Електронен информационен бюлетин
бр. 8, 2017 г.
Ако сте ползвали услугите на Информационен център Европа
Директно – Сливен или на друг център от мрежата Europe Direct,
Ще Ви бъдем благодарни, ако отделите 1 минута време, за да
споделите доколко сте удовлетворен от услугите им.
Това проучване е напълно анонимно.
Попълнете анкетата
тук: http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surv
eylanguage=BG
Благодарим Ви!

Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви
обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за позиция на
Европейския съюз.
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Информационен център Europe Direct - Сливен
е част от информационната мрежа EUROPE DIRECT
и се поддържа от Фондация Европейски младежки
инициативи,
с
финансовата
подкрепа
на
Европейския съюз. Той покрива територията на
Сливенска област, включваща общините Сливен, Нова Загора,
Котел и Твърдица.
Europe Direct е информационен център, който помага на
гражданите да намерят отговорите на своите въпроси за
Европейския
съюз.
Центърът
предлага
всякакъв
вид
информация, свързана с Европейския съюз, включително за
това какви са Вашите права и възможности като гражданин на
Европейския съюз и как да ги използвате. Центърът може да
предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате
съвсем конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към
най-добрия източник на информация и консултации на
европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете с Центърът
за връзка Europe Direct или да се обадите на безплатната
телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС.
«Вашата Европа» Ви помага да научите за правата си и да
намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС:
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
Европа Директно – Сливен
Ул. Славянска, № 3, ет. 4; Работно време – всеки делничен ден
от 9 до 16 ч.; Тел. 044 622 141
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu
последвайте ни във Facebook:
https://www.facebook.com/europe.directsliven
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven
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26 септември Европейски ден на
езиците
Европейският ден на езиците #EUDayOfLanguages
се провежда всяка година на 26 септември.
На този ден се чества езиковото многообразие на континента:
 над 200 европейски езика,
 24 официални езика на ЕС
 около 60 регионални/малцинствени езика
 около 60 регионални/малцинствени езика,
 както и още много други езици, говорени от хора от други части на света.
 Този ден се чества, за да даде възможност за:
 повишаване на осведомеността за голямото разнообразие от езици в Европа,
 насърчаване на културното и езиковото многообразие,
 стимулиране на хората от всички възрасти да изучават езици — владеенето на
повече от един език улеснява установяването на контакти с други хора,
намирането на работа и подпомага растежа на предприятията.
Инициатори за провеждането на Европейския ден на езиците са Европейската комисия
и Съветът на Европа, който представлява 800 млн. европейци от 47 държави. Участие
вземат много езикови и културни институти, асоциации, университети и училища.
Първият Европейски ден на езиците се проведе през 2001 г. и оттогава се чества всяка
година.
Сайт на Европейския ден на езиците
За да популяризира сред младежите от Сливен
многоезичието и културното многообразие в
Европа и да ги стимулира да изучават чужди
езици,
информационният
център
„Европа
Директно Сливен‖ ежегодно се включва в
общоевропейската инициатива.
Центърът,
съвместно
с
ОУ
„Д-р
Иван
Селимински‖ отбеляза Европейският ден на
езиците на 27 септември 2017 г. Пред ученици
от 7 клас бяха представени интересни и
любопитни факти относно езиците в Европа и
света, след което децата провериха знанията си
в инкерактивна игра.
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Първо лято без такси за роуминг:
Европейците усещат ползите от новите правила

