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Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер
участва в срещата на върха в Рим, където бяха организирани редица прояви в чест на събитието, както и прояви, посветени на
размисъла за общото бъдеще на Европа.
Римските договори, подписани от шестте държави — създателки на ЕС, са в основата на Европейския съюз, който познаваме
днес: един обединен мирен континент, основан на ценностите
солидарност, демокрация и върховенство на закона. Единният
пазар гарантира свобода на избора и на движението, икономически растеж и благоденствие за 500 милиона граждани. Той е найголемият търговски блок в света и най-големият донор на хуманитарна помощ и помощ за развитие. Тази годишнина е повод да
погледнем назад към съвместните ни постижения и да обсъдим
бъдещето на ЕС с 27 държави членки. След като Комисията представи Бялата книга за бъдещето на Европа, очаква се лидерите на
ЕС да приемат Римската декларация, в която ще фигурират исто-
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На 25 март лидерите на ЕС се срещнаха в Рим,
за да отбележат 60-та годишнина на Римските
договори, подписани на този ден през 1957 г.

рическите постижения на ЕС,
настоящите предизвикателства и ангажимент да се работи за единството на 27-те
членуващи държави и да се
засилят общите действия в
ключови области на политиката в полза на гражданите.
Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви:
„Нашите родители и техните родители основаха този
Съюз с една обща визия: никога повече да няма война.
Тяхното дълбоко убеждение
бе, че премахването на бариерите, работата заедно, а
не един срещу друг, ни прави
по-силни.
продължава на стр. 2
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Римските договори на 60 години
Прояви на Комисията в Рим
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Историята показа, че са прави. За
60 години ценностите, върху които е
изграден Съюзът, не са се променили:
мирът, свободата, толерантността,
солидарността и върховенството на
закона ни обвързват и обединяват. Те
не трябва да се приемат за даденост и
трябва ежедневно да се борим за тях.
Нашата демокрация, многообразие
и независима и свободна преса са основите, които поддържат силата на
Европа — нито един човек или институция не са над закона. Европейският
съюз направи нашия живот по-добър.
Трябва да сторим необходимото, за да
продължи да го прави и за следващите
поколения. Засега всички пътища водят към Рим. След Рим, и независимо с
какво е постлан, ще има само един път
напред: европейско единство.“
На 1 март, в подготовка на срещата на върха в Рим, с представянето на
Бялата книга за бъдещето на Европа
Комисията стартира общоевропейски
дебат, който ще позволи на гражданите
и лидерите на Европа да формират визия за ЕС в състав от 27 държави членки. В Бялата книга се излагат различни
възможни сценарии за бъдещето на
Европа. След неформалната среща на
27-те държавни и правителствени ръководители на 10 март в Брюксел, срещата на върха в Рим е нова възможност за
европейските лидери да развият тази
дискусия. В Рим държавните лидери ще
подпишат Римската декларация, изготвена съвместно от председателите Туск
и Юнкер и министър-председателите
Мускат и Джентилони.
Римската декларация отбелязва началото на един процес. След срещата
на върха в Рим Комисията ще представи

