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Уважаеми г-н Председател, 
 
Както ще посоча и в речта си за състоянието на Съюза, която ще изнеса днес пред 
Европейския парламент, Европейският съюз се намира в повратен момент.  
Икономическата криза продължава и за нашите граждани пътят към 
възстановяването е дълъг и труден. Темпът на създаване на нови работни места все 
още е бавен, а в много региони постигането на икономически растеж е трудна задача. 
Публичният дълг продължава да бъде тежко бреме и ако не се предприемат 
решителни и спешни мерки, има вероятност той да спъне както краткосрочния, така 
и дългосрочния растеж. Голяма част от постиженията, с които най-много се 
гордеем, като еврото и Шенгенското пространство за свободно движение на хора, са 
изправени пред предизвикателства. В сегашната ситуация настъпи моментът за 
всички проевропейски сили, включително Европейския парламент и Европейската 
комисия, да мобилизират подкрепа за нашия европейски проект и да покажат, че 
ключът към разрешаването на тези предизвикателства е по-дълбоката европейска 
интеграция.  
 
Всички ние знаем, че устойчивото икономическо възстановяване е главното 
предизвикателство за сегашното поколение. Възстановяването на растежа и 
доверието ще ни предостави средствата, които ще ни позволят да запазим уникалния 
социален модел на ЕС и да подкрепим желанията на нашите граждани. Това е 
контекстът, в който Комисията изготвя своята работна програма за 2012 г.  Тя ще 
бъде програма на усилна работа и резултати за насърчаване на икономически растеж 
и реформи, ръководени от споделено усещане за приоритет и спешност. В нея 
поставените през последните години основи ще служат като трамплин за 
насърчаване на растежа и заетостта. В допълнение към предложенията, които 
обявих в моята реч, програмата ще се основава на няколко главни теми: 
 

• изграждане на Съюз на стабилност и отговорност  
• изграждане на Съюз на растеж и солидарност  
• пълноценния глас на ЕС на световната сцена  
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Работата, която предприехме заедно през последните няколко години, представлява 
безпрецедентно обновяване на икономическата структура на ЕС. Европейският 
семестър и годишният обзор на растежа подобриха съществено нашата способност 
за истинска координация. Ние създаваме законодателство и надзор от ново поколение 
за силен и стабилен финансов сектор. Оптимизираме стимулиращия ефект на 
единния пазар, за да създадем утрешните източници на растеж и работни места. 
Тази година Комисията представи нови важни предложения във всички тези области. 
През идните седмици ще последват нови предложения относно ключови финансови 
услуги, а именно относно деривативните инструменти, предотвратяването на кризи 
в банковия сектор и оздравяването на банки, агенциите за кредитен рейтинг, 
улесняването на правилата за МСП, енергетиката и отговорните бизнес практики. 
Освен това ще предложим важна програма, съставена от секторни програми и 
инструменти, за изпълнение на един модерен бюджет за Европа. Всяко предложение 
ще бъде формулирано така, че да гарантира постигането на нашата цел за добавена 
стойност на ЕС. Постигането на съгласие по този пакет трябва да заема 
приоритетно място в нашата програма за изпълнение на поставените цели през 
следващата година. 
 
Работната програма на Комисията за 2012 г. е нашата първа възможност да 
приложим новото ни рамково споразумение за целия цикъл на подготовка. Нашият 
структурен диалог е много конкретен израз на специалното партньорство между 
нашите две институции. Бих искал да Ви благодаря за подробния доклад на Съвета на 
председателите на комисии, който Комисията внимателно анализира в рамките на 
процеса на подготовка. Заедно с резолюцията на ЕП от 6 юли, приета с много голямо 
мнозинство от членовете на Европейския парламент, този документ потвърждава 
амбицията на Парламента за ЕС. Като започне с днешния дебат за състоянието на 
Съюза, нашият структурен диалог ще се активизира през идните седмици и ще 
приключи с приемането на работната програма на 15 ноември. В съответствие с 
рамковото споразумение в настоящото писмо са посочени основните елементи, 
ръководещи изготвянето на работната програма, които ще бъдат включени в нашия 
диалог.  Някои от ключовите елементи са изброени в подточки като примери за 
бъдещи предложения, въпреки че този списък не е окончателен или изчерпателен. С 
нетърпение очаквам срещата между Съвета на председателите на комисии и 
членовете на Комисията на 12 октомври. Миналогодишната среща показа как този 
форум може да предостави стабилна платформа за формирането на съзнание за 
обща цел.  
 