Първото лято без такси за роуминг
показва,
че
европейците
са
запознати с новите правила и са
започнали да променят навиците
си, когато пътуват в чужбина в
рамките на ЕС.
Според експресно
проучване
на
Евробарометър, голямо мнозинство от
европейските
граждани
признава
ползите
от
роуминга
без
допълнителни такси. Благодарение на
новите правила за роуминга в ЕС в
сила от 15 юни 2017 г. потребителите
могат да използват своите мобилни
телефони, когато пътуват в чужбина в
ЕС, без да плащат допълнителни такси
— все едно са в собствената си страна. Проучването показва, че 71 % от европейците
знаят, че таксите за роуминг са премахнати, а 72 % смятат, че те или техни познати ще се
възползват от това. Осведомеността за новите правила нараства до 86 % сред тези, които
са пътували след 15 юни.
Андрус Ансип, заместник-председател на Комисията, отговарящ за цифровия единен
пазар, заяви: „Виждаме, че хората с желание използват своите телефони като у дома,
когато пътуват в ЕС, без да се страхуват от неприятна изненада при получаване на
сметката. А мобилните оператори инвестират в мрежите, за да се справят с нарасналото
търсене. С новите правила на ЕС в областта на далекосъобщенията ще насърчим тези
инвестиции; правилата трябва да бъдат приети от Европейския парламент и държавите
членки възможно най-скоро.“
Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество,
заяви: „Това е конкретен пример за това как ЕС подобрява живота на европейските
граждани. Роумингът като у дома функционира: потребителите го оценяват,
потреблението нараства, а търсенето на мобилни услуги при пътувания в ЕС е много
високо. Това е от полза и за потребителите, и за операторите.“
Пътниците започват да променят навиците си
Експресното проучване на Евробарометър относно роуминга беше проведено в края на
август след ваканционния период. Резултатите показват, че през това лято — първото без
допълнителни такси за роуминг за пътуващите в ЕС — хората са започнали да променят
поведението си, когато използват мобилните си телефони в чужбина:
 Делът на пътниците, които са използвали мобилни данни при роуминг толкова
често, колкото у дома, се е удвоил сред лицата, които са пътували след 15 юни
2017 г. (31 %) спрямо онези, които са пътували през месеците преди това
(15 %).
 Делът на пътниците, които никога не са използвали пренос на мобилни данни в
чужбина, е намалял наполовина след 15 юни 2017 г. (21 %) в сравнение с
месеца, предшестващ тази дата (42 %).
 Като цяло, използването на мобилни телефони в чужбина се увеличава, като помалко пътници изключват телефоните си (12 %) в сравнение с преди 15 юни
(20 %).

Съфинансирано
от Европейския съюз

 При все това 60 % от пътуващите все още ограничават ползването на мобилни
телефони при пътуване в друга държава — членка на ЕС, от 15 юни 2017 г.
насам, в сравнение с използването на мобилни телефони в своята страна.
Отражението от премахването на таксите за роуминг за пътуващите в чужбина се
потвърждава и при сравнение с проучване на Евробарометър от 2014 г., което показа още
