той е 15,1%. Всички държави 
членки подкрепиха стратегията „За европей-
ско промишлено възраждане“. Промишлената 
конкурентоспособност ще се прилага във 
всички наши политики. Сега предприятията 
разполагат с достъп до специализирани фон-
дове, които насърчават конкурентоспособ-
ността и иновациите и улесняват достъпа до 
кредити за малки и средни предприятия чрез 
програма COSME и заеми от Европейската 
инвестиционна банка (ЕИБ). Опростихме 
законите на ЕС с цел подкрепа на безопасни 

и висококачествени промишлени продукти и 
намаляване на бюрокрацията, по-специално 
в помощ на малките и средните предприятия. 
Като опростяваме процедурите, се доближа-
ваме до нашата цел започването на бизнес 
да отнема по-малко от 3 дни и да струва 
по-малко от 100 евро.

Важни инициативи за изготвяне на нова европейска 
промишлена политика помогнаха за възраждане на 

значението на промишлеността в Европа

Дял на промишлеността в БВП на ЕС
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Потенциалът на космическата промишленост за 
създаване на нови работни места, подобряване 
на технологиите и знанията е голям. През 2010 г. 
„Галилео“ — европейската версия на GPS — бе 
нов проект. Сега, с 4 спътника, които вече са в 
орбита, тя може да бъде изпробвана. Пускането 
на спътници ще продължи и през 2014 г., като 
броят им се увеличи до 10. Това ще позволи на 
„Галилео“ да предоставя услуги, включително 
важни транспортни услуги и услуги при спешни 
ситуации, по-добро правоприлагане, подобрен 
граничен контрол и по-безопасни мироопазващи 
мисии.

Нашата нова система за наблюдение на Земята — 
„Коперник“ — ще ни помогне да се борим с изме-
нението на климата, да управляваме биологич-
ното разнообразие в моретата и да се справяме с 
последиците от бедствия, както при при неотдав-
нашния тайфун във Филипините. Първият спътник 
от програмата „Коперник“, наречен Sentinel IA, 
също беше успешно изстрелян в орбита.

Независими проучвания показват, че „Галилео“ 
и„Коперник“ могат да донесат съответно до 90 и 
до 30 милиарда евро на европейската икономика 
през първите 20 години на своето функциони-
ране. 

Европейската глобална спътникова навигационна 
система „Галилео“ ще бъде използвана за множество 

ценни приложения

Очаква се 60% от БВП през 2030 г. да се гене-
рира от страните с бързо развиваща се иконо-
мика (Бразилия, Китай, Индия, Мексико и др.), а 
тъй като само 13% от малките и средни предпри-
ятия в момента изнасят извън ЕС, предстои да 
свършим много работа. Чрез мисиите за растеж 
посетихме 17 държави в света, придружавани от 
570 предприятия от 26 държави членки, за да 
отворим врати и да създадем възможности във 
всички сектори . Мисиите за растеж вече дове-
доха до няколко бизнес сделки и много писма за 
намерение относно международните стандарти, 
туризма, малките и средните предприятия, косми-
ческото пространство и промишленото сътрудни-
чество.

„МИСИИ ЗА РАСТЕЖ“ И ИНДУСТРИАЛНА ДИПЛОМАЦИЯ: РАЗКРИВАНЕ НА 
ВЪЗМОЖНОСТИ ИЗВЪН ЕС
Постигнати резултати: Помогнахме на предприятията да продават своите стоки 
и услуги извън рамките на ЕС.

ПОДКРЕПА ЗА „ГАЛИЛЕО“ И „КОПЕРНИК“: ИЗГРЯВАЩИТЕ ЗВЕЗДИ НА 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА НА ЕС
Постигнати резултати: Изведохме в орбита 4 спътника за „Галилео“ и 1 за 
„Коперник“.
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https://www.youtube.com/user/EUenterprise/videos?view=0&shelf_id=2&sort=dd

Европейски и израелски предприемачи обсъждат 
възможности за бизнес по време на мисията за растеж 

в Израел
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МАРОШ ШЕФЧОВИЧ
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ 
НА МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛНИТЕ ОТНОШЕНИЯ И 
АДМИНИСТРАЦИЯТА

ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ
Постигнати резултати: Предоставихме възможност за пряко участие на нашите 
граждани и по-голяма роля на парламентите. 

Да запазим доброто 
функциониране на 

европейската машина

Европейската гражданска инициатива поз-
волява на европейските граждани да поста-
вят въпроси, които са важни за тях, на първо 
място в европейския дневен ред. Ако бъдат 
събрани 1 милион подписа от най-малко 7 
държави членки, Европейската комисия ще 
проучи дали може да се направи предложе-
ние за законодателството на ЕС. През март 
2014 г. първата инициатива, отговаряща на 
тези условия, Right2Water, беше приета от 
Европейската комисия.

Хората, които са избрани на власт, предста-
вляват всички граждани във всички решения, 
които се вземат от ЕС. Законите на ЕС се при-
емат само след съгласие на националните 
правителства и пряко избрания Европейски 
парламент. Националните парламенти имат 
право да решат, че Европейската комисия е 
превишила правомощията си, като покажат 
„жълт картон“ по проекти на закони на ЕС и 
предизвикат тяхното преосмисляне.

Заместник-председателят Шефчович получава 
потвърждение за събирането на над 1 милион подписа 

за инициативата Right2Water
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Нужна е европейска публична администрация с 
високо качество, за да се насърчават общите ни 
интереси както у дома, така и в чужбина. Подобно 
на националните администрации и администра-
цията на ЕС трябваше да проведе реформи в кон-
текста на икономическата криза.

Реформите намалиха разходите за дейността по 
управление на ЕС, като предлагат значително 
подобрена стойност за европейските граждани. 
Администрацията на ЕС винаги е била по-мало-
бройна от повечето публични администрации в 
държавите членки: например, ние сме с около 
40% по-малко от администрацията на Париж. 

Заплатите на брой служителите на ЕС са ефек-
тивно замразени от 2010 г. насам и Съюзът ще 
намали броя на своите служители с 5% до 2017 г. 
Едва 6% от бюджета на ЕС отива за ежедневната 
административна работа, докато останалите 94% 
се инвестират пряко в прилагането на политиките 
на ЕС.

Равнището на доверие, което нашите граждани 
имат, зависи от това колко сме прозрачни. Про-
веждаме консултации с групи по интереси, които 
желаят да имат влияние върху политиките и 
изслушваме всички страни. 

Ето защо въведохме две инициативи:

• Съвместен регистър за прозрачност на Евро-
пейската комисия и Европейския парламент. 
Той съдържа данни за лобистите в Брюксел и 
е най-големият такъв регистър в света по отно-
шение на обхвата му.

• Нов портал за прозрачност. Това е едно-един-
ствено място за достъп до цялата информация, 
свързана с ЕС. 

И двете инициативи набират сила с времето. 
Около 75% от всички свързани с бизнеса орга-

низации и около 60% от НПО вече са се регис-
трирали. Гражданите имат право да знаят с кого 
разговарят институциите на ЕС и ние искаме да 
гарантираме, че това е възможно.

ПРОЗРАЧЕН СЪЮЗ
Постигнати резултати: Въведохме справедливи и открити процеси, за да се 
осигури на гражданите лесен достъп до информация.

ИКОНОМИЧЕСКИ ЕФЕКТИВЕН СЪЮЗ
Постигнати резултати: Европейската комисия се реформира, за да осигури още 
по-добра стойност за парите на данъкоплатците в ЕС.
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Около 94% от бюджета на ЕС се изразходват за проекти 
в страните от Съюза и извън него

„Демократичното общество 
е общество с прозрачни и 
отговорни институции. 
Прозрачността улеснява 
контрола, а оттам — и 

отчетността.“

94 %

students,
scientists,
regions,
cities,
farmers,
NGOs,…

6 %
EU administration

94 %
Европейски 
предприятия, 
студенти,  
учени,  
региони,  
градове, 
земеделски 
стопани,  
НПО и др.

6 %
Администрация на ЕС
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ОЛИ РЕН
ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ И КОМИСАР ПО ИКОНОМИЧЕСКИТЕ И 
ПАРИЧНИТЕ ВЪПРОСИ И ЕВРОТО

ОПАЗВАНЕ НА ФИНАНСОВАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СТАБИЛНОСТ
Постигнати резултати: Европейската комисия предприе действия за опазване 
на финансовата стабилност и възстановяване на фискалната и икономическата 
надеждност.

Извеждане на 
Европа от кризата, 

изграждане на 
основи за бъдещето

Икономическата криза постави най-голямото 
предизвикателство за нашата икономика и 
общество от Втората световна война насам, 
предизвиквайки сериозни смущения и безпо-
койство в Европа. В продължение на десети-
летия дългогодишни проблеми бяха оставени 
да се разрастват неконтролируемо в много 
държави членки, докато частният и публич-
ният дълг загубиха устойчивост. Благодаре-
ние на решителните политически действия и 
безпрецедентната европейска солидарност, 
сценарият за неизпълнение на държавни 
задължения, с всички опустошителни соци-
ални и икономически последици от това за 
Европа, беше избегнат.

Създадохме най-голямата финансова 
защитна стена в света, за да се предотврати 
изпадането в бедствие на държавите членки. 
Програмите на ЕС за подпомагане дадоха 
на държавите, ползващи се от финансова 
помощ, възможност да възстановят своята 
стабилност. Публичните финанси вече имат 
по-устойчива основа, а конкурентоспособ-

ността и растежът са защитени в дългосрочен 
план.

ЕС сега излиза от кризата и има всеобщо 
признание, че държавите членки са в много 
по-добра позиция за насърчаване на създа-
ването на работни места и постигане на траен 
просперитет за нашите граждани.

ЕС предприема мерки за реформиране и укрепване на своя 
сектор на финансовите услуги

©
 Reuters/BSIP
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Това бе глобална криза, която изискваше реши-
телни действия както в ЕС, така и в световен 
мащаб. Европейската комисия участва във всички 
важни международни форуми, — Г-7, Г-8 и Г-20 — 
и лидерската ни позиция по отношение на финан-
совите и икономическите реформи, повишаването 
на прозрачността и засилването на търговията, 
потвърждава колко важен е ЕС за благосъстоя-
нието на световната икономика. Еврото остана 
втората резервна валута след щатския долар, и 
поддържа забележително стабилен обменен курс 
през целия период на кризата.

Кризата разкри слабости в нашите икономики и 
в институционалната структура, затова пред-
приехме действия за справяне с тях. Държавите 
членки направиха безпрецедентни, но необхо-
дими усилия за привеждане в добра форма на 
своите икономики. Вече имаме по-ефективни сис-
теми за надзор и мрежи за безопасност, които 
включват по-строги бюджетни правила, по-добре 
координирани икономически политики и банков 
съюз с единен надзорен орган и единен механи-
зъм за преструктуриране или закриване на банки, 
ако е необходимо.

Обновеният Икономически и паричен съюз сега е 
в добра позиция да действа и реагира на ранен 
стадий за коригиране на дисбалансите и коорди-
ниране на фискалните и икономическите поли-
тики.

Еврозоната продължи да се разраства: Естония се 
присъедини през 2011 г., Латвия - през 2014 г., 
а Литва се стреми да направи това през 2015 г. 

СТАБИЛНО ЕВРО ЗА СИЛНА ЕВРОПА 
Постигнати резултати: Създадохме по-силна икономическа структура —  
с 18 членове еврозоната не само устоя на кризата, но стана по-голяма  
и по-солидна за в бъдеще. 