серия документи за размисъл по ключови въпроси за Европа: 1) развитие на
социалното измерение на Европа; 2) задълбочаване на Европейския икономически и паричен съюз; 3) извличане на
ползи от глобализацията; 4) бъдещето
на европейската отбрана и 5) бъдещето
на финансите на ЕС. В своята реч за състоянието на Съюза през септември 2017
г. председателят Юнкер ще доразвие
тези идеи, преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения
на заседанието на Европейския съвет
през декември 2017 г. Това ще помогне
да се вземе решение какви действия да
бъдат предприети, за да започне работата по тях преди изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.
През идните месеци Комисията също
така ще организира обществени дебати
с Европейския парламент и държавите
членки, както и онлайн консултации,
така че европейските граждани да имат
възможност да изразят мнението си и
да споделят своите виждания за бъдещето на Европа посредством представителствата на Комисията и специален
уебсайт, който ще започне да работи
на 25 март. Това са някои от основните
етапи, установени в процеса на Бялата
книга.
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В сътрудничество с италианските
власти, Комисията организира в Рим
няколко прояви на високо равнище за
отбелязване на годишнината и дискутиране на европейското минало, настояще и бъдеще.
Ден на цифровите технологии (23
март), Palazzo Doria Pamphilj: заместник-председателят Андрус Ансип и
комисар Гюнтер Йотингер събраха заедно европейски министри и лидери
на промишлеността, за да насърчат
сътрудничеството и да подготвят подобре нашите общества и икономиката
ни да извлекат максимална полза от цифровата трансформация на Европа. От
държавите членки се очаква да поемат
ангажименти в полза на високопроизводителните изчислителни технологии,
свързаната мобилност, цифровизацията на промишлеността и цифровите работни места.
Семинар „Жан Моне“ „Бъдещето на
Европа: ангажимент за младежта“ (23—
24 март), хотел Quirinale: над 100 професори от катедри „Жан Моне“, политици,
журналисти, студенти и представители
на гражданското общество и младежките асоциации обсъдиха бъдещето на ЕС
и необходимостта от по-дейно участие
на младите поколения в изграждането
на европейския проект.
Диалог с гражданите (24 март),
Acquario di Roma: върховният представител и заместник-председател Федерика Могерини и Джоузеф Мускат, министър-председател на Малта, която
към момента държи председателството на Съвета, проведоха граждански диалог с няколко стотици млади европейци, включително студенти по програма
„Еразъм“, които в момента учат в Рим.
Среща със социалните партньори
(24 март), Palazzo Chigi: председателят Юнкер, заместник-председателят
Домбровскис, комисар Тейсен, заедно
с председателите на Европейския съвет
и Европейския парламент се срещнаха
със синдикатите и стопанските асоциации по време на събитие, чийто домакин бе италианският министър-председател.
Форум и концерт (24 март), университет Ла Сапиенца: „Честит рожден ден,
Европа — промяна в курса за Европа“.
Концерт на младежкия оркестър на
ЕС (25 март), Вила Медичи: „Звукът на
една мечта“

Контекст
Римските договори създадоха общ
пазар, в който хората, стоките, услугите
и капиталите могат да се движат свободно и създаде условията за просперитет
и стабилност в полза на европейските
граждани. На тази основа и въз основа на общите ценности за демокрация,
върховенство на закона и зачитане на
правата на човека Съюзът се разрасна и
обедини континента след падането на
Берлинската стена, като осигури просперитет, социално и икономическо благосъстояние и устойчивост за 500 милиона граждани.
Днес ЕС е място, в което европейските граждани могат да се радват на
единствено по рода си многообразие от
култури, идеи и традиции. Европейците
са изградили дългогодишни връзки помежду си и могат да пътуват, учат и работят отвъд националните си граници.
Европа заема водещи позиции по отношение на равенството на половете, като
заетостта сред жените понастоящем е
на исторически високо ниво. В момента
6,5 милиона европейци работят в друга
държава — членка на ЕС. Всеки ден 1,7
милиона европейци пресичат границата, за да работят в друга държава членка.
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Девет милиона млади
европейци са се възползвали от програмата
„Еразмус“ за образователен и професионален
обмен и стажове.
През 2017 г., когато
честваме 60-годишнината на Договорите,
можем също така да
кажем за първи път от
десет години насам,
че
икономическият
растеж се завърна във всички държави членки. Ежедневно 338,6 млн. души
ползват еврото — общата валута на 19
от 28-те държави от ЕС. Европейският
съюз се превърна в най-големия търговски блок в света. Общият износ на
ЕС-27 е на стойност около 5,8 трилиона
евро. Това представлява над една трета от общия световен износ, повече от
два и половина пъти износа на Китай и
над три пъти повече от този на САЩ. ЕС
е водещият търговски партньор за 80
държави. Всеки допълнителен износ на
стойност 1 милиард евро осигурява 15
000 работни места в ЕС.
Бялата книга, представена от Европейската комисия на 1 март, предлага
пет различни сценария за развитието
на Съюза до 2025 г.:
„Продължаваме, както досега“:
ЕС-27 продължава да изпълнява
програмата си за положителни
реформи;
„Остава само единният пазар“:
единният пазар застава в центъра на ЕС-27, тъй като 27-те държа-