по-голямо ограничаване на ползването на роуминг, отколкото през месеците преди 15
юни 2017 г.
Операторите отбелязват увеличение на роуминга на данни и на обажданията
Мобилните оператори вече виждат промяната в поведението на пътниците в мрежите си.
Няколко оператори отбелязаха значително увеличение на трафика на данни, което се
дължи на пътуващите потребители. Това увеличение през лятото бе неколкократно в
сравнение с лятото на 2016 г. (от 3 до 6 пъти, а в някои случаи дори и повече). Въпреки
че част от увеличението отразява общия годишен ръст на потреблението на данни в
рамките на националните пазари, съществена част от него може да се отдаде на новите
правила за роуминга. Повишението на повикванията в роуминг, макар и по-слабо
изразено, е също значително. В отговор на това мобилните оператори в посещаваните от
туристи места съобщават за значителни инвестиции в мрежите си, за да използват
възможността, предоставена от нарасналото търсене от страна на пътниците.
Комисията продължава да следи изпълнението на правилата
След първото лято без допълнителни такси за роуминг може да се отбележи, че като цяло
мобилните оператори спазват новите правила. Комисията, в тясно сътрудничество с
националните регулатори, които са пряко отговорни за осигуряване на изпълнението на
правилата, ще продължи да следи развитието на пазарите на мобилни услуги в държавите
членки, за да гарантира, че операторите продължават да спазват новите правила и че
потребителите се ползват от премахването на таксите за роуминг.
Контекст
От 15 юни 2017 г. европейците могат да използват своите мобилни телефони (повиквания,
SMS и данни), когато пътуват в ЕС, без да плащат допълнителни такси за роуминг. Това
означава, че пътниците могат да използват своя телефон в чужбина точно както у дома,
без страх от високи сметки.
Комисията работеше от едно десетилетие за намаляване и в крайна сметка премахване на
допълнителните такси, които далекосъобщителните оператори начисляват на клиентите си
всеки път, когато те пресичат границата и използват мобилните си устройства по време на
ваканции или служебни пътувания. Между 2007 г. и 2016 г. цените на роуминга намаляха
с над 90 %, а за последен път цените спаднаха през април 2016 г. Въз основа на
предложение на Комисията през 2015 г. Европейският парламент и Съветът се
споразумяха за премахване на допълнителните такси за роуминг за европейските
граждани, които пътуват в ЕС. За да постигне това, в съответствие с възложения ѝ мандат
от Европейския парламент и Съвета, Комисията прие политика за справедливо ползване и
механизъм за устойчивост през декември 2016 г. и направи предложения за нови цени на
роуминга на едро.
За повече информация
Роуминг онлайн
Съвместна декларация на три институции на ЕС
Често задавани въпроси
Обща информационна листовка за премахването на таксите за роуминг
Подробна информация: Как се осъществява това на практика?
#roaming
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Европейският корпус
въпроси и отговори