*** 
 
Съюз на стабилност и отговорност: макроикономическа и управленческа рамка, 
която допринася за растеж 
 
Ние трябва да създадем положителен цикъл на европейско икономическо управление, 
като гарантираме взаимодействието на националните и европейските икономически 
политики. Трябва да довършим започнатата работа по създаването на силни 
структури за икономическо управление и финансов надзор, за да възстановим 
доверието на гражданите и пазарите. Единният пазар на ЕС представлява огромен 
потенциал за растеж, който трябва да бъде разгърнат.   
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Необходимо е да преодолеем кризисния момент и да пренасочим нашето внимание от 
управлението на кризи към модела на бъдещето за растеж в съответствие с нашата 
стратегия „Европа 2020“. Трябва да покажем, че вече направените от нас стъпки 
преминават към фаза на изпълнение и водят до реални промени за нашите граждани.     
Вземайки предвид тези цели, работната програма на Комисията за 2012 г. ще включва 
предложения относно: 
 

• втория годишен обзор на растежа  
• препоръките от втория европейски семестър до всяка държава-членка, 

които ще включват новата процедура за прекомерни неравновесия, и 
допълнителните предложения в областта на икономическото управление, 
обявени в моята реч  

 
Във време, когато фискалното консолидиране е от жизненоважно значение, 
Комисията ще продължи да полага усилия да се справи с проблема на укриването на 
данъци, включително като започне преговори с ключови трети страни относно 
данъчните убежища за спестявания въз основа на проектомандата, който трябва да 
бъде одобрен от Съвета. 
 
Един от най-ефективните инструменти на Съюза за насърчаване на растежа е 
бюджетът на ЕС. След общото предложение относно многогодишната финансова 
рамка от месец юни, тази есен Комисията ще предложи правното основание за 
следващата финансова рамка, като акцентът ще бъде поставен там, където ЕС 
може да има реално отражение,  и особено върху опростяването. Постигането на 
съгласие по този пакет трябва да заеме челно място в нашата програма за 
изпълнение на поставените цели през следващата година.  
 
Съюз на растеж и солидарност 
 
Единен пазар за растеж 
 
Запазването на добре функциониращ единен пазар е от жизненоважно значение за 
осигуряването на дълготраен растеж и заетост в Европа. Ние трябва да заложим на 
нови идеи и технологии, за да можем да се възползваме от пълния потенциал на 
единния пазар.В резултат на широкообхватна обществена консултация във връзка с 
Акта за единен пазар Комисията определи 12 конкретни мерки, по които ще 
представи предложения в идните месеци. Призовавам Парламента и Съвета да 
ускорят законодателния процес по тези инициативи, като така позволят на 
предприятията и гражданите да извлекат реални ползи от тях възможно най-скоро. 
 
Нашите усилия обаче няма да спрат дотук. С развитието на икономиката трябва да 
претърпи развитие и средата, в която работят нашите предприятия. През 2012 г. 
Комисията ще предложи допълнителни инициативи, които ще имат за цел да укрепят 
единния пазар, да намалят административната тежест и да позволят на 
икономическите оператори да се възползват в пълна степен от възможностите, 
които им предлага вътрешният пазар, наброяващ 500 милиона души. 
Законодателните мерки, които ще последват предстоящата проверка на 
ефикасността, ще целят по-нататъшно подобряване на единния пазар на услугите, 
като започнат да черпят от нови източници на работни места и растеж. 
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Модернизирането на системата на ДДС ще помогне на предприятията и не на 
последно място на МСП да се съсредоточат върху постигането на растеж. 
 
Доверяващи се потребители създават процъфтяващи пазари. Въз основа на работата 
от тази есен в следващата работна програма ще бъдат представени мерки за 
укрепване на правата на потребителите, включително в областта на електронните и 
трансграничните трансакции, и по ефективен начин ще бъдат засегнати въпроси, 
свързани със здравето и безопасността, като по този начин ще бъде подобрена 
сигурността на гражданите и в същото време ще бъде засилено търсенето на 
единния пазар. 
 
