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ЛИТВА ПОЕМА ПРЕДСЕДАТЕЛСТВОТО НА СЪВЕТА НА ЕС 

 

Председателството на Съвета на Европейския съюз е от висока важност за цялостния живот 

на ЕС, като спомага за полезния диалог между институциите и комфорта на държавите-членки. 

То се присъжда на ротационен шестмесечен принцип и от 1 юли 2013 година Литва може за 

първи път да бъде поздравена като мандатоносител на този важен пост. Държавата ще бъде 

шестата от последната група на новоприети в европейското семейство след Словения, Чешката 

република, Унгария, Полша и Кипър, която ще се нагърби с тази отговорна задача. И по всичко 

изглежда, че Литва знае какво иска да постигне – слоганът за една „надеждна, просперираща и 

отворена Европа” потвърждава това. Надеждна? Литва се нагърбва със задачата да рехабилитира 

икономическото статукво, като укрепи както бюджетния контрол върху Еврозоната, така и Пакта 

за растеж и заетост. Работа върху Банков съюз също не е изключена. Просперираща? Младежите 

са бъдещето и Литва отчита това, като ще акцентира върху тяхната заетост, а в синхрон с това ще 

бъдат подпомогнати малкия и среден бизнес, иновациите и дигиталния пазар. Отворена? 

Европейският съюз има определени традиции в тази насока с многобройните партньорства през 

годините и Европейската политика на съседство. Литва ще затвърди тези позиции, помагайки за 

диалога на изток, задълбочавайки свободната търговия и насърчавайки правилна погранична 

дейност. Последната точка вече започва част от своята реализация, тъй като литовският външен 

министър Линас Линкевичус официално заяви, че Литва ще се опита да даде старт на първата 

междуправителствена конференция между Сърбия и Европейския съюз, с която да се инициират 

преговори по присъединяване.  

 

За сметка на това обаче, членството на България и Румъния в Шенген може би няма да бъде 

на дневен ред по време на литовското председателство. Постоянният представител на Литва в 

ЕС господин Кароблис направи изказване, че е "много трудно" да се направи каквото и да било 

обещание във връзка с отлагания дълго време въпрос. Той допълни, че материята евентуално би 

могла да влезе в работната рамка „отворена Европа“, но процесът е силно зависим от „това, 

което се случва в двете държави“. Така или иначе, Литва изгражда добра обща позиция относно 

наболели проблеми като тези в Украйна и Беларус. Спрямо Украйна председателството отчита 

нуждата от промени в украинското изборно законодателство и наложителни реформи в 

съдебната власт и правораздаването. Относно Беларус, вярата остава, че „някой ден“ Минск ще 

придобие европейска нагласа и ще осигури на гражданите си живота, който заслужават. В 

заключение, надеждата за ползотворна следваща половин година остава повече от силна. Макар 

да поема отговорния пост в един труден период, знаем, че ако Литва следва собствената си 

народопсихология - „Drumstame vandeny bepigu žuvauti“ - „риболовът е добър в неспокойни 

води“, резултатите няма да закъснеят. 

 

МНОГОГОДИШНА ФИНАНСОВА РАМКА 

 

Многогодишната финансова рамка (МФР) е дългосрочният бюджет на ЕС. Тя определя  

приходната и разходната част на европейския бюджет за 7-годишен период. Годишните бюджети 

не могат да надвишават наложените от МФР лимити на разходите по отделните политики. 