за

солидарност

-

Ако потърсим значението на думата „солидарност‖, ще намерим следните определения
ДВОЕТОЧИЕ солидарност - чувство на единство, което се основава на общност на
интереси, цели или предпочитания сред хората; солидарност - взаимната подкрепа и
разбиране в обществото, както между отделните индивиди, така и между по-големи
общностни групи.

Младите европейци могат да открият свое лично определение и усещане за солидарността
чрез набиращия скорост Европейски корпус за солидарност #EUSolidarityCorps.
Европейският корпус за солидарност е нова инициатива на Европейския съюз, която дава
възможност на младите хора да извършват доброволческа дейност или да работят по
проекти в своята страна или в чужбина, като принасят полза за общности и хора в
Европа.
Идеята за създаване на Корпуса беше обявена от председателя на Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер в неговата годишна реч за състоянието на Съюза през септември 2016 г.
Корпусът беше официално създаден през декември 2016 г.
ЗА ДОБРОВОЛЦИ
С доброволческото направление на младите хора се предлага възможност да извършват
доброволческа дейност на пълно работно време за срок от два до дванадесет месеца в
друга страна.
Като основа служат Европейската доброволческа служба (част от програмата „Еразъм+―),
както и други програми за финансиране на ЕС.

Съфинансирано
от Европейския съюз

Младите хора, които участват в Европейския корпус за солидарност, трябва да приемат
неговите мисия и принципи да се придържат към тях.
Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, ако сте
навършили 17 години, но не можете да започнете работа по проект до навършването на
18 години. В проектите на Европейския корпус за солидарност могат да участват лица на
възраст до 30 години.
Продължителността на проектите, подкрепяни от Европейския корпус за солидарност, е от
2 до 12 месеца. Обикновено те се провеждат в страните от Европейския съюз.
След приключването на лесна процедура за регистрация, участниците могат да бъдат
поканени да се присъединят към широк кръг от проекти. Тези проекти ще се управляват
от проверени организации, на които е било разрешено да ръководят проекти на
Европейския корпус за солидарност.
Как функционира Европейският корпус за солидарност?
Европейският корпус за солидарност е общност от млади хора, които се регистрират, за да
заявят своя интерес за участие в проекти за солидарност, и които са съгласни с мисията и
принципите на Корпуса и ще се придържат към тях.
Когато се регистрирате, вашите данни ще се съхраняват в базата данни на Европейския
корпус за солидарност и организациите ще могат да търсят в нея хора за своите проекти.
След това организациите ще поканят избраните участници да се включат в тези проекти.
В зависимост от вида на проекта и от вашите знания и опит може да получите обучение от
Корпуса преди започването на проекта.
Кой може да се присъедини към Европейския корпус за солидарност?
Можете да се регистрирате за участие в Европейския корпус за солидарност, когато сте на
17 години, но не можете да започнете да работите по проект, преди да навършите 18
години. Трябва да приключите работата си по проект на Корпуса, преди да навършите 31
години.
Освен това трябва да пребивавате законно или да сте гражданин на страна от
Европейския съюз или на една от следните страни – Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
Турция или бивша югославска република Македония.
Въпреки че можете да се присъедините към Европейския корпус за солидарност, ако
отговаряте на тези критерии, за някои проекти е възможно да има допълнителни
ограничения за възрастта, местопребиваването или гражданството в зависимост от вида
на проекта и начина на финансирането му.
Какви дейности може да се извършват в рамките на проект на Европейския
корпус за солидарност?
Проектите на Европейския корпус за солидарност са в съответствие с мисията и
принципите на Корпуса. Те са в различни области и доброволците изпълняват различни
дейности.
Например: подпомагане на възстановяването на училище или общностен център,
разрушени след земетресение; предоставяне на подкрепа на новопристигнали кандидати
за убежище; почистване на растителност в гори, за предотвратяване на горски пожари;
работа с хора с увреждания в общностен център.
Какви са ангажиментите на доброволеца?
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Доброволецът трябва да декларира съгласие с мисията и принципите на Корпуса и
готовност да се придържа към тях.
Когато кандидатства, доброволецът вписва основни данни за себе си; описва знанията и
опита си, както и от какъв вид проекти се интересува и посочва кога ще може да участва
в проекти.
След това данните на доброволеца се вписват и съхраняват в системата на Европейския
корпус за солидарност.
Всеки, който се регистрира в системата може да актуализира информацията за себе си по
всяко време, като влезе в личния си профил в системата на Европейския корпус за
солидарност.
Организациите, които са одобрени от Европейската комисия да осъществяват проекти в
рамките на Корпуса, имат достъп до данните на доброволците, когато търсят помощ за
своите проекти.
Какво е осигурено на доброволеца?
Доброволците не получават възнаграждение за извършваната от тях работа, а различна
подкрепа в зависимост от програмата на ЕС, по която се финансира дейността, например
пътуване до и от мястото на проекта, настаняване, храна, медицинска застраховка и
малка сума за покриване на ежедневни разходи.
Длъжен ли е доброволецът да откликне на всяка покана?
Не, доброволецът не е длъжен да откликва на поканата на всяка организация. Той сам
решава дали да се присъедини към даден проект.
Какво се случва ако доброволецът реши, че за известно време не желае да
участва в проекти?
Ако решите, че не желаете да участвате в проекти на Европейския корпус за солидарност,
можете по всяко време да влезете в профила си и временно да го скриете от
организациите или да го изтриете напълно. Освен това можете да изберете опция да не
получавате електронни писма и други съобщения.
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ЗА ПРОФЕСИОНАЛНАТА ЧАСТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ
Европейският корпус за солидарност има
доброволчески и за професионални дейности.