Подробен пакет с предложения ще осигури конкурентоспособни и безопасни 
железопътни услуги, допринасяйки съществено за устойчивостта на европейската 
транспортна система. Тъй като повече от всякога инфраструктурата играе ключова 
роля за постигането на конкурентоспособност в световен план, програмата за 
свързване на Европа заема централно място в нашата стратегия за осигуряване на 
ефективно и устойчиво развитие на инфраструктурата в ЕС.   
 
Накрая, макар че най-важните предложения за изпълнение на ангажиментите на Г-
20 за реформи на сектора на финансови услуги ще бъдат представени до края на 
2011 г., Комисията ще продължи да работи за подобряване на отговорността, 
прозрачността и солидността в сектор от ключово значение за растежа и 
инвестициите. Допълнителни мерки през 2012 г. ще включват предложения относно 
инвестиционните фондове, застрахователния сектор и защитата на инвеститорите.  
 
Вземайки предвид тези цели, работната програма на Комисията за 2012 г. ще включва 
предложения относно: 
 

• защита на инвеститорите в сферата на инвестиционните продукти на 
дребно и инвестиционните фондове 

• подготовка на системата на ДДС за бъдещето 
• Европейска програма за потребителите 
• изменение на правилата за обща безопасност на продуктите  
• пакет за либерализиране на железопътния транспорт 
• електронна идентификация и удостоверяване 
• ефективно управление на колективни права 
• рамка за държавни помощи за услуги от общ икономически интерес 

 
Работни места и умения 
 
Икономическият успех и социалното сближаване в Европа са двете страни на една и 
съща монета. Днешните високи нива на безработицата са източник на значителни 
трудности и представляват огромна заплаха за бъдещото ни социално сближаване и 
икономическо развитие. Европа ще успее само тогава, когато създаде условия всеки да 
може да допринася за напредъка на обществото.   
 
Намираме се в повратен момент за нашето общество. Ефектът от застаряващото 
население се засилва и затова не можем да си позволим да губим потенциала, 
уменията и таланта на нашата работна сила. Трябва да инвестираме в нашия 
човешки и социален капитал. Няколко държави-членки и компании вече осъзнаха това: 
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по време на кризата те не освободиха своите служители, като в някои случаи 
прибягнаха до съкратено работно време или до създаването на нови позиции, като в 
резултат на това сега могат да се възползват напълно от техния талант и 
придобити умения. 
 
Социалният ефект от кризата надхвърля значително рамките на работното място: 
семействата, изправени пред финансови затруднения, не могат да покриват своите 
сметки, все по-голям брой деца са изложени на риск от бедност, заболявания, 
свързани със стрес, и други отрицателни здравни ефекти вредят на нашето 
общество. Затова Комисията ще продължи да се бори срещу бедността и ще 
предприеме действия за постигането на резултати по тази ключова за стратегията 
„Европа 2020“ цел.  

 
Да осигурим бъдещето на нашите общества означава също да предприемем 
своевременни действия в отговор на дългосрочните предизвикателства, сред които е 
устойчивостта на пенсионните системи. Макар и повечето от средствата да са 
съсредоточени на национално равнище, приносът на ЕС в тази област може да е 
значителен, а работата ни в областта на пенсиите ще бъде последвана от няколко 
инициативи. За финансирането на социалните придобивки в контекста на 
оздравяването на публичните финанси се налага да преосмислим не само разходните 
приоритети, но и източниците на приходи.  
 
 С цел укрепване на социалната пазарна икономика на Европа в работната програма 
за следващата година са включени следните инициативи: 
 

• пакет от мерки за трудова заетост (включващ подновена програма за 
гъвкавост и сигурност, инициатива за екологични работни места и 
инициативата „възможности за младите“) 

• подкрепа за професионалното пенсионно осигуряване  
• защита на правото на допълнителна пенсия за хората, които си сменят 