ПРИНОС КЪМ ГЛОБАЛНАТА РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИ
Постигнати резултати: Работихме заедно с нашите международни партньори, 
за да отговорим на предизвикателствата, пред които е изправена световната 
икономика.
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ЕС насърчава извършването на икономически реформи 
в света чрез участието си във всички големи 

международни форуми, например Г-20 

Над 333 милиона граждани вече използват еврото

©
 Reuters/BSIP
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ЯНЕЗ ПОТОЧНИК
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ПОВЕЧЕ РЕЦИКЛИРАНЕ И ПО-МАЛКО ОТПАДЪЦИ ОЗНАЧАВАТ ПОВЕЧЕ 
РАБОТНИ МЕСТА И ПО-МАЛКА ЗАВИСИМОСТ ОТ ВНОСА
Постигнати резултати: Все по-малко ресурси се заравят в депата за отпадъци 
всяка година.

Полагане на 
основните на една 

по-екологосъобразна 
Европа

Количеството на промишлените отпадъци 
и отпадъците от опаковки, както и на бито-
вите отпадъци, в последно време намалява 
въпреки всички прогнози. ЕС постепенно се 
превръща в рециклиращо общество, като рав-
нищата на рециклиране на битови отпадъци, 
отпадъци от опаковки и превозни средства 
се увеличават благодарение на законодател-
ство по инициатива на Европейската комисия. 
Подобрява се и събирането на отпадъци от 
електрическо и електронно оборудване.

Благодарение на управлението и рецикли-
рането на отпадъци се увеличава заетостта. 
Пълното прилагане на съществуващите пра-
вила на ЕС относно отпадъците ще доведе до 
създаването на 400 000 нови работни места 
в Съюза. Освен това по този начин годишният 
оборот на сектора на отпадъците ще нарасне 
с 42 млрд. евро и ще се допринесе за пости-
гане на до 30% от целта на ЕС за намаляване 
на емисиите на парникови газове до 2020 г.

Като се изхвърлят по-малко отпадъци и се 
рециклира повече, ЕС извлича допълни-
телна стойност от ценни материали. По този 
начин се повишава ресурсната ефективност 
на европейската промишленост, намалява се 
зависимостта от вноса на суровини и се уве-
личава конкурентоспособността.

Европа постепенно се превръща в рециклиращо 
общество, като всяка година в депата за отпадъци се 

заравят все по-малко ресурси
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Европейската комисия работи активно в тази 
област и обработва стотици жалби от граждани 
и НПО, за да осигури правилното прилагане на 
законодателството на ЕС в областта на околната 
среда. В резултат на нейните действия: 

• броят на зоните, където ограниченията за кон-
центрация на вредни за здравето частици се 
превишават ежедневно, спадна с около една 
четвърт (от 36% през 2008 г. до 28% през 
2012 г.);

• над 1800 градове с различни размери — от 
национални столици до малки градчета, вече 
разполагат със съоръжения за пречистване на 
отпадъчните води в съответствие с правилата 
на ЕС;

• през 2012 г. 95,3% от всички крайбрежни води 
в ЕС отговаряха на минималните стандарти за 
качество, а състоянието на 81,2% от водите за 
къпане бе определено като „отлично“.

Опазването на нашата природа означава опаз-
ване на нашето качество на живот. Със страте-
гията за биоразнообразието на ЕС ще се помогне 
за опазването на нашата природа и ще се гаран-
тира, че тя се управлява и използва по устойчив 
начин и, когато е възможно, нейното състояние се 
възстановява и подобрява. Чрез мрежата Натура 
2000 вече сме класифицирали над 27 000 зони, 
в които се намират най-ценните природни богат-
ства на Европа.

Не правим това само заради самата природа. 
Правим го, защото всички ние искаме чиста вода, 
чист въздух, плодородни почви и разнообразие 
на видовете и местообитанията. Управлението на 
европейската природа като цяло е довело и до 
създаването на 4,4 млн. работни места и до годи-
шен оборот от 405 млрд. евро.

ОПАЗВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА 
ПРИРОДА
Постигнати резултати: Направихме 
повече за опазване и подобряване на 
състоянието на уникалната природа 
на Европа.

УСПЕШНО НАМАЛЯВАНЕ НА ЗАМЪРСЯВАНЕТО НА ВЪЗДУХА И ВОДАТА ЧРЕЗ 
ЗАКОНИ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА
Постигнати резултати: Борим се със замърсяването на въздуха и водата, за да 
опазим вашето здраве.
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Комисар Поточник и носителят на няколко златни 
олимпийски медала Иван Пацайкин популяризират 

екотуризма и устойчивото развитие в делтата на река 
Дунав, Румъния

Комисар Поточник държи златно кюлче, направено от 
рециклирани компоненти на мобилни телефони, по време 

на посещение в завод за рециклиране в Белгия

27

http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
http://ec.europa.eu/environment/legal/law/statistics.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm


АНДРИС ПИЕБАЛГС
КОМИСАР НА ЕС ПО РАЗВИТИЕТО

НА ЧЕЛНО МЯСТО В БОРБАТА В СВЕТА СРЕЩУ БЕДНОСТТА
Постигнати резултати: Въпреки забавянето на икономическия растеж, ЕС 
продължава да бъде най-големият донор в света на помощ за развитие, 
предоставяйки повече от половината от помощта за борба с бедността в 
световен мащаб.

Борба с бедността  
в световен мащаб

Като основен фактор, допринасящ за изпъл-
нението на Целите на хилядолетието за раз-
витие на ООН, Европейската комисия спомо-
гна за намаляване на бедността в световен 
мащаб и спасяване на живота на милиони 
хора. Например, през 2012 г. ЕС и държавите 
членки са предоставили 55 милиарда евро за 
официална помощ за развитие. Благодарение 
на помощта за развитие на ЕС през послед-
ното десетилетие:

• почти 14 милиона повече момчета и моми-
чета имаха възможност да учат в системата 
на началното образование;

• над 70 милиона души получиха достъп до 
питейна вода;

• 46,5 милиона души получиха парични или 
непарични помощи, за да се гарантира тях-
ната продоволствена сигурност;

• 7,5 милиона раждания се извършиха с помо-
щта на квалифицирани здравни работници, 
спасявайки живота на майките и бебетата.

Това е нещо, с което ние с право се гордеем: 
над 80% от гражданите на ЕС смятат, че 
Съюзът трябва да продължава да помага на 
развиващите се страни.

ЕС и неговите страни членки остават 
 най-големите донори на официална помощ  

за развитие в световен мащаб

Нетна стойност на отпуснатата официална помощ за 
развитие през 2012 г. (млрд. евро)

ЕС САЩ Япония Канада
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Помощта е от решаващо значение за намаляване 
на бедността, но в днешния свят тя никога не 
може да има успех, ако други политики не допри-
насят към доброто, което е направено, или ако го 
разрушават. Конкретни примери от постиженията 
на Европейската комисия в тази област включват:

• Борба с данъчните измами. Революционен за-
кон на ЕС за отчетност и прозрачност помага в 
борбата с укриването на данъци и корупцията 
и дава гаранции, че гражданите са в състояние 
да се възползват от своите собствени природни 
ресурси.

• Защита на горите на планетата. Нов закон на 
ЕС забранява вноса на незаконно добит дървен 
материал.

• Опазване на рибарството. Реформата на общата 
политика в областта на рибарството гаранти-
ра, че споразуменията в тази област носят ясни 
ползи за местното население.

Това е в центъра на „Програмата за промяна“- 
планът на Европейската комисия за модернизи-
ране на политиката за помощите в един проме-
нящ се свят с бързо развиващи се икономики.

70% от помощта на ЕС ще стигне до най-бедните 
страни, включително засегнатите от конфликти 
или природни бедствия, като Мали, Сомалия, Цен-
тралноафриканската република и Хаити, където 
ЕС играе водеща роля за подпомагане на мира и 
развитието.

Сега насочваме помощта си към области, които са 
движеща сила за промяна и икономически рас-
теж, като управление, селско стопанство, енер-
гетика, здравеопазване и образование. Правим 
това в пълно партньорство с държавите, на които 
оказваме помощ. Както гласи надпис до училище 
в Зимбабве : „Това, което правите за нас без нас, 
не е за нас.“

Нови процедури на одит и инспекция бяха прило-
жени за проследяване на всяко похарчено евро, 
така че да можем да сравним действителните 
резултати с очакваните.

РЕФОРМИРАНЕ НА ПОМОЩТА ОТ ЕС ЗА УВЕЛИЧАВАНЕ  
НА ВЪЗДЕЙСТВИЕТО Ѝ
Постигнати резултати: Насочихме помощта към страните, които най-много се 
нуждаят от нея, и към секторите, в които тя би била от най-голяма полза.

МОБИЛИЗИРАНЕ НА ДРУГИ ПОЛИТИКИ НА ЕС В ПОДКРЕПА НА УСИЛИЯТА 
НА РАЗВИВАЩИТЕ СЕ СТРАНИ ЗА ПРЕМАХВАНЕ НА БЕДНОСТТА
Постигнати резултати: През последните години постигнахме голям напредък при 
включването на нуждите на развиващите се страни във всички наши инициативи.
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Комисар Пиебалгс прави първа копка на нов път заедно с 
президента на Хаити Мишел Мартели през 2012 г., две 

години след опустошителното земетресение

Сертифицирането на законно добит дървен материал 
благодарение на закони на ЕС помага за опазването на 

горите на планетата
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МИШЕЛ БАРНИЕ
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ВЪТРЕШНИЯ ПАЗАР И УСЛУГИТЕ

СОЛИДНА ФИНАНСОВА СИСТЕМА КАТО ОСНОВА НА РАСТЕЖ ЗА ВСИЧКИ
Постигнати резултати: Въведохме набор от правила, за да гарантираме,  
че банките са по-предпазливи и по-стабилни в случай на бъдещи  
икономически сътресения.

Да поставим 
гражданите в 
основата на 

вътрешния пазар

Данъкоплатците платиха огромна сума, за 
да могат банките да оцелеят. Гражданите не 
трябва никога повече да плащат за лошите 
практики и прекомерните рискове, поети от 
банките. Новите правила, предложени от 
Европейската комисия, дадоха възможност на 
ЕС да се изяви като лидер в Г-20 във връзка 
с разработването на глобален подход в тази 
област. С правилата се гарантира:

• че банките заделят пари за черни дни;
• че банките правят вноски в общ фонд, който 

ще служи като буфер в случай на финансо-
ви трудности;

• че парите на гражданите (до 100 000 евро 
на банкова сметка) са защитени в случай на 
банков срив;

• създаване на обща система за надзор над 
дейността на банките и гарантиране на 
спазването на правилата.

Вече има нови правила и срещу практиките за 
намаляване на размера на поетия риск, като 
например във връзка с хедж фондовете и 

бонусите на банковите служители. За банките 
в еврозоната, между които е още по-лесно 
разпространението на отрицателните ефекти, 
създадохме банков съюз с един-единствен 
надзорен орган и единна система за прес-
труктуриране или закриване на банки.

С нови правила се гарантира, че банките предприемат 
по-малко рискове и са по-добре подготвени да се справят 

с бъдещи икономически сътресения
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Патентът дава право на притежателя на дадено 
изобретение да попречи на трети лица да про-
извеждат, използват или продават изобретението 
без разрешение. Споразумението, за което Евро-
пейската комисия води тежка борба, е от полза за 
нашата икономика, за предприятията и за потре-
бителите. Патентът ще насърчава изследовате-
лите и предприятията да инвестират в иновации, 
които са в основата на растежа. Освен това с 
новия патент можем да се конкурираме с нашите 
международни партньори.   