ви членки не успяват да намерят
общ език във все повече области на
политиката;
„Тези, които искат да правят повече, правят повече“: ЕС-27 продължава както досега, но желаещите
държави могат да работят в поблизко сътрудничество в определени области;
„Правим по-малко, но по-ефективно“: акцентът се поставя върху
постигането на повече и по-бързи
резултати в избрани области на
политиката, докато в други се
прави по-малко;
„Правим много повече заедно“:
държавите членки решават да
споделят повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения
заедно във всички области.
Сценариите обхващат широк кръг от
възможности и са с илюстративен характер. Те не се изключват взаимно и не
са изчерпателни.
Източник: Европейска комисия
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Представяне на
Плана за инвестиции за Европа
пред студенти
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Като част от дейностите по проект „Повече
информация = повече знания = повече инвестиции,
растеж и работни места”, в рамките на допълнително споразумение с Европейската комисия,
Европейски информационен център Европа Директно – Стара Загора, проведе информационно
събитие за Плана за инвестиции за Европа в Тракийски университет.
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На събитието присъстваха преподаватели и студенти от Тракийски университет. Една от основните задачи
беше да бъдат представени действията на Комисията в
контекста на политическите приоритети с фокус върху
Плана за инвестиции. Тази информация присъстващите получиха от Георги Янакиев, Съветник Икономическо
управление и европейски семестър към Представителството на Европейската Комисия в България.

Освен основната информация за Плана – цели, приоритети, механизми и т.н, ще бъде представена информация и за получилите до момента финансиране проекти
на национално и ЕС ниво. Събитието бешее интерактивно, като изпълни целта си да стимулира дебат с академичната общност и студентитев региона по описаните
по-горе действия на ЕК. За пореден път Европа Директно
– Стара Загора успя да осигури възможност за излъчване
в реално време чрез Facebook профила на Центъра. Така
цялото събитие бе достъпно и за заинтересовани страни
извън залата.
Академичната общност е сред ключовите целеви
групи по дейността по редица причини: пряка работа
с местните власти и бизнеса; провеждането на практически-приложни изследвания, които имат нужда от инвестции за въвеждането им в практиката; преподавателската дейност и свързаното с това усвояване на знания
от страна на студентите и прилагането им при започване
на работа. За всички участници ще бъдат осигурени информационни материали, подготвени конкретно за изпълнението на дейността.
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Форум за
възможностите за
висше образование
в Европа

В тази връзка сме си поставили като цел да
инициираме или участваме в различни форуми
или кампания, които популяризират образованието в чужбина, особено след завършване на
гимназиалния етап.
Разширявайки обхвата на представените държави, съвместно с Едланта - Образование в чужбина, проведохме безплатни консултации и презентации за възможностите за висше образование
в Холандия.
Събитието в Стара Загора се проведе на 13 март в
ГПЧЕ “Ромен Ролан”, зала “Америка за България и премина при висок интерес в часовия пояс 11:00 – 16:00, за

да бъдат обхванати различните смени на
учебни занятия в училищата.
Срещата беше насочена към ученици от X, XI, и XII
клас от целия регион и със свободен достъп след предварителна регистрация.
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Информационен център Европа Директно
- Стара Загора има за цел да представя на
гражданите възможностите, които предоставя членството на България в Европейския
съюз. Това важи особено за най-младите, а
именно учениците, които трябва да
бъдат информирани за своите права, сред които са свободата на движение и получаване на образование.
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Доклад “10