работата 
 
Устойчив модел за бъдещето 
 
Създаването на съгласувана рамка за направляване на постепенния преход към 
общество с ефективно използване на ресурсите и с ниски емисии на парникови газове е 
главен приоритет за Комисията. 2012 г. ще бъде последната година на подготовка 
преди пакетът от мерки в областта на климата и енергетиката, датиращ от 
2009 г., да влезе в сила. През същата година ще станем свидетели на нови мерки, 
които ще допринесат за постигане на договорените от нас цели и ще помогнат на 
гражданите, общностите и предприятията да изготвят дългосрочни планове за 
бъдеще с ниски емисии на парникови газове.  В областта на транспорта ще разчитаме 
на успешните мерки за намаляване на емисиите от превозни средства.  Ще помогнем 
за изграждането на инфраструктурата, необходима, за лесен достъп до 
алтернативните горива и превозни средства. Изготвянето на нов модел за водните 
ресурси ще представлява голямо постижение на водещата инициатива за ресурсна 
ефективност. 
 
Тези мерки ще се прилагат едновременно с интегрирането на целите, свързани с 
изменението на климата, във всички бъдещи разходи от бюджета на ЕС, което е 
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важна стъпка за постигането на тези цели. Комисията ще продължава да се 
съобразява с целите, свързани с изменението на климата, във всички законодателни 
предложения от значение за тях, а нашата дейност в Европа ще взема предвид 
напредъка в международните преговори. 
 
През годините потреблението на енергия се доказа като основен определящ фактор 
за едно благоденстващо общество. Изграждането на сигурна, устойчива и 
конкурентоспособна енергийна система бе набелязано като обща цел на ЕС. С оглед 
на дългосрочната стабилност ще бъде разработена стратегия за периода след 
2020 г., посветена на разпространението на енергия, получена от възобновяеми 
източници.  Освен това след трагичния инцидент във Фукушима и като последваща 
мярка от стрес-тестовете ще бъде обстойно преразгледана съществуващата рамка 
за ядрена безопасност. 
 
Вземайки предвид тези цели, работната програма на Комисията за 2012 г. ще включва 
предложения относно: 
 

• по-нататъшни действия по отношение на емисиите от леки автомобили и 
микробуси 

• улесняване на производството на чиста енергия за транспорта 
• опазване на водните ресурси на Европа 
• осъвременяване на законодателната рамка Евратом за ядрената 

безопасност  
 
Отворена Европа в полза на гражданите 
 
Едно от най-убедителните доказателства за ползите от ЕС е създаването на 
отворено и сигурно пространство, в което да влизат, да се придвижват, живеят и 
работят гражданите на ЕС и на трети страни със законно право на влизане и 
пребиваване.   
 
Събитията от последната година в ЕС и извън него поставиха на първо място в 
дневния ред въпроса за граничния контрол. За да съхраним нашите исторически 
постижения в областта на свободата и мобилността, трябва непрекъснато да 
укрепваме и усъвършенстваме нашите системи за граничен контрол, с което ще 
посрещнем новите предизвикателства. Освен това трябва да продължим да 
прилагаме стриктно общата миграционна политика, за да гарантираме отговорното 
управление на миграцията в ЕС. След задълбочени консултации със заинтересованите 
страни Комисията ще представи пакет от мерки за граничен контрол от ново 
поколение.  Ще работим също за практическото приложение на принципа за свободно 
движение на работници на територията на Съюза в качеството му на основно право 
на гражданите в единния пазар. 
 
Работната програма на Комисията за 2012 г. ще продължи няколко от основните 
инициативи на амбициозния план за действие по Стокхолмската програма. С цел 
улесняване на сътрудничеството в сферата на правосъдието в законодателното 
предложение за разширяване на платформата „електронно правосъдие“ ще се 
прибегне до използването на информационни и комуникационни технологии.  Ще се 
съсредоточим и върху необходимостта признаването на документи в съдебни 
производства да бъде гарантирано в целия Европейски съюз. 
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Вземайки предвид тези цели, работната програма на Комисията за 2012 г. ще включва 
предложения относно: 
 

• граничен контрол от ново поколение  
• стратегия за превенция и борба с трафика на хора 
• заетост и миграция 
 

Пълноценният глас на ЕС на световната сцена  
 
Благоденствието и сигурността на европейските граждани се влияе пряко и във все 
по-голяма степен от събитията, настъпващи отвъд нашите граници. В наш интерес 
е да се стремим да въздействаме на тези събития и ще го постигнем най-добре 
заедно.  
 