Единният пазар е от полза за всички нас — той 
предлага на потребителите по-голям избор, 
по-добро качество и по-добро съотношение 
качество-цена, и дава на дружествата достъп 
до пазар от 500 милиона потребители на про-
дукти и услуги. Единният пазар е от полза както 
за потребителите, така и за търговците. Ето защо 
предприехме редица мерки, за да го задълбочим 
и разширим. Въвеждаме рамка за насърчаване на 
социалните предприятия, които са една четвърт 
от всички нови предприятия. Въведохме мерки, за 
да помогнем на гражданите да се възползват от 
по-големия брой възможности, които включват:

• професионална карта за по-лесно признаване 
на уменията в целия ЕС,

• EURES — портал, на който се обявяват свободни 
работни места в целия ЕС,

• право на отваряне на основна банкова сметка 
навсякъде в ЕС,

• мерки за борба с нелоялните търговски практи-
ки, пиратството и фалшификатите, които вредят 
на предприятията.  

РАЗВИТИЕ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР 
Постигнати резултати: Продължихме да отваряме единния пазар във 
всички области на дейност — от транспорта до цифровата икономика, от 
телекомуникациите до енергетиката.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАТЕНТ
Постигнати резултати: След повече от 30 години дебати, най-накрая се 
доближаваме до създаването на общоевропейски патент. Европейските 
предприятия, включително малките и средните предприятия, ще могат да 
получават европейски патент за своите творчески идеи на конкурентна цена, 
по-лесно и по-бързо. 
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Разширяването на единния пазар носи нови ползи за 
потребителите и предприятията

С валиден в целия ЕС патент ще се насърчават 
изследователите и предприятията да инвестират в 

иновации, които са в основата на растежа
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АНДРУЛА ВАСИЛИУ
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ОБРАЗОВАНИЕТО, КУЛТУРАТА, 
МНОГОЕЗИЧИЕТО И МЛАДЕЖТА

ИНВЕСТИРАНЕ В УМЕНИЯТА НА НАШИТЕ МЛАДЕЖИ
Постигнати резултати: Увеличихме инвестициите в областта  
на образованието и обучението, въпреки че държавите членки  
консолидират своите публични финанси.

Образование, 
обучение и 
творчество  

за успех

Парите никога не трябва да са пречка пред 
образованието и обучението на нашите мла-
дежи. Поради това Европейската комисия 
продължи да инвестира в тази област, докато 
много страни от ЕС намалиха бюджетите си. 
След като си поставихме определени цели, 
помогнахме на повече млади хора да про-
дължат образованието си и намалихме броя 
на учениците, които напускат училище рано с 
ниски квалификации или без квалификации.

През 2014 г. бе дадено началото на Еразъм+ 
с бюджет от 15 млрд. евро за следващите 7 
години — 40% повече спрямо предходния 
период и най-голямото увеличение на сред-
ства по програма на ЕС. Четири милиона души 
ще имат възможност да учат или да работят 
като доброволци в чужбина, да научат чужд 
език и да придобият нови умения, с което ще 
повишат шансовете си за намиране на работа. 

С нова „гаранция по заеми“ ще се подпома-
гат студентите да следват за получаване на 
пълна магистърска степен независимо от 

тяхното финансово положение. Освен това на 
самостоятелното и неформалното учене бе 
обърнато по-голямо внимание и бяха изгра-
дени по-тесни връзки между сферата на 
образованието и пазара на труда чрез парт-
ньорства между университети, институции за 
професионално образование и предприятия.

Комисията продължи да инвестира в областта на 
образованието и обучението, докато много страни от 

ЕС намалиха бюджетите си

32

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?sitelang=en&ref=I083255


На секторите на културата и творчеството се падат 
4,5% от БВП на Европа и в тях са заети повече от 
8 милиона души. Европейската комисия смята, че 
тези сектори могат да се разраснат още повече 
благодарение на подкрепа по новата програма 
Творческа Европа, чийто бюджет е увеличен до 
почти 1,5 млрд. евро. В нейните рамки ще бъдат 
предоставени безвъзмездни средства на 250 000 
европейски творци и подкрепа за 2000 кина, 800 
филма и 4500 превода на книги.

Също така създаваме схема, с която да улесня-
ваме малките предприятия в сферата на култу-
рата при получаването на банкови кредити и да 
помагаме на финансовите институции да оценя-
ват потенциала на сектора.

Културният обмен се превърна в съществена част 
от отношенията на ЕС с неговите съседи и с оста-
налата част от света. Диалогът на високо рав-
нище между гражданите на ЕС и Китай е чудесен 
пример за това, как ЕС допринася за разширяване 

на сътрудничеството между китайските студенти, 
творци и специалисти в областта на културата и 
техните европейски колеги.

Трябва да променим начина, по който разсъж-
даваме за иновациите в Европа. Поради това 
Европейската комисия увеличи инвестициите си в 
Европейския институт за иновации и технологии 
(EIT) и в дейностите „Мария Кюри“.

EIT помогна за стартирането на повече от 100 
предприятия и вече е обучил над 1000 души, 
записали се в нови следдипломни курсове, при 
които академичното обучение се съчетава с обу-
чение по предприемачество. От 2010 г. общно-
стите на знания и иновации на EIT са конкретен 
начин, по който водещи университети и изследо-
вателски центрове могат да работят в по-тясно 
сътрудничество с бизнеса и промишлеността с цел 
намиране на решения на предизвикателствата, 
пред които е изправено съвременното общество.

Благодарение на увеличението от 30% на 
бюджета на дейностите „Мария Кюри“ през след-
ващите 7 години ще бъде предоставено финан-

сиране в размер на 6 млрд. евро на повече от 
65 000 изследователи, от които почти 40% ще са 
докторанти.

ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ НА БЪДЕЩЕТО
Постигнати резултати: Увеличихме финансовата подкрепа за изграждане  
на по-тясна връзка между научните изследвания и предприемачеството.  

ПРЕДСТАВЯНЕ НА НАШИТЕ ТВОРЦИ НА СВЕТОВНАТА СЦЕНА
Постигнати резултати: Увеличихме подкрепата за европейските творци и хора 
на изкуството.
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Нови следдипломни курсове, при които академичното 
обучение се съчетава с обучение по предприемачество, 

доведоха до увеличаване на броя на стартиращите 
предприятия

Нашите усилия за подкрепа на секторите на културата 
и творчеството дават плод
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АЛГИРДАС ШЕМЕТА
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ДАНЪЧНОТО ОБЛАГАНЕ И 
МИТНИЧЕСКИЯ СЪЮЗ, СТАТИСТИКАТА, ОДИТА И БОРБАТА С 
ИЗМАМИТЕ

ПО-ГОЛЯМА СПРАВЕДЛИВОСТ ПРИ ОБЛАГАНЕТО С ДАНЪЦИ НА 
ГРАЖДАНИТЕ И ПРЕДПРИЯТИЯТА
Постигнати резултати: Подобрихме правилата срещу данъчните измами  
в ЕС и по света.

Ефективна защита 
на европейския 
данъкоплатец

Европейската комисия се бори за по-голяма 
данъчна прозрачност и по-лоялна данъчна 
конкуренция в ЕС и в световен мащаб. Рабо-
тихме за премахване на банковата тайна и 
данъчните убежища и за прекратяване на 
укриването на корпоративни данъци. Чрез 
амбициозен план за действие с цел отстраня-
ване на вратичките и затягане на данъчните 
правила Европейската комисия въведе нова 
рамка за възстановяване на милиардите 
евро, които всяка година не постъпват в дър-
жавните хазни поради данъчни измами.

Справедливо данъчно облагане означава, 
че всеки плаща своя дял. С предложения от 
Европейската комисия данък върху финан-
совите сделки, известен като данък „Робин 
Худ“, се гарантира, че финансовият сектор 
прави точно това.  Много държави членки 
вече работят по въвеждането на този данък, 
подкрепян силно от европейските граждани.  

Също така предприехме мерки за ефективно 
облагане с данъци на цифровата икономика, 
без да я задушаваме.

Европейският съюз играе водеща роля в борбата с 
данъчните измами и насърчава увеличаването на 

данъчната прозрачност в световен мащаб

http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I075692&videolang=en&sitelang=en
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Комисията подсили инструментите за борба с 
измамите и за защита на бюджета на ЕС. Една 
от инициативите, с които Европейската комисия 
най-много се гордее, е тази за създаването на 
европейска прокуратура. Чрез нея ще се гаран-
тира, че извършителите на измами със средства 
на ЕС ще бъдат разследвани по подходящ начин 
и ще бъдат преследвани и изправяни пред съда. 
По оценки тя ще се занимава с около 2500 случая 
на година.

Освен това предложихме по-строги възпиращи 
мерки срещу престъпленията в ущърб на финан-
совите интереси на ЕС, включително хармонизи-
рани санкции в целия Съюз. Службата на ЕС за 
борба с измамите, OLAF, бе реорганизирана, за да 
се реализира пълният ѝ потенциал. Също така в 
ежедневната работа на всички, които управляват 
средства на ЕС, бе въведен нов „цикъл на борба 
с измамите“.

Предложенията на Комисията за въвеждане на 
стандартна справка-декларация за ДДС за тран-
сграничните компании ще доведе до икономии от 
15 млрд. евро на година. Предприятията, извърш-
ващи дейност в ЕС, могат да спестят 18 млрд. 
евро благодарение на новите правила в областта 
на ДДС, отнасящи се до електронното фактури-
ране. Правилата за ДДС станаха по-гъвкави по 
отношение на много малките предприятия, за да 
се вземат предвид техните специфични нужди. 
Междувременно предприятията силно подкрепят 
предложението за обща консолидирана основа за 
облагане с корпоративен данък като инструмент 
за намаляване на техните разходи и опростяване 
на процедурите.  

Чрез модернизирането на митниците в ЕС, вклю-
чително чрез преминаване към общоевропейска 
електронна митническа среда, създадохме усло-
вия за по-бързо, по-гладко и по-сигурно извърш-
ване на търговска дейност. С укрепването на спо-
собността на митниците да се борят с вноса на 

фалшиви стоки и с контрабандата допринесохме 
за по-добра защита на спазващите закона пред-
приятия и за постигане на по-голяма равнопос-
тавеност.

ПО-БЛАГОПРИЯТНИ УСЛОВИЯ ЗА БИЗНЕС
Постигнати резултати: Решително намалихме административните формалности 
и разходи за предприятията, като подобрихме и опростихме данъчната и 
митническата система в ЕС.

ПО-ДОБРА ЗАЩИТА НА ПАРИТЕ НА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ
Постигнати резултати: Подсилихме инструментите за защита на парите на 
данъкоплатците и защитихме бюджета на ЕС от злоупотреби.

АЛ
ГИ

РД
АС

 Ш
ЕМ

ЕТ
А

Комисар Шемета посещава митническия пункт Ваалимаа 
на финландско-руската граница

Службата на ЕС за борба с измамите, OLAF, разследва 
измамите със средства от бюджета на ЕС и случаите 

на корупция в европейските институции и изготвя 
политиката на Комисията за борба с измамите 
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КАРЕЛ ДЕ ГУХТ
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ТЪРГОВИЯТА

ОТВАРЯНЕ НА НОВИ ПАЗАРИ
Постигнати резултати: Стъпихме на повече чуждестранни пазари от всякога, 
засилихме търговията и създадохме растеж както в ЕС, така и за нашите 
търговски партньори. 

Създаване на 
просперитет, 

подобряване на 
стабилността 
и засилване на 

развитието

Европейската комисия помогна за премах-
ване на бариерите пред търговията с Южна 
Корея, Перу, Колумбия и Централна Америка. 
Бяха финализирани търговски споразумения 
между Европа и нейните източни партньори 
като Украйна, както и с Канада, Западна 
Африка и Карибския басейн.  

Също така започнахме изключително важни 
преговори за свободна търговия със САЩ, 
Япония и Китай. Ако всички тези инициативи 
дадат очакваните резултати, бихме могли да 
добавим 2,2% към БВП на ЕС, което се рав-
нява на 275 млрд. евро.  