години България в
Европейския съюз:
ползи и предизвикателства”
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На 30 март в Дома на Европа беше представен доклад “10 години България в Европейския
съюз: ползи и предизвикателства”. Докладът
е изготвен от екип от изследователи на
Центъра за либерални стратегии по заявка
на Европейската комисия в България и Информационното бюро на Европейския парламент.
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Събитието беше открито от ръководителите на Представителството на Европейста комисия - Огнян Златев и на Информационното бюро на Европейския парламент - Теодор
Стойчев и постави началото на проекта #BG10xEU, свързан с
десетата годишнина от присъединяването на България към
ЕС. Даниел Смилов и Георги Ганев представиха изводите по
основните теми в доклада, сред които политическите и икономически аспекти от членството; политиките на ЕС в полза
на гражданите, медиите и НПО сектора в България; образование, наука и култура, както и ефектите от външната политика
на ЕС.
Докладът цели да представи как се е отразил процесът на
европейска интеграция върху развитието на България. Текстът показва историческото развитие на България в тези сфери, като разглежда не само десетте години на членство, но
и предприсъединителния период. Анализът също така прави
сравнение с държави, със сходни на България характеристики, които в момента са извън Европейския съюз.
Представяме ви част от най-интересните извадки и заключения от доклада “10 години България в Европейския съюз:
ползи и предизвикателства”.
“Десетте години членство в ЕС е един от най-успешните
периоди в българската история. Това е второ поредно десетилетие (след 1997 г.), в което страната се развива без сериозни кризи във вътрешно-политически план и в сравнително
благоприятна международна среда. Членството в ЕС е безспорно важен стабилизиращ фактор, който има съществен
принос за този резултат.”

Даниел Смилов
“Задълбоченият академичен и безпристрастен анализ на
тези [на членството] ефекти в тяхната пълнота е от ключово
значение за качеството на публичния дебат за осмислянето
на членството на България в ЕС – един от малкото национални
проекти в българската история, който след значително общо
усилие, фактически постигна своята цел.”
“След 10г. в ЕС, въпреки огромната тежест на световната
[икономическа] криза, коефициентът на безработица в България е по-нисък, отколкото в последната година преди членството. Може да се спекулира за причините за това развитие,
но достъпът на българските граждани до пазара на труда в ЕС
със сигурност е сред важните обясняващи фактори”
“Особено в условията на неблагоприятна световна конюнктура, този приток на средства е от основно значение.
Голяма част от него е по линия на европейските фондове.
Според най-амбициозното изследване на ефектите от този
приток, за периода до 2015г. наличието на европейски фондове е довело до БВП с 9.3% по-висок, заетост с 4,8% по-висока и безработица с 4% по-ниска, отколкото биха били при
нулеви трансфери.”
“За десетилетието на членството на България в ЕС износът от страната на високотехнологични продукти и на услуги
от областта на информационните и комуникационните технологии е нараснал повече от двойно, а делът на този износ
в общия износ от страната се е увеличил от под 7 до над 10
процента.”
“Друго следствие на увеличената степен на конкуренция е
подобряване на избора на българските крайни потребители
по отношение и на количества, но и на качество на благата.
Само като примери в това отношение могат да бъдат дадени развитията в секторите на мобилната телефония, на самолетните пътувания, на (особено в перспектива) енергийните
доставки, при които нивото на конкуренция и потребителски
избор щеше със сигурност да е значително по-ниско без членството на България в ЕС.”

Георги Ганев
“Друг неразрешен проблем остава строителството на територии от мрежата “Натура” и липсата на интегриране на
политиката за опазване на природата и биологичното разнообразие в други секторни политики, слабата администрация.
Така основните предизвикателства в тази толкова важна за
здравето на настоящото и бъдещите поколения български
граждани област остават 1) по-добра защита на здравето на
хората чрез продължаване на намаляването замърсяването
на въздуха. 2) по-правилното събиране и почистване на градските отпадъчни води и 3) прилагането на законодателството
за опазване на природата.”
“Ефектът от законодателството на ЕС в тази област и прилагането му е както увеличаване качеството и завишаване
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ските производители, спазващи съответните стандарти, до
единния европейски пазар. Показателно в това отношение е
увеличеният в пъти износ на селскостопанска продукция за
страни от ЕС през годините на членството на страната ни, като
търговският баланс в този сектор със старите страни-членки
от негативен преди присъединяването ни, след 2010 вече е
положителен.”
“На специална защита се радват и икономическите права
на европейските [съответно и българските] граждани – като
правото срещу заблуждаваща реклама, несправедливи условия на търговия, потребителски кредити, право на връщане
на стока при дистанционна търговия, права при пътуване и
пазаруване в друга държава-членка, права на пътниците в
авио, ЖП, и авто-транспорта, и др.”