две

допълващи

се

направления

–

за

По професионалното направление ще се предоставят възможности за работа, стаж или
чиракуване в множество сектори, които участват в дейности за солидарност и се нуждаят
от високо мотивирани млади хора с обществено съзнание. Професионалното направление
ще се развива постепенно чрез партньорства с публични органи, НПО и търговски
организации, които работят в тези области.
За различните проекти са необходими хора с различни умения и опит, затова
организациите имат възможност да набират участници от Европейския корпус за
солидарност като доброволци, работници, чираци или стажанти.
Младите хора, заети по професионалното направление от Европейския корпус за
солидарност, имат трудов договор и получават заплащане за работата, която извършват, в
съответствие с националното трудово законодателство и колективните договори, които са
в сила. Обикновено те би трябвало сами да покриват ежедневните си разходи за издръжка
и настаняване със заплатата, която получават от работодателя си. За тях ще важи
трудовото законодателство на страната, в която работят. Информация за работата в
различните страни от ЕС ще намерите на уебсайта Вашата Европа.
Тези, които участват като практиканти или стажанти, също имат трудов договор и
обикновено получават издръжка за покриване на разходите.
Какво се случва, след като се регистрирам?
Европейският корпус за солидарност е нова инициатива и организациите все още са в
процес на разработване на своите идеи и предложения за проекти. Организациите
започнаха да набират участници в края на пролетта на 2017 г., а участниците да
започнаха да работят по проекти от юни 2017 г. нататък.
Междувременно Европейската комисия ще информира регистрираните за това, което се
случва с Европейския корпус за солидарност чрез електронна поща и социалните медии.
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ЗА ОРГАНИЗАЦИИ
Какви видове организации могат да осъществяват проекти в рамките на
Европейския корпус за солидарност?
Европейският корпус за солидарност е отворен за проекти на широк спектър от
организации. Това включва правителствени организации, общини, неправителствени
организации и предприятия. Те могат да са с различна големина – от големи
мултинационални компании до малки НПО, работещи в местна общност. Тези организации
трябва да работят по проекти за солидарност.
Как организация може да кандидатства да осъществи проект в рамките на
Европейския корпус за солидарност?
През цялата година Европейската комисия ще обявява какви видове проекти търси в
рамките на Европейския корпус за солидарност. Тези проекти трябва да са в съответствие
с мисията и принципите на Корпуса.
Всички организации ще бъдат подложени на проверка, за да бъдат одобрени да
осъществяват проекти в рамките на Европейския корпус за солидарност, преди да им бъде
позволено да търсят и набират участници за своите проекти. Организациите трябва да
спазват и Хартата на Европейския корпус за солидарност.
Съобщенията за Европейския корпус за солидарност ще се публикуват в профилите на
Европейската комисия в социалните медии и в специализирани издания.
Европейската комисия ще покани организациите да кандидатстват за финансиране или
друга подкрепа за проекти, които отговарят на мисията и принципите на Европейския
корпус за солидарност. След като проектите бъдат одобрени, тези организации ще
получат достъп до базата данни за участниците, за да изберат младите хора, които са
най-подходящи за техния проект. После организациите ще се свържат с тези младежи и
ще направят своя окончателен избор.

Повече информация за Европейския корпус за солидарност можете да намерите
на техния сайт:
https://europa.eu/youth/SOLIDARIty_bg
Няколко кратки филмчета за участници в Европейския корпус за солидарност:


European Solidarity Corps - joining hands for solidarity:
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https://www.youtube.com/watch?v=lRQ781NPAeY -



Разговор с доброволци и комисар Тибор Наврачич, които помагат за
възстановяването на
пострадалите от
земетресенията
Norcia
(Италия):
https://www.facebook.com/EUSolidarityCorps/videos/1985231838426501/



Портрет на Manon Levrey от Франция, Първата доброволка от Европейския корпус
за солидарност. Манон от Франция пристигна в Будапеща през март 2017 и
прекара в Унгария четири месеца и половина! По време на престоя си тя търси и
описва истории за солидарност между 14 страни по Дунава, които си помагат да
станат по-„зелени―, приобщаващи, иновативни и свързани:
https://www.youtube.com/watch?v=KNk0QN2rxAc
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Състояние на Съюза през 2017 г.: Да уловим
попътния вятър