Успяхме да прокараме повече благоприятни 
за европейския бизнес споразумения, вклю-
чително мерки, позволяващи на европей-
ските компании да получат повече достъп до 
договори за обществени поръчки извън ЕС, и 
защитихме интересите си срещу трети страни, 
опитващи се да нарушат пазара. 

Комисар Де Гухт, председателят Барозу и президентът 
на САЩ Барак Обама по време на срещата на високо 

равнище ЕС — САЩ през 2011 г.
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Когато предприятията, произвеждаща слънчеви 
панели в Европа, бяха застрашени от дъмпинг 
и неправомерни субсидии за китайски слънчеви 
панели на пазара на ЕС, Европейската комисия 
договори решение за налагане на минимални 
износни цени на китайските дружества с цел ста-
билизиране на пазара. 

Борихме се за подобряване на достъпа до суро-
вини, като редкоземни елементи, използвани в 
много сектори от високи технологии до производ-
ство на автомобили и производство на стомана, 
като спечелихме две дела в Световната търгов-
ска организация срещу Китай. 

Поставихме също началото на инициатива за 
по-предсказуеми и прозрачни инструменти на ЕС 
за търговска защита. 

Търговията може да изведе икономиките на раз-
виващите се страни от бедността. От 2010 г. насам 
Европейската комисия преразглежда своите тариф- 
ни преференции (Общата система за преферен-
ции, или ОСП), за да се гарантира, че развиващите 
се страни в нужда наистина се ползват от тари-
фни преференции по отношение на пазара на ЕС. 

Когато трагедията в текстилна фабрика в Банг-
ладеш разкри суровата действителност на усло-
вията на работа извън ЕС, Европейската комисия 
постави началото на безпрецедентна съвместна 
инициатива с Международната организация по 
труда, за да помогне на Бангладеш за подобря-
ване на условията за работниците. 

Също така допринесохме за устойчива търговия 
без конфликти на ключови производствени про-
дукти чрез разработването на схема за отговорно 
извличане на минерали. 

ЕС помогна също за сключване на споразуме-
нието за улесняване на търговията от Бали през 

декември 2013 г., което спестява на развиващите 
се страни около 325 милиарда евро годишно 
посредством премахване на много администра-
тивни разходи, свързани с митническите опера-
ции.

КЪМ ПО-СПРАВЕДЛИВА И ПО-УСТОЙЧИВА ТЪРГОВИЯ
Постигнати резултати: Успяхме да направим така, че търговията да носи полза 
на по-бедните икономики.

ЗАСТЪПВАНЕ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ТЪРГОВСКИ ИНТЕРЕСИ
Постигнати резултати: Постоянно защитавахме предприятията от ЕС, когато 
търговските правила не се спазваха другаде. 
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Комисар Де Гухт и Гао Хучън, министър на търговията 
на Китай, при подписването на меморандума за 

разбирателство относно правата върху интелектуална 
собственост в Пекин

Комисар Де Гухт с Дипу Мони, министър на външните 
работи на Бангладеш, в Женева
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МОЙРА ГЕЙГЪН-КУИН       
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И 
ИНОВАЦИИТЕ

ПРОМЯНА НА ЕЖЕДНЕВИЕТО НА ХОРАТА ЧРЕЗ ИНОВАЦИИ
Постигнати резултати: Осигурихме увеличение с 30 % на бюджета за научни 
изследвания, с което „Хоризонт 2020“ стана най-голямата изследователска 
програма на ЕС.

Превръщане 
на научните 

изследвания и 
иновациите в 
работни места

Научните изследвания и иновациите могат 
да ни помогнат да се справим с големите 
предизвикателства, пред които сме изпра-
вени, като изменение на климата, енергийни 
нужди и недостиг на храни.  Поради сложнос-
тта на тези предизвикателства конкретните 
решения за справяне с тях не са по силите 
на отделни страни и компании. Затова създа- 
дохме „Хоризонт 2020“, новата програма на 
ЕС за научни изследвания и иновации на 
стойност 80 млрд. евро за период от 7 години. 
„Хоризонт 2020“ е насочена повече от вся-
кога към продължаване на реалния напре-
дък, постигнат в области като откриване 
на следващото поколение антибиотици или 
повишаване на екологосъобразността и без-
опасността на нашите транспортни системи.

Също така ще си сътрудничим с междуна-
родни партньори, например в областта на 
морските изследвания в рамките на изследо-
вателски съюз за Атлантическия океан.

Twitter: @EU_H2020

Възобновяемата енергия е много важна област на 
научните изследвания в ЕС

©
 Fotolia.com
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Хубаво е да имаш идея, но е важно да направиш 
така, че тя да навлезе на пазара, в домовете на 
хората и в предприятията. Затова Европейската 
комисия премахна бюрократичните пречки за 
финансирането на научни изследвания, напри-
мер като намали с 30% времето, нужно за започ-
ване на проект. Финансираме повече публич-
но-частни партньорства в области като авиация 
и електроника и съчетаваме това с действия за 
превръщането на ЕС в „Съюз за иновации“. Затова 
насочихме енергията си към постигането на спо-
разумение за патент на ЕС и затова създадохме 
„паспорт за рисков капитал“ — за да помогнем на 
компаниите да поемат пресметнати рискове, тъй 
като „без рискове и неуспехи няма напредък“.  

Знанието е новата световна валута. За да бъде 
конкурентоспособна на световно равнище и за да 
създава нови и по-добри работни места, Европа 
трябва да бъде лидер в иновациите. Тя посте-
пенно настига САЩ и Япония в световната над-
превара в областта на иновациите и изпреварва 
много други страни. Китай обаче я догонва бързо, 
а Южна Корея е далеч напред. Най-тревожното 
е, че изоставаме в реалните разходи за научни 
изследвания, които в момента са само 2% от БВП. 
Затова е толкова важно да се придържаме към 
целта от 3%.  

Работим и за оптимизиране на разходите, а не 
просто за изразходване на повече средства. С 
Европейското научноизследователско простран-
ство вървим към реформа на програмите на ЕС за 
научни изследвания и иновации и към създаване 
на единен пазар за идеи на континента. Това 
означава обединяване на усилията в областта 
на иновациите, по-отворено и по-справедливо 
финансиране и наемане на персонал в областта 

на научните изследвания, засилване на равен-
ството между половете и предоставяне на повече 
възможности на младите изследователи. 

ИЗВЕЖДАНЕ НА ЕВРОПА НА ЧЕЛНИ ПОЗИЦИИ В СВЕТОВНАТА НАДПРЕВАРА 
В ОБЛАСТТА НА ИНОВАЦИИТЕ
Постигнати резултати: Споразумяхме се, че ЕС като цяло ще увеличи 
инвестициите в научни изследвания и иновации до 3% от БВП до 2020 г.

ПРЕВРЪЩАНЕ НА ИДЕИТЕ В ДЕЛА
Постигнати резултати: Улеснихме превръщането на идеи в продукти и 
навлизането им на пазара, особено за нашите малки и средни предприятия 
(МСП).
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Twitter: @innovationunion

Европа е непосредствено след световните лидери  
в иновациите и подобряването на резултатите  

в тази област

В рамките на публично-частно партньорство в ЕС се 
работи за създаване на „фабрики на бъдещето“
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Средно годишно подобряване на резултатите

©
 FESTO
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ЯНУШ ЛЕВАНДОВСКИ
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ФИНАНСОВОТО ПЛАНИРАНЕ  
И БЮДЖЕТА

ИНВЕСТИЦИИ В РАЗМЕР НА 1 ТРИЛИОН ЕВРО ПРЕЗ СЛЕДВАЩИТЕ  
СЕДЕМ ГОДИНИ
Постигнати резултати: Осигурихме бюджет от 1 трилион евро, които 
Европейският съюз да инвестира в нашата икономика и общество през периода 
2014 — 2020 г. и така да подобри живота на гражданите.

Балансиран и 
стабилен бюджет 
означава силен и 

стабилен ЕС

20 милиона европейски малки и средни пред-
приятия, около 100 000 града и региона, 
хиляди лаборатории и университети и много 
други получатели на средства от бюджета на 
ЕС имат нужда от това.

Наличието на балансиран и стабилен бюджет 
ще доведе до наличието на силен и стабилен 
ЕС. Новият бюджет бе модернизиран, за да се 
инвестира по по-добър начин в икономически 
растеж, научни изследвания, образование, 
хуманитарна помощ и подпомагане на безра-
ботните младежи. Нов седемгодишен бюджет от един трилион евро 

ще бъде инвестиран в икономически растеж, научни 
изследвания, образование, подпомагане на безработните 

младежи и хуманитарна помощ
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Обърнахме сериозно внимание на задачата за 
подобряване на достъпа до средства от ЕС чрез 
по-ясни и по-прости финансови правила. Общите 
финансови правила, приложими към всяко едно 
евро, което се изразходва от бюджета на ЕС, бяха 
преразгледани основно.

По-простите правила означават и по-добра 
отчетност. Европейската комисия реши, че всеки 
бенефициер в ЕС трябва да получава съответ-
ното плащане в рамките на 90 дни. Всички доку-
менти вече се подават по електронен път, което 
означава по-малко бюрокрация, по-малък риск от 
загуба на документи и по-добър контрол на сред-
ствата.

Бюджетът на ЕС ще послужи като инструмент 
за извеждане на Европа от кризата и за укреп-
ване на реалната икономика. От 2007 г. насам с 
помощта на средства от фондовете за развитие 
на селските райони и за сближаване са създа-
дени поне 600 000 работни места. Други 174 000 
работни места са открити до 2011 г. благодаре-
ние на покани за представяне на предложения в 
областта на научноизследователската и развойна 
дейност. До края на 2012 г. със средства от ЕС 
са подпомогнати също така 80 000 стартиращи 
предприятия и около 200 000 малки и средни 
предприятия. Освен това Съюзът финансира 
извършването на студентски обмен и помогна на 
държавите членки при управлението на мигра-
ционните потоци по външните граници на ЕС.

Постигнахме всичко това, въпреки че бюджетът 
на ЕС е малък в сравнение с бюджетите на дър-
жавите членки. Той е само 1% от общото богат-
ство, създавано всяка година в Европа и възлиза 
на по-малко от 1 евро на човек на ден.

БЮДЖЕТЪТ НА ЕС — ИНСТРУМЕНТ ЗА ОТГОВОР НА КРИЗАТА
Постигнати резултати: Новият многогодишен бюджет е с ясен акцент върху 
растежа и заетостта   

ПРОСТИ И ЛЕСНИ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ ФИНАНСОВИ ПРАВИЛА
Постигнати резултати: Въведохме по-прости правила, по-новаторски системи и 
свързани с по-малко разходи процедури.
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По-прости правила, по-новаторски системи и свързани с 
по-малко разходи процедури ще помогнат за подобряване 

на достъпа до средства от ЕС

Бюджетът на ЕС е само 1 % от общото богатство, 
създавано всяка година в Европа, и възлиза на по-малко 

от 1 евро на човек на ден.

Бюджет на ЕС

Годишно 
богатство 

на ЕС
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МАРИЯ ДАМАНАКИ
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА МОРСКОТО ДЕЛО И РИБАРСТВОТО

ПОВЕЧЕ РИБА В МОРЕТО И НА ТРАПЕЗАТА — ПО-ВИСОК ДОХОД ЗА 
РИБАРИТЕ И РИБОВЪДИТЕ
Постигнати резултати: Помогнахме броят на рибните запаси в добро състояние 
в Европа да се увеличи три пъти само през последните 5 години.

Опазване на 
бъдещето  
на нашите  

морета

Европейската комисия предприе действия 
срещу прекомерния улов и срещу изхвърля-
нето на нежелан улов в морето — практики с 
неблагоприятни последици за рибните запаси 
и работните места.