Досега са сключени четири МФР, а от средата на 2011 г. започнаха преговорите за МФР 2014-
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2020 г. Целта е да се постигне междуинституционално споразумение по т.нар. пакет за МФР, 

състоящ се от регламента за МФР, петте законодателни акта относно собствените ресурси на ЕС 

и специфичните секторни предложения. В преговорния процес участват Европейската комисия, 

Съветът и Европейският парламент, като преговорите протичат в две направления: политическо 

и законодателно. Политическото направление се изразява в постоянен диалог между ЕП и 

Съвета и постигането на споразумение от държавните и правителствени ръководители в рамките 

на Европейския съвет, което служи като основа за законодателната дейност. Второто 

направление намира израз в сближаването на позициите на държавите-членки помежду им и с 

позицията на ЕП и постигането на съгласие по техническите аспекти на законодателните 

предложения. Приемането на пакета за МФР следва различни процедури за отделните 

съставляващи го актове, като регламентът за МФР се приема с единодушие от Съвета след 

одобрение от ЕП.  

 

Преговорите за бъдещата рамка бяха белязани от спорове и нажежиха атмосферата сред 

европейските лидери поради различните им визии за най-добрия изход от кризата и 

стабилизиране на икономиката. Докато някои държави-членки настояваха за строга бюджетана 

дисциплина и замразяване на разходите за осигуряване на финансова стабилност, други 

подкрепяха увеличаването на бюджета, застъпвайки тезата, че Европа може да излезе от кризата 

само ако инвестира достатъчно средства. ЕП твърдо се противопостави  на строгите 

ограничения и орязването на бюджета, призовавайки за повече средства за стимулиране на 

заетостта и икономическия растеж. След продължителни и тежки преговори на 8.02.2013 г. 

Европейският съвет постигна съгласие по политическото направление, което позволи на 

27.06.2013 г. представители на ЕК, Съвета и ЕП да се обединят около политическо споразумение 

за МФР 2014-2020 г. На пленарно заседание на 3 юли ЕП изрази подкрепата си за 

споразумението, като окончателното гласуване е насрочено за есента. Постигнатото 

споразумение отразява настояването на ЕП за гъвкавост на бюджета (опция за прехвърляне на 

неизразходени средства между години и пера) и възможност за преразглеждане на МФР през 

2016 г. То поставя таван на разходите от 959,99 млрд. евро под формата на поети задължения, 

което се равнява на 1% от брутния национален доход на ЕС. На практика това означава 3.5% 

намаление в реално изражение спрямо текущата МФР. Макар и общите разходи да намаляват, 

средствата за образование, научни изследвания и иновации се увеличават значително с цел 

стимулиране на растежа и създаване на работни места. Повече за постигнатото споразумение 

може да научите на http://www.consilium.europa.eu/special-reports/mff/summary-of-the-european-

council-agreement?lang=bg. 
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ВАРНА – ФИНАЛИСТ В НАДПРЕВАРАТА ЗА ЕМС 2016 

 

Центърът Европа Директно Варна с радост би искал да съобщи, че на 5 юли 2013 бяха 

приветствани главните инициатори на кандидатурата на Варна за Европейска Младежка Столица 

за 2016, титла присъждана от Европейския младежки форум всяка година. Градът е финалист и в 

момента гради последния, но и най-важен етап от своята кандидатура. Наред с Вилнюс, 

испанските Бадахос и Сан Кристобал де ла Лагуна, Голуей и Ганджа, Варна участва в 

престижния конкурс, който би бил от съществено значение за бъдещето на града. Набъбване на 

инвестициите, привличане на още повече туристи и асистирането за Европейска столица на 

културата 2019 са само малка част от ползите на инициативата. Организаторите споделят, че 

въпреки важността на всички тези, те оценяват помощта за младежките политики на Варна, 

която би била неминуема в процеса, като още по-голямо преимущество. Ето какво пише в един 

от разпространяваните документи: „Европейската младежка столица присъства във всички 

европейски и национални медии със своята програма, кандитура и дейности, което неминуемо 

води до повишенa популярност за града, както и до увеличаване на разпознаваемостта му като 

туристическа дестинация. Това е не само поради ангажираността на местната администрация 

към младежите, но й факта, че името Европейска младежка столица определя града- победител 

като най-прогресивният младежки град на континента. Логично следствие от това е, че повечето 