На 13 септември 2017 г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер
произнесе пред членовете на Европейския парламент в Страсбург своята реч за
състоянието на Съюза през 2017 г. Той представи своите приоритети за следващата
година и очерта своята визия за развитието на Европейския съюз до 2025 г. (вж. пълния
текст на речта). Представи също така пътна карта за по-обединен, по-силен и подемократичен Съюз (вж. информационния документ за пътната карта).
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Вятърът отново
издува платната на Европа. Но ако не уловим този вятър, няма да стигнем доникъде. (…)
Трябва да зададем посоката на бъдещето. Както е написал Марк Твен, след години ще
бъдем по-разочаровани от нещата, които не сме направили, отколкото от онези, които сме
сторили. Сега е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократична Европа
до 2025 г.‟
Едновременно с произнасянето на речта на председателя Юнкер в Европейския парламент
Европейската комисия прие конкретни инициативи в областта на търговията,
проследяването на инвестициите, киберсигурността, промишлеността, данните и
демокрацията. По този начин думите се превърнаха веднага в дела.
В набор от информационни документи, които бяха публикувани днес, също са
представени подробно някои от основните елементи, упоменати в речта на председателя.
Основни послания в речта за състоянието на съюза през 2017 г.
Попътен вятър
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„Десет години след началото на кризата европейската икономика най-сетне се съвзема, а
това възвръща нашето доверие. Лидерите на ЕС—27, Парламентът и Комисията връщат
Европа обратно в нашия Съюз. Заедно връщаме Съюза обратно в нашия Съюз.―
Постоянен курс
„Отправили сме взор към бъдещето и затова не можем да си позволим да се отклоним от
курса. (…) Трябва да довършим започнатото в Братислава.―
Търговия: „Партньори от целия свят започнаха да се редят на опашка, за да подпишат
търговски споразумения с нас. (…) Днес предлагаме да започнем търговски преговори с
Австралия и Нова Зеландия."
„Ще го кажа само веднъж: ние не сме наивни свободни търговци. Европа трябва винаги да
защитава своите стратегически интереси. Ето защо днес предлагаме нова рамка на ЕС за
проследяване на инвестициите."
Промишленост: „Гордея се с нашата автомобилна промишленост. Шокирам се обаче,
когато потребителите съзнателно и умишлено биват подвеждани. Призовавам сектора на
автомобилостроенето да реши проблемите по подходящ начин."
„Новата стратегия за промишлената политика, която представяме днес, ще помогне на
нашата промишленост да съхрани или придобие водеща позиция в световен мащаб по
отношение на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията.―
Борба с изменението на климата: „Изправена пред срива на амбициите на
Съединените американски щати в това отношение, Европа ще направи необходимото да
върне величието на нашата планета. Това е общото наследство на цялото човечество.―
Киберсигурност: „Кибератаките могат да бъдат по-опасни за демократичната и
икономическата стабилност от оръжията и танковете. (…) Днес Комисията предлага нови
инструменти, включително европейска агенция за киберсигурност, които да ни помогнат
да се защитим."
Миграция: „Европа е и трябва да остане солидарен континент, който осигурява убежище
на хората, бягащи от преследване.―
„Имаме общи граници, но държавите членки, които заемат предни позиции заради
географското си положение, не трябва да бъдат оставяни сами да ги защитават. Общите
граници и общата защита трябва да вървят ръка за ръка.―
„Не мога да говоря за миграция, без да отдам дължимото на Италия за нейните неуморни
и благородни действия. (…) Италия спасява честта на Европа в Средиземно море."
Европейски корпус за солидарност(вж. информационния документ): „Гордея се найвече с младите европейци (…), които са част от нашия нов европейски корпус за
солидарност. Те са живото въплъщение на европейската солидарност."
Африка (вж. информационния документ): „Трябва също да бъдем солидарни с Африка.
Африка е благороден и млад континент, тя е люлката на човечеството. Чрез доверителния
фонд ЕС—Африка ние предоставяме 2,7 милиарда евро за създаването на възможности за
заетост в целия континент.―
Посока на плаване
„Време е да извлечем първите заключения от дебата [за бъдещето на Европа]. Време е да
преминем от размисли към дела, от дебати към решения. Днес искам да представя пред
вас своята гледна точка. Ако предпочитате, можете да я наречете моят „шести сценарий.―
„За мен Европа е нещо повече от единен пазар. Нещо повече от пари, нещо повече от
еврото. В основа ѝ винаги са стояли ценности.“