С работата си помогнахме за спасяването от 
изчезване на важни видове в североизточ-
ната част на Атлантическия океан — делът на 
запасите, обект на прекомерен улов, намаля 
значително от 94% (32 от 34 запаса) през 
2005 г. на 39% (16 от 41 запаса) през 2012 г. 
В Средиземно море и в Черно море все още 
предстои много работа, но бе отбелязан се- 
риозен напредък — възстановихме запасите 
от червен тон на устойчиви равнища, след 
като те бяха на ръба на изчерпване.

Горди сме, че с нашата нова и решителна 
политика в областта на рибарството ще се 
подкрепя една динамична риболовна про-
мишленост и ще се осигури добър стандарт 
на живот за рибарските общности. Стремим 
се да гарантираме, че морските организми се 

улавят, продават, купуват и консумират, без 
да се изчерпват запасите, така че бъдещите 
поколения да могат да се наслаждават на 
рибните продукти също както и ние днес.

Действията срещу прекомерния улов и изхвърлянето 
на улов допринесоха за значителното намаляване на 

дела на запасите, обект на прекомерен улов

Процент на запасите, обект на прекомерен улов, в североизточната част на 
Атлантическия океан
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Най-малко 15% от световния улов на риба е неза-
конен. ЕС, най-големият вносител на рибни про-
дукти в света, повече не позволява вноса на риба, 
която е уловена по незаконен или неустойчив 
начин от която и да било страна. Предприемаме 
действия срещу страните, които позволяват неза-
конен риболов, и си сътрудничим със страни като 
САЩ и Китай, за да гарантираме, че всички дей-
ности се извършват по необходимия начин — от 
рибарската мрежа до трапезата.

От изключително значение е моретата да са дос-
тъпни и безопасни, да се развива международно 
сътрудничество и да се спазва морското право. ЕС 
се е нагърбил със задачата да осигурява сигур-
ност в чувствителни морски райони по света и 
по-специално с борбата срещу пиратството в 

региона на Африканския рог. Извършваме дей-
ности и в други области, например океанските 
изследвания и новаторските морски технологии.

Във време на икономическа криза и нарастваща 
безработица трябва да използваме възможности- 
те, свързани с европейските морета. С програмата 
за син растеж на Европейската комисия постиг-
нахме добър баланс между опазването на мор-
ската среда и използването на нашите морета 
— синята икономика. Тя ще ни даде възможност 
да създадем 1,6 милиона нови работни места до 
2020 г. в области като:

• възобновяема енергия, например вятърна 
енергия и енергия от приливите и отливите и 
морските вълни;

• туризъм (круизи, яхтен туризъм, гмуркане, пла-
жен туризъм);

• нефт, газ и други минерални ресурси;

• биотехнологии, използвани за производство на 
лекарства и козметични продукти;

• рибарство и аквакултура.

До момента Европейската комисия е финансирала 
множество проекти за подпомагане на крайбреж-
ните общности в тези сектори в цяла Европа.

НАШИТЕ МОРЕТА КАТО ИЗТОЧНИК НА ПРОСПЕРИТЕТ
Постигнати резултати: Превърнахме морето, нашата „синя икономика“, в 
източник на растеж и просперитет.  

ЗАЩИТА НА МОРЕТАТА В ЕВРОПА И ПО СВЕТА
Постигнати резултати: Проявяваме нулева търпимост към незаконния и 
безотговорен риболов в целия свят.
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ЕС се е нагърбил със задачата да осигурява сигурност в 
чувствителни морски райони по света

С новата политика в областта на рибарството се 
подкрепя една динамична риболовна промишленост и 

се осигурява добър стандарт на живот за рибарските 
общности

Благодарение на 
над 6000 проекта в 
крайбрежните общности 
бяха създадени 20 000 
работни места
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КРИСТАЛИНА ГЕОРГИЕВА
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА МЕЖДУНАРОДНОТО 
СЪТРУДНИЧЕСТВО, ХУМАНИТАРНАТА ПОМОЩ И РЕАКЦИЯТА  
ПРИ КРИЗИ

ЕС Е НАЙ-ГОЛЕМИЯТ ДОНОР НА ХУМАНИТАРНА ПОМОЩ В СВЕТА
Постигнати резултати: С годишна инвестиция от едва 2 евро на европейски 
гражданин помагаме на повече от 120 милиона жертви на конфликти и 
бедствия по света всяка година — от конфликта в Сирия до опустошителното 
земетресение в Хаити през 2010 г. и тайфуна Хайян във Филипините през 
2013 г.

Хуманитарна  
помощ от 

европейски тип: 
бърза, координирана 

и ефективна

В Сирия и съседните ѝ страни помагаме за 
справяне с най-голямата хуманитарната ката-
строфа от едно поколение насам с финан-
сиране в размер на 2,7 милиарда евро (от 
които 615 милиона евро идват от Европей-
ската комисия). ЕС не помага само при големи 
кризи — една седма от всички средства за 
хуманитарна помощ на ЕС се използват за 
„забравени кризи“, които не се отразяват в 
медиите. Положението в Централноафри-
канската република например бе забелязано 
едва когато насилието достигна недопустими 
равнища, но Европейската комисия изпра-
щаше хуманитарна помощ и експерти в стра-
ната дълго преди международната общност 
да забележи. В региони като Сахел, засегнати 
от все по-тежка суша поради изменението на 
климата, ние се борим за устойчивост, като 
помагаме на най-уязвимите общности да се 
справят с евентуални бедствия.

Европейската комисия създаде Европей-
ския доброволчески корпус за хуманитарна 
помощ, който дава възможност на младите 
европейци да участват в хуманитарни опера-
ции в цял свят.

Със средства от ЕС в размер на само 2 евро на 
гражданин всяка година се помага на над 120 милиона 

души, пострадали от конфликти и бедствия  
в целия свят

Хуманитарната 
помощ е по-малко от 
1% от бюджета на ЕС

Малко над 2 евро 
на гражданин на 
година

Помощ за повече 
от 120 млн. души 
на година
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Днес по инициативата на ЕС „Деца на мира“ се 
финансират хуманитарни проекти за деца, живее- 
щи в конфликтни региони, които им дават достъп 
до училища и психологическа подкрепа, за да 
могат да излекуват травмите си от войната.

ЕС увеличи парите от Нобеловата награда повече 
от два пъти до общо 2 милиона евро. Миналата 
година помогнахме на 28 000 деца от Пакистан, 
Демократична република Конго, Етиопия, Колум-
бия и Еквадор, както и на сирийските бежанци в 
Ирак.

Тази година ЕС отново удвои финансирането си. 
В резултат от това над 80 000 млади хора в още 
повече страни, включително Южен Судан, Чад, 
Централноафриканската република, Сомалия, 
Афганистан, Ирак и Мианмар ще могат да се въз-
ползват от инициативата.

С помощта на този център Европейската комисия 
следи световните събития денонощно, устано-
вява географското местоположение на рисковете 
и предоставя информация в реално време за съв-
местни европейски ответни действия.

Чрез центъра координираме доброволно пре-
доставени от държавите от ЕС експерти и оборуд-
ване за по-предвидимото им и бързо изпращане 
там, където има нужда от тях.

През последните 4 години тази система е използва- 
на над 80 пъти при извънредни ситуации в Европа 
и по света — при горските пожари в Южна Европа, 
при наводненията в Централна Европа и при бед-
ствията в Япония, Либия, Сирия и Филипините.  

ПО-БЪРЗА И ПО-ДОБРЕ КООРДИНИРАНА РЕАКЦИЯ ПРИ КРИЗИ В ЕВРОПА И 
ПО СВЕТА
Постигнати резултати: През май 2013 г. създадохме Европейския 
координационен център за спешно реагиране, за да отговорим по-бързо  
и по-ефикасно на бедствията по света.

ОСИГУРЯВАНЕ НА МИРНО ДЕТСТВО НА ДЕЦАТА
Постигнати резултати: Когато ЕС получи Нобеловата награда за мир за 2012 г., 
той реши да използва парите от наградата, за да помогне на децата, които 
израстват в райони на конфликти.
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3. Инициативата „Деца на мира“ на ЕС дава шанс на 
децата в зоните на военни действия да имат детство

Европейският координационен център за реагиране 
при извънредни ситуации следи световните събития и 

координира действията на ЕС в отговор на бедствия
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ГЮНТЕР ЙОТИНГЕР
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЕНЕРГЕТИКАТА

ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕДИНЕН ПАЗАР НА ЕНЕРГИЯ В ЕВРОПА, ЗА ДА СЕ 
ПОСТИГНЕ ВЪЗМОЖНО НАЙ-ДОБРА ЦЕНА ЗА ДОМАКИНСТВАТА И 
ПРЕДПРИЯТИЯТА
Постигнати резултати: Заменяме несвързаните и разнородни национални 
енергийни системи с общоевропейски пазар.

Устойчива енергия за 
устойчиво бъдеще

За енергийните дружества това означава сво-
бодна конкуренция при справедливи и про-
зрачни правила, както и достъп до съседни 
пазари. В резултат на това днес най-малко 14 
европейски енергийни дружества извършват 
дейност в повече от една държава членка. 
Вече можете по-лесно да сменяте доставчика 
и да се възползвате от най-добрата цена. 
Не трябва да заплащате такса за смяна на 
доставчика си на електроенергия или газ, а 
операторът на мрежата трябва да осъществи 
смяната в рамките на 3 седмици.

Свързването на енергийните пазари в ЕС 
също така води до укрепване на солидар-
ността по време на криза. Ако енергийните 
доставки бъдат нарушени — както се случи 
през 2009 г., когато Европа преживя една 
от най-тежките газови кризи в своята исто-
рия, страните от ЕС могат да споделят своите 
запаси.

Важно е всички 28 държави членки да бъдат 
интегрирани в единния пазар, за да може 

енергийни острови, като този в балтийските 
страни, скоро да останат в миналото.

И доставчиците, и потребителите имат полза от 
единния европейски пазар на енергия
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Днес над 20% от електроенергията в ЕС е от 
възобновяеми източници. Европейската комисия 
предприе стъпки за увеличаване на този дял чрез 
подкрепа на нови възможности, свързани с въз-
обновяемата енергия, като използване на енергия- 
та от вълните и от приливите и отливите в океа-
ните.

По време на мандата на тази Комисия ЕС стана 
по-енергийно ефективен от всякога благодаре-
ние на закони на ЕС, насочени към намаляване на 
разходите за енергия на домакинствата и пред-
приятията. Използването на уреди, например хла-
дилници, може да е с до 600 евро по-евтино през 
експлоатационния им живот, а сградите, най-го-
лемите виновници за загуба на енергия, вече 
трябва да се строят в съответствие със строги 
стандарти за техните енергийни характеристики.

Днес три четвърти от европейците живеят в гра-
дове, в които се потребява 70% от енергията в 
ЕС. Поради това Европейската комисия даде 
началото на инициативи, с които ще се помогне 
на градовете да се превърнат в по-здравословни 
и по-чисти места за живеене.

След бедствията в Мексико и Фукушима Евро-
пейската комисия се погрижи да бъдат приети 
закони, с които да се гарантира, че по отноше-
ние на 1000-та съоръжения за добив на нефт и 
газ във водите на ЕС се прилагат най-високите 
стандарти за безопасност. Също така за пръв път 
всички 145 ядрени реактора в ЕС бяха подложени 
на стрес тестове.

Освен това Европейската комисия предложи 
подобрения в своето законодателство за ядре-
ната безопасност, за да се гарантира, че стан-
дартите на ЕС за безопасност се прилагат по 
подходящ начин с цел избягване на аварии, като 
тази във Фукушима, и че националните органи си 
сътрудничат по-активно, за да може стандартите 
за безопасност в ЕС да се подобряват непрекъс-
нато и в резултат на това да се реагира по най- 
ефективен начин в случай на ядрена авария.