Историческите събития в съседните на ЕС държави от Южното Средиземноморие 
откриват пред ЕС възможността да окаже положително влияние по пътя им към 
демокрацията и благоденствието.  Трябва да работим с новите правителства, за да 
обсъдим помощта и поощрителните мерки, които можем да им предложим под 
формата на политическа подкрепа, техническо съдействие и конкретна помощ за 
възстановяване и икономическо развитие.  
 
Солидарността е основна европейска ценност и се простира отвъд нашите граници.  
В качеството си на най-големия донор в света на международна помощ за развитие 
ЕС ще играе водеща роля в подпомагането на най-бедните общества по света и ще 
обърне особено внимание на постигането на целите на хилядолетието за развитие. 
През 2012 г. ще бъде даден конкретен израз на солидарността на ЕС със света под 
формата на предложения за създаване на Европейски доброволчески корпус за 
хуманитарна помощ. 
 
На международната сцена Комисията ще продължи също да подкрепя целите на ЕС 
за растеж. Макар и крайната цел да остава успешното приключване на текущите 
многостранни търговски преговори и допълнителното укрепване на СТО с 
приемането на Русия, ние се надяваме да сключим споразумения за свободна търговия 
с Украйна, Канада, Сингапур и Индия, а в предстоящия период да постигнем 
значителен напредък в преговорите с Япония. Освен това работим, за да поставим 
началото на преговорите за инвестиционно споразумение между ЕС и Китай. 
 
През 2012 г. ще продължи оценяването на бъдещите разширявания и текущите 
преговори. Скоро очакваме да приветстваме Хърватия като 28-я член на нашето 
семейство. През 2012 г. ще продължат усилията, за да се даде възможност на 
Хърватия да запази темпото и да се възползва напълно от подготвителната дейност 
за изпълнение на задълженията, свързани с членството.  
 
Вземайки предвид тези цели, работната програма на Комисията за 2012 г. ще включва 
предложения относно: 
 

• създаване на Европейски доброволчески корпус за хуманитарна помощ 
• пакет „Разширяване 2012“ 
 



 8

Интелигентно регулиране и ефективно прилагане 
 
В изпълнението на своята работна програма Комисията ще се придържа към своята 
твърда решимост да изготвя предложения с най-високо качество. Подготовката е 
ключ към качеството, а подготовката означава също да се гарантира, че 
инициативите се подемат в тясно сътрудничество със заинтересованите страни. За 
да гарантираме съществения принос на заинтересованите страни, от 2012 г. 
нататък срокът за консултации се удължава от 8 на 12 седмици. 
 
Освен това, дори когато предложенията са добре подготвени, успешно контролирани 
и подкрепени от Парламента и Съвета, тяхното действително въздействие зависи 
от изпълнението им. Днес прекалено много политически дейности не се превръщат в 
осезаеми ползи за гражданите, предприятията и публичната власт. Комисията ще 
продължава да изпълнява пълноценно своята роля на пазител на Договора. Това 
предполага също инициативно прилагане и разработване на политиката в областта 
на конкуренцията, която е ключов инструмент за гарантиране на равнопоставеност 
и добре функциониращ единен пазар.  
 
Вземайки предвид тези цели, работната програма на Комисията за 2012 г. ще включва 
предложения относно: 
 

• защита на финансовите интереси на ЕС 
 
 

*** 
 
Перспективи 
 
2020 г. ще настъпи само след осем години. Предвид скоростта на развитие на 
световните събития, ЕС трябва да се възползва от шанса да консолидира своята 
позиция в глобален план. Постигането на нашите амбициозни цели зависи 
изпълнението на взаимния ангажимент за реформи, поет от държавите-членки и от 
европейските институции. За постигането на реално въздействие от усилията на 
европейско равнище до 2020 г., те трябва да бъдат положени незабавно. Това 
означава да действаме сега, за да осигурим необходимия ни напредък. През идните 
седмици очаквам да разработим с Европейския парламент програма от инициативи, 
които да помогнат за възстановяването на растежа и доверието в Съюза. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
         Жозе Мануел БАРОЗУ 
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