Съфинансирано
от Европейския съюз

От изток до запад: „Европа се простира от Виго до Варна, от Испания до България, от
изток до запад: Европа трябва да диша с пълни гърди. В противен случай континентът ни
ще изпита недостиг на въздух.“
Комадироване на работниците (вж. информационния документ): „В Съюз, в който
всички са равни, не може да има второкласни работници. Работниците трябва да печелят
еднакво за една и съща работа на едно и също място.‟
Европейски орган по въпросите на трудовия пазар (вж. информационния документ)
„При положение, че имаме банков орган, който да следи за спазването на стандартите в
банковата област, е абсурдно да нямаме общ орган по въпросите на трудовия пазар в
рамките на нашия единен пазар. Ще създадем такъв орган.―
Различни стандарти за качеството на храните (вж. информационния документ): „В
Съюз, в който всички са равни, не може да има второкласни потребители. Няма да приема
в някои части на Европа на потребителите да се продават храни с по-ниско качество,
отколкото в други страни (...). Словаците не заслужават да получават рибни хапки с пониско съдържание на риба, унгарците — храни с по-ниско съдържание на месо, а чехите
— шоколад с по-ниско съдържание на какао.―
Принципи на правовата държава: „В Европа силата на закона замести закона на
силните (...) В Европейския съюз върховенството на закона не е въпрос на избор. То е
императив.―
„Всички трябва да зачитат решенията на Съда. Да се подкопават тези решения или
независимостта на националните съдилища означава гражданите да бъдат лишени от
техните основни права.―
Шенгенско пространство: „Ако искаме да укрепим защитата на външните ни граници,
трябва незабавно да отворим Шенгенското пространство за България и Румъния. Трябва
да позволим и на Хърватия да стане пълноправен член на Шенген, след като отговори на
всички критерии. ―
Еврозона (вж. информационния документ): „Ако искаме еврото да обединява, а не да
разединява нашия континент, то трябва да бъде нещо повече от валута на отбрана група
държави. Еврото е замислено като единна валута на Европейския съюз в неговата цялост.―
Разширяване: „Трябва да запазим надеждна перспективата за разширяване за
държавите от Западните Балкани (...) Ясно е, че по време на мандата [на тази Комисия]
няма да има ново разширяване (...) След това обаче Европейският съюз ще включва
повече от 27 държави.―
Турция: „От известно време насам Турция се отдалечава главоломно от Европейския
съюз.“
„Журналистите трябва да са по редакциите, а не по затворите. Тяхното място е там,
където цари свобода на словото.―
„Моят призив към хората, които държат властта в Турция, е следният: Пуснете нашите
журналисти на свобода!―
Гласуване с квалифицирано мнозинство по въпросите, свързани с данъчното
облагане: „Аз подкрепям твърдо преминаването към гласуване с квалифицирано
мнозинство за решения относно общата консолидирана основа за облагане с
корпоративен данък, ДДС, справедливото данъчно облагане в сферата на цифровата
индустрия и данъка върху финансовите сделки.―
Европейски министър на икономиката и финансите (вж. информационния документ):
„Нуждаем се от европейски министър на икономиката и финансите — европейски
министър, който насърчава и подкрепя структурните реформи в нашите държави членки.“
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„Нямаме нужда от паралелни структури. (...) Парламентът на еврозоната е Европейският
парламент.“
Борба срещу тероризма: „Призовавам да бъде създадено европейско звено за
разузнаване, което да гарантира автоматичния обмен на информация с разузнавателните
служби и с полицията относно данни във връзка с терористи и чуждестранни бойци.“
По-силен участник на световната сцена: „Бих искал държавите членки да преценят
кои решения в областта на външната политика биха могли да преминат от гласуване с
единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство. Тази възможност вече е