ПО-БЕЗОПАСНА ЕНЕРГИЯ
Постигнати резултати: Стремим се да гарантираме, че при производството на 
енергия се прилагат най-високите стандарти за безопасност.

ИЗГОТВЯНЕ НА НАЙ-УСТОЙЧИВАТА И ЕКОЛОГОСЪОБРАЗНА ЕНЕРГИЙНА 
ПОЛИТИКА ДО МОМЕНТА
Постигнати резултати: Предприехме мерки за увеличаване на дела на 
електроенергията от възобновяеми източници.
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Всички съоръжения за добив на нефт и газ във водите 
на ЕС са обхванати от закони за гарантиране на 

прилагането на най-високите стандарти за безопасност

Комисията се е ангажирала с увеличаване на 
възможностите по отношение на възобновяемите 

източници в Европа и на добиваното от тях количество 
електроенергия
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ЙОХАНЕС ХААН
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА РЕГИОНАЛНАТА ПОЛИТИКА

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНИТЕ НА ЕВРОПА ЗА ДЪЛГОСРОЧЕН РАСТЕЖ
Постигнати резултати: Променихме из основи начина, по който се разпределят 
регионалните инвестиции, за да могат те да се използват по-ефикасно за 
нуждите на регионите.

Решения  
по мярка за 

европейските 
региони

Новата регионална политика заедно с Евро-
пейския социален фонд осигурява финансова 
подкрепа в размер на 350 милиарда евро 
за малките и средните предприятия, науч-
ните изследвания и иновациите, възобновя-
емите енергийни източници, създаването на 
работни места, образованието и ключовите 
мрежови инфраструктури. За да има макси-
мална полза от инвестициите, е нужна стра-
тегия за дългосрочен растеж. Ако са необхо-
дими реформи, няма да инвестираме, докато 
те не бъдат извършени.

Днес повечето европейци живеят в гра-
дове, затова половината от финансирането 
е насочено към тях. Всеки лев, похарчен за 
транспорт, здравеопазване или чиста и ефек-
тивна енергия, е лев, похарчен за постигане 
на нашите цели. Дали ги постигаме е видно 
от публично достъпната информация, която 
винаги можете да следите.

Става въпрос за извличане на максимална 
полза от наличните средства и за гаранти-
ране на подобряването на конкурентоспособ-
ността и на жизнения стандарт на гражда-
ните с помощта на регионалните инвестиции.

С новата политика за регионално развитие се 
предоставя подкрепа за проекти като изграждането на 

Моста на мира в Дери, Северна Ирландия
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Регионалната политика на ЕС е в основата на 
трансграничното сътрудничество. Европейската 
комисия намери нови начини да помага на дър-
жавите от ЕС да си сътрудничат и да обединя-
ват ресурсите си за справяне с общи предизви-
кателства в райони като басейна на река Дунав, 
Балтийско море, Адриатическо и Йонийско море 
и Алпите.

Освен това Европейската комисия понастоящем 
финансира 8500 проекта за подкрепа на транс- 
гранични общности.

Защитата на гражданите означава също предо- 
ставяне на помощ по време на криза. Земетресе-
нието в Абруцо например унищожи инфраструк-
турата на региона, домове, обществени сгради и 
предприятия. С помощта на фонд „Солидарност“ 
на ЕС щетите бяха възстановени след бедствието. 

Отпуснахме близо 2 милиарда евро в помощ на 
милиони хора в 14 държави от ЕС и изразходва-
хме допълнителни 7,3 милиарда за предотвратя-
ване на бедствия.

Докато националните правителства съкращаваха 
разходите, за да балансират бюджетите си, а 
частното финансиране по време на финансовата 
криза намаляваше, на помощ дойдоха средствата 
за регионалната политика.

В Европа бяха създадени близо 600 000 работни 
места, а за много държави тези средства пред-
ставляват над 60% от бюджета им за инвестиции.

Регионалната политика на ЕС подпомага и конку-
рентоспособността на Съюза — над 85 милиарда 
евро се отделят за научни изследвания, развитие, 
иновации и услуги.

До края на 2012 г. инвестициите по линия на 
регионалната политика помогнаха за осигуря-
ване на широколентов достъп до интернет на 
допълнително на повече от 5 милиона души. 

Инвестициите също така подобриха качеството 
на живот на нашите граждани, като осигуриха 
на 3,3 милиона души достъп до питейна вода и 
свързаха 5,5 милиона души към съоръжения за 
пречистване на отпадни води.

ИНВЕСТИЦИИ В РЕГИОНИТЕ НА ЕВРОПА ЗА ИЗЛИЗАНЕ ОТ 
ИКОНОМИЧЕСКАТА КРИЗА
Постигнати резултати: Мобилизирахме регионално финансиране, за да 
помогнем на регионите да се справят с кризата.

ОТГОВОР НА НОВИ И НЕПРЕДВИДЕНИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА
Постигнати резултати: Открихме нови начини да разрешаваме трансгранични 
проблеми и да помагаме на гражданите да се възстановяват от природни 
бедствия.
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Европейският фонд „Солидарност“ бе използван за 
финансиране на помощ след земетресението в Емилия-

Романя, Италия

Благодарение на финансирането за регионално развитие 
3,3 млн. европейски граждани са получили достъп до 

чиста питейна вода
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КОНИ ХЕДЕГОР
КОМИСАР ПО ДЕЙСТВИЯТА В ОБЛАСТТА НА КЛИМАТА

ВКЛЮЧВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ЗА КЛИМАТА ВЪВ ВСИЧКИ ПОЛИТИКИ НА ЕС
Постигнати резултати: Гарантирахме, че 20% от бюджета на ЕС ще бъдат 
отделени за политики, свързани с климата и че борбата с изменението на 
климата ще бъде включена във всички основни програми на ЕС.

Начело на  
борбата с 

изменението на 
климата

Европейската комисия успя да издейства 20% 
от бюджета на ЕС за 2014-2020 г. в размер 
на 960 милиарда евро да бъдат посветени 
на политики, свързани с климата. В сравне-
ние с предходния бюджет, това е трикратно 
увеличение. Действията за адаптиране към 
изменението на климата и усилията за нама-
ляване на емисиите се интегрират във всички 
основни разходни програми на ЕС, по-специ-
ално в регионалната политика, енергетиката, 
транспорта, научните изследвания и инова-
циите и Общата селскостопанска политика. 
Действията за климата са един от основните 
приоритети на Комисията, като политиче-
ският ангажимент е подкрепен със сериозни 
средства.

В момента 4,2 милиона европейци работят 
в „зелени сектори“, като само в сектора на 
възобновяемите енергии през последните 
5 години са създадени над 300 000 работни 
места.

Благодарение на политиките на Комисията в 
областта на климата през последните пет години са 

създадени над 300 000 работни места в сектора на 
възобновяемата енергия

©
 Vattenfall
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Европейската комисия обедини всички държави 
от Съюза и институциите на ЕС около единна 
позиция и стратегия за преговорите в Дърбан 
и прави същото за новото споразумение, което 
трябва да бъде прието в Париж през 2015 г.

Бяхме начело на процеса със законодателни 
предложения, които спомогнаха за намаляване на 
емисиите на ЕС с 18% от 1990 г. насам, въпреки 
че БВП е нараснал с 45% през същия период. 
В законодателството се посочват ясни цели за 
намаляване на емисиите с 20% до 2020 г. и пър-
воначални предложения за намаляването им с 
40% до 2030 г.

Европейската комисия предложи конкретни цели 
за емисиите на парникови газове и дела на енер-
гията от възобновяеми източници, които трябва 
да бъдат постигнати до 2030 г. С тези цели ще се 
подобри предвидимостта за дружествата, които 
създават работни места, и за енергийния сектор, 
за да се гарантират стабилни места, както и за 
енергийния доставки на енергия за ЕС при въз-
можно най-ниски разходи.

Европейската комисия изготви план, който ще 
позволи на ЕС да намали емисиите си на парни-
кови газове с 80-95% до 2050 г. За първи път 
имаме визия за това как ЕС може по икономиче-
ски ефективен начин да се превърне в екологично 
чисто, конкурентоспособно и екологосъобразно 
общество.

ДЪЛГОСРОЧНА СИГУРНОСТ ЗА КОМПАНИИТЕ, ИНВЕСТИРАЩИ В МЕСТА, 
КАКТО И ЗА ЕНЕРГИЙНИЯ
Постигнати резултати: Осигурихме на предприятията дългосрочната сигурност, 
от която се нуждаят, за да могат да инвестират в политиките в областта на 
енергетиката и климата.

ЛИДЕР В МЕЖДУНАРОДНИТЕ ПРЕГОВОРИ ЗА КЛИМАТА
Постигнати резултати: Дадохме личен пример на международните преговори за 
климата.
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С определените от нея дългосрочни цели Комисията 
осигури на предприятията необходимата им 

сигурност, за да инвестират в политики за климата и 
енергетиката

ЕС продължава да играе водеща роля в международните 
преговори за климата
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ЩЕФАН ФЮЛЕ
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА РАЗШИРЯВАНЕТО И 
ЕВРОПЕЙСКАТА ПОЛИТИКА НА СЪСЕДСТВО

ДА РАСТЕМ ЗАЕДНО — ХЪРВАТИЯ СЕ ПРИСЪЕДИНИ КЪМ ЕС НА 1 ЮЛИ 
2013 Г.
Постигнати резултати: Приветствахме Хърватия в ЕС. Разкъсвана от конфликт 
само преди 2 десетилетия, днес страната е стабилна демокрация, способна да 
изпълнява задълженията за членуване в ЕС и да се придържа към стандартите 
на Съюза.

Стабилността на 
Европа започва от 
нейните граници

Присъединяването на Хърватия е доказа-
телство за преобразяващата сила и надежд-
ността на политиката на ЕС за разширяване, 
която е от полза не само за Хърватия, но и за 
целия Съюз. Това е сигнал за всички държави в 
Западните Балкани, че европейската интегра-
ция е възможна за всяка страна, която покаже 
необходимата воля за извършване на полити-
чески и икономически реформи и докаже, че 
зачита европейските ценности, като например 
върховенството на закона, демократичните 
принципи и правата на човека.

Присъединяването на Хърватия е доказателство за 
преобразяващата сила и надеждността на политиката 

на ЕС за разширяване
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Европейската комисия въведе основанo на сти-
мули сътрудничество на принципа „повече за 
повече“ — повече реформи и по-голям напредък 
водят до повече помощ и по-тясно сътрудни-
чество.

Чрез европейската политика на съседство (ЕПС) 
ЕС работи със своите южни и източни съседи за 
постигане на възможно най-тесни политически 
връзки и възможно най-пълна икономическа 
интеграция. Работим на основата на общи инте-
реси и ценности — демокрация, върховенство на 
закона, зачитане на правата на човека, социално 
сближаване, пазарна икономика, устойчиво раз-
витие.

ЕС помага на своите съседи чрез:

• финансова подкрепа — от 2007 до 2013 г. за 
проекти, свързани с политиката на съседство, 
бяха предоставени безвъзмездни средства в 
размер на 12 милиарда евро;

• икономическа интеграция и достъп до пазара 

на ЕС — през 2011 г. търговията между ЕС и 
неговите партньори по политиката на съседство 
бе в размер на 230 милиарда евро;

• по-лесно пътуване до ЕС — през 2012 г. на 
граждани и по-специално на студенти от дър-
жавите партньори са били издадени 3,2 мили-
она шенгенски визи;

• техническа и политическа подкрепа.

Акцентът върху това, което е най-важно, и твър-
дият, но справедлив подход повишиха доверието 
в процеса на разширяване, съсредоточен върху 
ценности, принципи и цялостни реформи. Това 
гарантира, че страните са напълно подготвени, 
преди да се присъединят към ЕС.