значими европейски и национални младежки събития за 2016-та година биха се провели именно 

на територията на града-победител, а пък няма как да не се спомене и добавената стойност от 

посещенията на младежи, младежки лидери, политици и други, които ще гостуват на града.“  

 

С оглед на всичко това, Европа Директно Варна официално подава ръка на инициаторите и 

подкрепя тяхното начинание като предоставя безвъзмезно своите информационни ресурси и 

платформи. Те ще бъдат от полза на всички работни групи от разширения състав на 

начинанието. Пиар групата, тази на електронното обслужване, рекламата и представителното 

звено наистина могат да извлекат ползи от това партньорство в различни насоки. Европа 

Директно Варна има набор от контакти на равнище, което е ключово за финалния етап на 

кандидатурата. Като част от мрежата Европа Директно, разположена в повече от 500 европейски 

града и разбира се Еврокомисията като главен орган, центърът би могъл да спомогне за 
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чуваемостта на инициативата и по този начин да спомогне за благоприятната оценка. Самите 

инициатори казват, че е важно да се наблегне на присъствието на Варна в Брюксел, тъй като 

журито е основно от институции там и всеки форум, който има касателство с култура и 

младежка политика, представлява интерес за екипа. Срещата на организаторите с Европа 

Директно Варна обещава развитие именно в тази насока като всички се надяваме на 

благоприятна оценка на 23 ноември тази година. 

 

ЕВРОПЕЙСКА ПРОКУРАТУРА 

 
Във време на криза и бюджетни ограничения е изключително важно да се гарантира 

легалното използване на европейските фондове. Понастоящем 500 млн. евро годишно изчезват 

от бюджета на ЕС по данни на държавите членки, а процентът на успеваемост на назателните 

преследвания на престъпления срещу европейския бюджет е със средна стойност едва 42,3% и 

големи вариации между отделните държави. Затова на 17 юли Европейската комисия (ЕК) 

предложи създаването на Европейска прокуратура – независима институция със задача да 

провежда разследвания, да образува наказателни производства и в случай на необходимост да 

повдига обвинения пред националните съдилища за престъпления срещу бюджета на ЕС. Целта 

е осигуряването на адекватна защита за парите на европейските данъкоплатци. Европейската 

служба за борба с измамите (OLAF) ще претърпи реформа с цел подобряване на управлението и 

укрепване на процесуалните гаранции и ще продължи да функционира в сфери, останали извън 

компетентността на новата структура, така че да се избегне дублиране на правомощия. ЕК 

обяснява предложението си с необходимостта от единна защита на европейския бюджет. 

Наднационалният (федералкен) характер на бюджета изисква наднационални средства за борба с 

измамите. Европейската прокуратура ще действа в съответствие с общи разпоредби за 

преодоляване на големите различия в текущите равнища на защита.  

 

Предвижда се децентрализирана структура на новата институция. Делегираните прокурори 

ще осъществяват функциите си в държавите членки, прилагайки националното законодателство 

със съдействието на местния персонал, а действията им ще подлежат на съдебен контрол от 

националните съдилища. Европейският прокурор ще координира дейността им, за да се 

гарантира еднаквото прилагане на правилата в целия Съюз. Интеграцията между национално и 

наднационално равнище ще се подпомага и от 10-членен колегиум, състоящ се от европейския 

прокурор, четирима негови заместници и още пет делегирани прокурора. Предложението на 

Комисията съдържа и хармонизирани разпоредби за действията, които Европейската 

прокуратура може да предприема при разследване, и разпоредби относно събирането и 

използването на доказателства. Същевременно се предлага и засилване на защитата на 

процесуалните права на лицата, разследвани или обвинени от Европейската прокуратура.  

Предложеният регламент трябва да се приеме по специална законодателна процедура, 

изискваща единодушие в Съвета и одобрението на Европейския парламент. Заместник-

председателят на ЕК и комисар по правосъдието г-жа Вивиан Рединг призова държавите членки 
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и ЕП за подкрепа, така че Европейската прокуратура да може да започне работа от 1 юнуари 

2015 г.  