Ружа Смилова
Въпреки че политиките в сферите на образованието и културата остават на национално ниво, ЕС се превръща във важен
фактор за промяна както чрез подкрепата за създаване на общоевропейско образователно и културно пространство, така
и чрез финансирането на някои от националните политики.
Членството в ЕС, както през специални програми като Еразъм и Еразъм +, така и през ангажимента със свободното движение на хора, повишава мобилността на българските студенти във всички образователни степени, както и шансовете
на преподавателите и изследователите да участват в общо
европейското академично пространство.
Европейските фондове в момента създават условия за
приобщаване и включване на маргинализирани социални
групи, групи в риск, деца от малцинства и деца със специални
образователни потребности; през тях се финансират програми, ориентирани към гарантиране на равен достъп до образование, както и мерки срещу ранното отпадане от училище.
“От гледна точка на България трябва да подчертаем, че
европейските цели за образование задават и определят политиките на страната, но едновременно с това за постигането
им се разчита основно на европейско финансиране.”
“Показателно е, че при толкова големи инвестиции [в култура] България няма нито един обект, номиниран за европейската награда за културно наследство.”

Мила Минева
“Предприсъединителният период съвпада с формирането
на пет географски вектора на външната политика на ЕС, които
обещават да доведат до повече стабилност в непосредствени
съседи или близки до България региони.“
“Убедителен израз на европейската солидарност с България във връзка с решимостта на държавите членки да не
се стига в бъдеще до хаотична вълна от бежанци и мигранти
през лятото на 2015 г. е включването в декларацията от Братислава от 16 септември 2016 г. на България като страна, която
да получи спешна помощ за гарантиране на сигурността на
българо-турската граница, в резултат на което страната получи 160 милиона евро за спешни и краткосрочни мерки.”

Антоанета Приматарова
Целта на доклада е да предизвика дискусия сред българското общество относно важността на членството. От своя
страна в продължение на цялата 2017 г. Представителството
на ЕК и Информационното бюро на ЕП, както и всички европейски мрежи предвиждат над 50 инициативи в цялата страна за отбелязване на годишнината – научни конференции, семинари, фотоконкурси, информационни материали и други.
Всички те ще бъдат чудесна възможност за популяризирането
на резултатите от членството на страната ни в навечерието
на българското председателство на Съвета на ЕС, което ще се
проведе в периода януари - юни 2018 г.
Източник: Представителство на ЕК
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“Това свързване в европейски мрежи от НПО, от които
черпят ценна експертиза, освен че създават възможности за
допълнително финансиране, е една от най-големите придобивки на членството за [НПО]сектора.”

7

1 (33), година IX , март ‘2017

www.europedirect.szeda.eu

Европейският корпус за солидарност
Целта на Корпуса за солидарност е да се даде възможност на млади хора на възраст между 18 и 30 години да участват в различни дейности, чрез които
да помагат на хора в затруднено положение в целия
ЕС. Това участие ще бъде от полза не само за самите
младежи, оказващи помощ, но ще подпомогне и националните и местните органи, неправителствените
организации и предприятията в усилията им за справяне с различни предизвикателства и кризи.

Целите на Корпуса са следните:
Възможности за младите хора

прилагане на практика на европейските ценности за солидарност

придобиване на житейски и професионален опит

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

помощ за преодоляване на предизвикателствата, свързани с обществото, околната среда и природните бедствия
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усвояване на нови умения и езици
помощ и подкрепа за други хора, включително най-уязвимите

възможност за младите хора да помагат там, където това
е най-необходимо

Младите хора ще могат да придобият опит при справяне
с трудни ситуации – от възстановяване
на общности след природни бедствия до
оказване на помощ при решаване на въпроси като социалното изключване или
посрещането и интегрирането на бежанци и мигранти.
Организациите, работещи в области,
свързани със солидарността, независимо дали са местни органи, неправителствени организации или предприятия,
ще могат да назначават млади хора за
доброволческа дейност или практика
на работното място, стаж или чиракуване, ако отговарят на критериите за приемащи организации и се придържат към
Хартата на Европейския корпус за солидарност.
Източник: Европейска комисия
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