Напредъкът на дадена страна кандидатка се 
оценява въз основа на конкретни резултати и на 
въздействието на реформите на място. Върхо-
венството на закона се разглежда на ранен етап 

от процеса на присъединяване, а реформите се 
следят редовно. Поставя се силен акцент върху 
икономическото управление, конкурентоспособ-
ността и растежа, за да се помогне на страните 
да изпълнят икономическите критерии и за да 
се улесни икономическото сближаване. Техниче-
ската и финансова предприсъединителна помощ 
е насочена към тези два приоритета.

РАЗШИРЯВАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО НА МИР, ПРОСПЕРИТЕТ И 
СТАБИЛНОСТ В ЕВРОПА
Постигнати резултати: Започнахме преговори за присъединяване с Черна 
гора и постигнахме историческо споразумение за нормализиране на 
отношенията между Сърбия и Косово*, което позволи започване на преговори 
за присъединяване към ЕС със Сърбия, както и преговори за споразумение за 
стабилизиране и асоцииране с Косово*.

ПРЕОБРАЗЯВАНЕ НА НАШИТЕ СЪСЕДИ
Постигнати резултати: Въведохме нова политика, основана на принципа „повече 
усилия за повече помощ“, за да помогнем по-добре на нашите партньори по 
пътя им към демокрация и зачитане на правата на човека.
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Европейската политика за съседство помага на 
партньорите на Европа в техния преход към демокрация 

и зачитане на правата на човека

* Това название не засяга позициите по отношение на статута и е съобразено с Резолюция 1244 на Съвета за сигурност на ООН и становището 
на Международния съд относно обявяването на независимост от страна на Косово.
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ЛАСЛО АНДОР
КОМИСАР В ОБЛАСТТА НА ЗАЕТОСТТА, СОЦИАЛНИТЕ ВЪПРОСИ И 
СОЦИАЛНОТО ПРИОБЩАВАНЕ

БОРБА С МЛАДЕЖКАТА БЕЗРАБОТИЦА
Постигнати резултати: Наш приоритет бе да помогнем на младите хора  
да намерят работа.

Помощ за търсещите 
работа — пазар на 

труда  
за всички

В резултат от икономическата криза, мла-
дежката безработица изложи бъдещето на 
цяло едно поколение на риск. Европейската 
комисия въведе гаранцията за младежта в 
целия Съюз, която изисква от държавите от 
ЕС да гарантират, че всички младежи под 
25-годишна възраст получават персонални 
съвети и предложение за работа, продължа-
ване на образованието, чиракуване или стаж 
до 4 месеца, след като завършат образова-
нието си  или изгубят работата си.

За да помогнат за прилагане на гаранция- 
та за младежта, държавите от Съюза могат 
да използват европейски средства средства 
от Европейския социален фонд (над 10 мили-
арда евро годишно) и Инициативата за мла-
дежка заетост (6 милиарда евро за 2014-
2020 г.).

В допълнение към гаранцията за младежта, 
Европейската комисия създаде Европейски 
алианс за професионална подготовка, за да 

помогне за повишаване на броя и качеството 
на чиракуванията и Рамката за качество на 
стажовете, за да се гарантира, че стажовете 
предлагат висококачествен професионален 
стаж.

Комисар Андор се запознава със схема за професионални 
стажове в завода за самолетни двигатели на General 

Electric в Нантгару (Уелс)
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Условията за работниците, които се преместват в 
друга държава от ЕС, бяха причина за все повече 
безпокойство. 

Комисията издейства споразумения за:

• прилагане на правилата срещу социалния дъм-
пинг при временно командироване на работни-
ци в друга страна от ЕС;

• гарантиране на по-добро спазване и прилагане 
на правата на работниците, които се движат в 
рамките на ЕС;

• по-добра защита на мобилните работници от 
дискриминация въз основа на гражданство и 
особено по отношение на заплащането, услови-
ята на труд и достъпа до работни места; 

• защита на професионалните пенсионни права 
на мобилните работници.

За хората, търсещи работа в друга страна от ЕС, 
Европейската комисия подобри портала EURES 
чрез увеличаване на броя на обявените работни 

места и предоставяне на информация за работата 
в ЕС като цяло. В EURES са публикувани близо 
2 милиона свободни работни места и над 30 000 
имена на работодатели, както и информация за 
заплащането, социалното осигуряване и услови-
ята за труд в страните от ЕС.

Едно от най-видимите последствия от икономи-
ческата криза е силното увеличаване на броя 
европейски граждани, които са в състояние на 
бедност или са изложени на риск от бедност. Като 
част от стратегията „Европа 2020“ за интелиген-
тен, устойчив и приобщаващ растеж, Европейската 
комисия пое изричен ангажимент от страна на ЕС 
да се бори с бедността, като се съгласи с държа-
вите членки, че поне 20 милиона души трябва да 
бъдат избавени от бедност до 2020 г. Държавите 
членки трябва да използват поне 20% от своите 
средства от Европейския социален фонд за соци-
ално приобщаване, като се съсредоточат върху 
подобряване на уменията и помагане на хората в 
неравностойно положение да си намерят работа. 
Това представлява финансиране в размер на 20 
милиарда евро в целия ЕС.

Европейската комисия също така предостави 
насоки, които да помогнат на държавите членки 
да подобрят ефективността на социалните си 
политики. Бе създаден нов Фонд за европейско 
подпомагане за най-нуждаещите се лица в раз-
мер на 3,8 милиарда евро за осигуряване на 
материална помощ и насърчаване на социалното 
приобщаване.

БОРБА С БЕДНОСТТА
Постигнати резултати: Борбата с бедността — един от основните  
приоритети на ЕС.

ПОДПОМАГАНЕ НА МОБИЛНИТЕ РАБОТНИЦИ
Постигнати резултати: Улеснихме движението на работниците в ЕС.
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Комисар Андор по време на посещение село 
Бодваленке, което работи по проект за подобряване 

на интеграцията на ромите чрез насърчаване на 
социалната икономика

Комисар Андор произнася реч на конференция за 
мобилността на работниците, организирана от 

Бристълския университет
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ЕВРОПЕЙСКИ КОМИСАР В ОБЛАСТТА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ИЗГРАЖДАНЕ НА ОБЩА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА ЗА УБЕЖИЩЕ
Постигнати резултати: Създадохме обща система на ЕС за убежище, при която 
лицата, търсещи убежище, се третират по хуманен начин.

Отворена  
и сигурна  

Европа

Европейската комисия успешно договори 
нови правила за това как лицата, търсещи 
убежище, се посрещат и третират, когато 
пристигнат, в която и да е държава от ЕС. 
В основата на новата система са залегнали 
нови правила за целия ЕС относно стандар-
тите за защита и приемане. На лицата, тър-
сещи убежище, ще бъдат гарантирани равни 
възможности за международна закрила в 
целия ЕС, включително достоен стандарт на 

живот под формата на настаняване, облекло, 
храна и средства. 

Почти 435 000 души са потърсили убежище в 
ЕС през 2013 г. Сирия е основната страна на 
произход, с 12% от заявленията за убежище. 
Повечето заявления са насочени към 5 дър-
жави членки (Германия, Франция, Швеция, 
Обединеното кралство и Италия), които са 
посрещнали 70% от общия брой кандидати. 

Служители на испанската брегова охрана задържат традиционна рибарска лодка, пълна  с имигранти, близо до 
Тенерифе, Канарски острови
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Близо 24 000 жертви на трафик на хора бяха 
установени между 2008 и 2010 година в Европа. 
Европейската комисия успешно въведе по-строги 
наказания за трафикантите и направи защитата и 
подпомагането на жертвите на трафик задължи-
телни за всички страни от ЕС. За да се достигне 
до корените на проблема, беше въведен план за 
действие за борба с трафика на хора в целия ЕС.

Нови закони за справяне със сексуалната експло-
атация на децата бяха предложени и договорени, 
включващи съдебно преследване на извърши-
телите на престъпления, защита на жертвите и 
превантивни мерки. Европол създаде Европей-
ски център за борба с киберпрестъпността (ЕС3), 
който се бори със сексуалното насилие насилие 
в интернет и с онлайн измамите. Това доведе до 
много арести. 

По инициатива на Европейската комисия и САЩ 
52 държави са създали глобален алианс срещу 
сексуалното насилие над деца в интернет, рабо-

тейки заедно за по-добро идентифициране и под-
помагане на жертвите и за да се гарантира, че 
все по-голям брой извършители се изправят пред 
Съда. 

Европейската комисия публикува своя първи 
доклад за корупцията в ЕС, в който се разглежда 
корупцията във всички държави от Съюза и какво 
трябва да се подобри в борбата с нея. В доклада 
се отправят специфични за всяка държава пре-
поръки, включително предложения за засилване 
на прозрачността на финансирането на полити-
ческите партии, за да се гарантира, че активите 
се обявяват, когато това е необходимо за предо-
твратяването на конфликти на интереси, както и 
за подобряване на капацитета на правоприлага-
щите органи. 

Корупцията в ЕС струва на данъкоплатеца около 
120 милиарда евро годишно — сума, сравнима с 
годишния бюджет на Съюза. 

В борбата с организираната престъпност Евро-
пейската комисия предложи и договори ново 
законодателство за конфискуване на престъп-

ното богатство, за да е възможно по-лесно и 
бързо замразяване на активите, придобити от 
престъпна дейност, ако прокуратурата се опа-
сява, че в противен случай те могат да изчезнат. 

БОРБА С ОРГАНИЗИРАНАТА ПРЕСТЪПНОСТ 
Постигнати резултати: Хвърлихме светлина върху престъпните дейности, като 
изготвихме първия доклад на ЕС за борбата с корупцията и нанесохме удар 
върху организираните престъпни групи и печалбите им.

БОРБА С ТРАФИКА НА ХОРА И СЕКСУАЛНАТА ЗЛОУПОТРЕБА С ДЕЦА
Постигнати резултати: Поведохме сериозна борба срещу трафикантите на хора и 
извършващите сексуални злоупотреби с деца.
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Комисията предприе сериозни мерки срещу 
трафикантите на хора и извършващите сексуални 

злоупотреби с деца 

Борбата с корупцията води до намаляване на загубите 
от милиарди евро, които ЕС понася всяка година в 

резултат на незаконни дейности 
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ДАЧИАН ЧОЛОШ 
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА СЕЛСКОТО СТОПАНСТВО И 
РАЗВИТИЕТО НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ

ПО-МОДЕРНА ОСП: ДОБРА ХРАНА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ,  
ДОБРА РАБОТА ЗА СТОПАНИТЕ
Постигнати резултати: Стимулирахме икономическия растеж в селскостопанския 
сектор и засилихме износа, включително в някои от най-тежко засегнатите от 
кризата икономики.

Нови перспективи 
за общата 

селскостопанска 
политика (ОСП)

Икономическата криза постави земеделския 
сектор и икономиката на селските райони 
под истинско напрежение — над 500 мили-
она европейски потребители, разчитащи 
на стабилни доставки на безопасни и здра-
вословни храни. Въпреки това по линия на 
ОСП се предоставя финансиране за 12-те 
милиона фермери в ЕС и се подпомагат над 
46 милиона работни места в хранително-вку-
совата промишленост. Чрез търговски спо-
разумения се създават допълнителни въз-
можности за износ, като решенията относно 
географските указания и новите програми за 
промоция помагат за насърчаване на търсе-
нето на „произведени в ЕС“ продукти. Сред 
новите инициативи са мерки за насърчаване 
на навлизането на повече млади хора в сел-
скостопанския сектор и за улесняване на пре-
доставянето на плодове и мляко в училищата 
с цел подобряване на храненето на децата и 
борба със затлъстяването. От 2010 г. насам 
ЕС се превърна в нетен износител на хра-

нително-вкусови продукти, което е видно от 
развитието на нашата селскостопанска тър-
говия.