заложена в Договора.―
По-добро регулиране (вж. информационния документ): „Не бива да се месим в
ежедневието на европейските граждани. (...) Не трябва да бълваме нови инициативи,
нито да се стремим към все по-големи правомощия. В областите, в които това има смисъл,
трябва да върнем правомощията на държавите членки.“
„Този месец ще създам работна група по въпросите на субсидиарността и
пропорционалността, която ще прегледа много критично всички области на политиката, за
да гарантираме, че предприемаме действия само в области, в които ЕС има добавена
стойност.―
Институционална реформа: „Европа ще функционира по-добре, ако длъжността на
председателя на Европейската комисия и тази на председателя на Европейския съвет се
слеят (...) Европа ще стане по-разбираема, ако един капитан управлява кораба (...) Ако
има само един председател, това ще отразява по-добре самото естество на Европейския
съюз като съюз на държави и съюз на граждани.―
„Ако искаме да укрепим демокрацията в Европа, не трябва да се отказваме от
излъчването на водещи кандидати, т. нар. Spitzenkandidaten. Това би представлявало
стъпка назад от постигнатия демократичен напредък.“
Пътна карта
„Нашето бъдеще не може да остане сценарий.(...) Днес трябва да подготвим утрешния
Съюз.“
„На 30 март 2019 г. ще станем Съюз от 27 държави. Нека се подготвим добре за този
момент и в 27-те държави, и в институциите на ЕС!“
„Надявам се, когато на 30 март 2019 г. европейците се събудят, да видят един Съюз, в
който всички стоим зад нашите ценности. Съюз, в който всички държави членки строго
зачитат принципите на правовата държава. (...) Съюз, в който сме „закотвили“ основите
на нашия икономически и паричен съюз така, че да можем да защитаваме нашата единна
валута както в добри, така и в лоши времена, без да се налага да прибягваме до външна
помощ. (...) Съюз, в който един председател ръководи работата на Комисията и
Европейския съвет, след като е бил избран в резултат на демократична общоевропейска
предизборна кампания.“
„Започнахме да поправяме мачтата. Сега обаче е време да довършим работата, докато все
още има слънце и ни огрява. Така че нека отпуснем корабните въжета! Да отплаваме от
пристана. И нека ветровете издуят платната ни!“
Контекст
Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася своята
реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент, в която прави преглед на
постигнатото през изминалата година и представя приоритетите за предстоящата година.
Председателят посочва и начина, по който Комисията ще се справи с най-неотложните
предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз. След речта се провежда
разискване в пленарната зала. Това поставя началото на диалога с Европейския
парламент и Съвета за подготовка на работната програма на Комисията за следващата
година.

Съфинансирано
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Освен това председателят Юнкер и първият заместник-председател Тимерманс изпратиха
днес писмо за намеренията до председателя на Европейския парламент и до
председателството на Съвета, в което са представени подробно действията, които
Комисията възнамерява да предприеме посредством законодателни и други инициативи до
края на следващата година (в конкретния случай 2018 г.). Това е изрично предвидено в
Рамковото споразумение от 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и
Европейската комисия.
За повече информация
Брошура за състоянието на Съюза през 2017 г., която включва:
 Автентична версия на речта за състоянието на Съюза


Писмо за намеренията



Напредък по десетте приоритета на Комисията



Пътна карта за по-обединен, по-силен и по-демократичен Европейски съюз

Уебстраница, посветена на състоянието на Съюза през 2017 г.
Десетте политически приоритета на Европейската комисия
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