С търговски споразумения се създадоха допълнителни 
възможности за износ и се стимулира търсенето на 

продукти, произведени в ЕС
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77% от територията на ЕС се използва за селско 
и горско стопанство — трябва да се грижим за 
своите земи не само днес, но и за в бъдеще.

Съгласно новите правила за „екологизиране“ 
30% от преките плащания за фермерите ще са 
свързани с подобряване на околната среда, като 
например със зони за подобряване на биоразно-
образието. 30% от фондовете за развитие на сел-
ските райони също са насочени към специфични 
регионални приоритети в областта на околната 
среда.

Мерки за сближаване на селските стопани и 
изследователите ще позволят на традиционния 
селскостопански сектор да удовлетвори нашите 
нужди през 21-ви век. Те стимулират иновациите 
и търсят отговор на основното предизвикател-

ство как да се произвежда повече при зачитане 
на природните ресурси и приспособяване към 
изменението на климата.

Общите публични разходи за селско стопанство 
са под 1% от БВП и доста по-ниски, отколкото 
в много други области на политиката. Делът на 
бюджета за селско стопанство от бюджета на 
ЕС остава значителен, тъй като финансирането 
се предоставя предимно на равнище ЕС, а не на 
национално или регионално равнище.

Реформата ще помогне на европейското селско 
стопанство да бъде конкурентоспособно и да се 
основава на решенията на производителите, а не 
на бюрократични решения — предвидено е пре-
махване на квотите за захар и млечни продукти 
— като същевременно осигурява на фермерите 
други средства за справяне с нестабилността на 
пазара. Премахнахме селскостопанските помощи 
въз основа на исторически данни за производ-
ството и приехме по-строги критерии за активни 
производители, за да може помощите да се дават 
на стопани, които наистина използват земята, 
вместо на собствениците на земя. Осигурихме 
повече гъвкавост на държавите членки, за да 
могат да подпомагат специфични дейности в 
общата рамка на ЕС. Програмите за развитие на 

селските райони помагат за зачитане на много-
образието на селския живот и традиции в ЕС и 
предлагат подкрепа за инвестициите на регио-
нално и местно равнище. Помагаме също на дреб-
ните производители да определят дългосрочни 
бизнес перспективи.

ПО-ИЗГОДНА ОФЕРТА ЗА ДАНЪКОПЛАТЦИТЕ
Постигнати резултати: Осигурихме по-целенасочен и по-ефикасен бюджет за 
селско стопанство за следващите 7 години. Той е по-малък по размер, но по-
справедливо разпределен и съсредоточен върху заетостта, растежа и околната 
среда, както се вижда от развитието на разходите за ОСП с течение на времето.

ДОБРО ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА — ДОБРО ЗА ОБЩЕСТВОТО
Постигнати резултати: С помощта на реформираната ОСП се прави повече от 
всякога за подпомагане на устойчивите земеделски практики.
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Нашата цел е да помогнем на традиционния 
селскостопански сектор да отговори на нуждите  

ни през 21-ви век

Новият, по-справедлив бюджет за земеделието  
е с акцент върху работните места, растежа  

и околната среда
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ТОНИО БОРГ
КОМИСАР ПО ВЪПРОСИТЕ НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ПОВИШАВАНЕ НА ОСВЕДОМЕНОСТТА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ РАК
Постигнати резултати: Повишихме осведомеността с цел намаляване на 
случаите на рак и въведохме строго законодателство за тютюневите изделия с 
цел справяне с водещата причина за предотвратима смърт в ЕС.

Здравето  
на хората  

на първо място

Европейската комисия създаде Европейското 
партньорство за действия срещу рака. Пома-
гаме на държавите членки да обменят знания 
и опит в областта на профилактиката и лече-
нието на ракови заболявания и да изготвят 
свои национални планове за борба с рака. 
В резултат на повишаването на осведоме-
ността и популяризирането на насоките на 
ЕС до 2020 г. в Съюза ще се извършат около 
500 млн. профилактични прегледа за рак на 
гърдата, рак на маточната шийка и рак на 
дебелото черво и ректума.

Профилактиката остава основен приоритет. 
Европейската комисия въведе ново строго 
законодателство относно производството, 
представянето и продажбата на тютюневи 
изделия и свързаните с тях продукти. Благо-
дарение на новите правила ще се подобри 
осведомеността за последиците от тютюнопу-
шенето за здравето на хората, тютюневите 
изделия ще бъдат по-малко привлекателни за 

младите хора и в крайна сметка ще се намали 
броят на случаите на преждевременна смърт, 
който в момента е 700 000.

Кампаниите за повишаване на осведомеността за 
рисковете от рак помагат за справяне с водещата 

причина за предотвратима смърт в ЕС
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Европейската комисия се грижи за прилагането 
на интегриран подход към безопасността на хра-
ните — от фермата до трапезата и във всички 
сектори от хранителната верига. Това означава, 
че 100 000 души извършват официални проверки 
на повече от 20 милиона стопански субекта в хра-
нителната промишленост в ЕС — от границите на 
Съюза и кланиците до ресторанти и супермаркети 
— за да открият евентуални рискове за човеш-
кото здраве.

Храните се подлагат на щателен контрол, преди 
да достигнат трапезата. Националните инспек-
тори проверяват за наличие на пестициди, на 
остатъчни химически вещества и на микробно 
замърсяване. Те също така следят за това дали 
информацията на етикетите е точна и дали се 
спазват хигиенните правила.

Въведохме успешно и система за проследяване 
на продуктите по хранителната верига, от самото 

ѝ начало. Това е от изключително значение за 
ефективното справяне с извънредни ситуации, 
свързани с безопасността на храните, и с изма-
мите с храни.

Европейската комисия въведе нови правила за 
безопасност на лекарствата, за да се гарантира, 
че всички лекарства, продавани на пазара на ЕС, 
са подложени на редовно наблюдение и че се 
вземат необходимите мерки, ако има случаи на 
нежелани лекарствени реакции. 

Участието на пациентите също се подобри. През 
2012 г. броят на случаите на нежелани реакции, 
за които е съобщено директно от пациенти, бе с 
60% повече спрямо предходните 2 години. Това е 
пряк резултат от подобряването на системата за 
съобщаване чрез новите правила.

Европейската комисия също така въведе нов сим-
вол (обърнат черен триъгълник), с който ясно да 
се обозначават лекарствата, които са предмет на 
допълнително наблюдение след пускането им на 
пазара.

БЕЗОПАСНОСТ НА ЛЕКАРСТВАТА
Постигнати резултати: Въведохме нови правила, за да се гарантира, че 
лекарствата, продавани на пазара на ЕС, са сред най-безопасните в света.

БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ
Постигнати резултати: Подобрихме в още по-голяма степен правилата и 
контрола, за да може европейските граждани да консумират най-безопасната 
храна в света.
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С политиката на ЕС за безопасност на храните се 
осигурява високо равнище на защита на човешкото 

здраве и на потребителите

Правилата на ЕС гарантират, че пациентите се лекуват 
с лекарства, които отговарят на строги стандарти за 

качество, безопасност и ефикасност
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НЕВЕН МИМИЦА
КОМИСАР ПО ПОЛИТИКАТА ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ

ПОМАГАМЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ДА ПАЗАРУВАТ УВЕРЕНО НАВСЯКЪДЕ В 
ЕВРОПА
Постигнати резултати: Разрешаваме жалбите на гражданите, свързани с 
покупки в други страни от ЕС.

Поставяне на 
потребителите на 

първо място

Единният пазар в 28-те страни предлага 
огромни възможности и избор за потребите-
лите. Потребителите трябва да чувстват, че 
могат да пазаруват уверено. От 2010 г. насам 
с помощта на европейските потребителски 
центрове са разгледани 120 000 жалби от 
потребители Други 290 000 потребители са 
получили информация за правата си. Финан-
сираната от ЕС мрежа ви дава увереност, 
когато пазарувате в чужбина.

Финансираната от ЕС мрежа от европейски 
потребителски центрове дава на гражданите 

увереност, когато пазаруват в чужбина

62

http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm
http://ec.europa.eu/consumers/ecc/contact_en.htm


Европейските граждани придават голямо зна-
чение на хуманното отношение към животните. 
Благодарение на европейското законодателство 
сега е налице пълна забрана в целия ЕС на изпит-
ването на козметични продукти върху животни. 
Това означава, че около 27 000 животни са спа-
сени от мъки всяка година и че козметични про-
дукти, тествани върху животни, вече не могат да 
се продават на пазара на ЕС.

Чрез Системата на Съюза за бърз обмен на 
информация (RAPEX), ЕС работи за гарантиране 
на високо ниво на защита на здравето и безо-
пасността на всички европейски потребители, от 
момента на производството на даден продукт до 
неговата употреба в дома. Правилата на ЕС за 
безопасност на продуктите означават, че само 
продукти, които са безопасни, могат да бъдат 
пускани на пазара на ЕС. По този начин, когато 
купувате продукти, можете да сте сигурен, че 
вашето семейство е защитено.

ГАРАНТИРАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТТА НА ПРОДУКТИТЕ, КОИТО КУПУВАМЕ
Постигнати резултати: Всяка година задържаме повече от 2 000 опасни 
продукта — от играчки до автомобили, дрехи и електронни стоки, за да не 
достигнат до европейските потребители.

ОПАЗВАНЕ НА ЖИВОТНИТЕ ОТ ЖЕСТОКИ ИЗПИТВАНИЯ
Постигнати резултати: Забранихме опитите върху животни в козметичната 
индустрия.

Н
ЕВ

ЕН
 М

И
М

И
Ц

А

Съгласно правилата на ЕС единствено продукти, които са 
безопасни, могат да бъдат пускани на пазара на ЕС

Козметични продукти, изпитвани върху животни, вече не 
могат да се продават на европейския пазар
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Други източници на информация за ЕС
     
В ИНТЕРНЕТ

Информация за Европейския съюз на всички официални езици можете да намерите в портала „Еuropa“: europa.eu

ПОСЕТЕТЕ НИ

Из цяла Европа има стотици информационни центрове на ЕС. Адресът на най-близкия до вас център можете да 
намерете на: http://europa.eu/europedirect/

ПО ТЕЛЕФОН ИЛИ ЕЛЕКТРОННА ПОЩА

Europe Direct е службата, която дава отговор на вашите въпроси за Европейския съюз. Можете да се свържете 
със службата на безплатния телефон: 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои мобилни оператори не разрешават достъп до 
номера, започващи с 00800, или могат да таксуват тези обаждания) или на платения телефон + 32 22999696 за 
обаждания извън ЕС, или по електронна поща чрез http://europa.eu/europedirect/

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА

Публикациите за ЕС са достъпни на уебсайта EU Bookshop само с едно щракване на мишката: bookshop.europa.eu

Информация и брошури за Европейския съюз можете 
да получите също така от:

Представителство на Европейската комисия в България 
ул. „Г. С. Раковски“ 124 
София 1000, България 
Тел. +359 2 9335252 
Ел. поща: COMM-REP-SOF@ec.europa.eu  
http://ec.europa.eu/bulgaria 
фейсбук: http://www.facebook.com/ECinBulgaria 
туитър: http://www.twitter.com/ECinBulgaria 
туитър: http://www.twitter.com/EP_Bulgaria

Информационно бюро на Европейския парламент в 
България

ул. „Г. С. Раковски“ 124 
София 1000, БЪЛГАРИЯ 
Тел.: +359 2 9853545 
Ел. поща: epsofia@europarl.eu 
www.europarl.bg  
фейсбук: http://www.facebook.com/epiosofia 

Във всички страни на Европейския съюз има 
представителства и служби на Европейската комисия и 
Европейския парламент. Европейският съюз има също 
делегации в други страни по света.
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