 

ГРАЖДАНСКИ ДИАЛОГ СЪС ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА 

ЕК Г-ЖА ВИВИАН РЕДИНГ 
 

2013 г. беше обявена от ЕК за Европейска година на гражданите. Тази година е посветена на 

правата, които произтичат от европейското гражданство. Една от инициативите, свързани с 

Европейската година на гражданите, е организирането на структурен диалог между управляващи 

на всички нива, граждани и бизнес средите, който има за цел да повиши осведомеността относно 

тези права и да позволи изграждането на една интегрирана визия за бъдещето на ЕС. В ситуация 

на тежка икономическа криза, силен спад в доверието и подкрепата на европейските граждани за 

институциите на Съюза и европейската идея и наближаващите избори за ЕП Комисията реши да 

организира дебат за бъдещето на Европа. Еврокомисари посещават държавите-членки, 

приканвайки техните граждани да споделят проблемите си и да изразят очакванията и 

виждането си за бъдещото развитие на ЕС. ЕК разчита на тази обратна връзка като отправна 

точка при изготвянето на предложения за бъдещи реформи.  

 

Като част от поредицата публични дискусии се състоя и гражданският диалог със заместник-

председателя на ЕК г-жа Вивиан Рединг на 23 юли в София. Дебатът се излъчваше на живо по 

БНТ 1, като можеше да бъде проследен и на специален интернет сайт. На събитието присъства и 

президентът Росен Плевнелиев. Срещата се радваше на голям интерес сред представителите на 

гражданското общество, като дори предвиденото по програма време не стигна за всички. 

желаещи да зададат своите въпроси. Веднага след приключването на диалога, еврокомисарката 

по правосъдието публикува реч със синтезирани основните послания. Тя призова политическите 

сили да се опитат да постигнат консенсус, за да се възстанови полтическата стабилност в 

страната. Едно от най-емблематичните и цитирани изказвания бе, че „модерните демокрации и 

динамичните икономики са несъвместими с олигархиите“. Младежката безработица също бе 

засегната като тема и г-жа Рединг обяви, че ЕС е предвидил средства за справяне с проблема, 

като е необходимо просто правителставата на държавите-членки да представят предложения, по 

линия на които да бъдат отпуснати парите. И докато гражаните на все повече европейски 

държави възприемат негативно отношение към имиграцията, г-жа Рединг е категорична, че 

европейците, ползващи се от правото на свободно движение, не са имигранти. Освен правото на 

свободно движение, като едно от най-големите предимства на членството в ЕС се посочва и 

достъпът до единния пазар и до европейския пазар на труда. Що се отнася до Шенген, 

евромокисарката признава, че България и Румъния са изпълнили техническите критерии, но сега 

следва да бъде взето политическо решение. В отговор на изразеното недоволство от начина на 

функциониране на българската политическа и съдебна система г-жа Рединг подчерта, че 

работещата съдебна система е нещо абсолютно задължително и необходимо за всяка 

демократична държава и ЕС, посредством европейските фондове и Механизма за 

сътрудничество и проверка, ще подкрепи България в усилията и за реформа, но страната сама 
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трябва да разрещи вътрешните си проблеми и да предприеме решителни и последователни 

мерки в тази насока. Българските политици трябва да гарантират и свободата на медиите. 

Защитата на данните е проблем, по който европейските институции са постигнали консенсус да 

се ангажират още по-активно. Комисар Рединг сподели визията си за бъдещето на ЕС като 

Съединени европейски щати с правителство в лицето на Комисията и двукамарна система, 

състояща се от ЕП и „сенат“ на държажите членки.  

По време на диалога, Европа Директно Варна посрещна студенти от Икономическия 

университет Варна и Държавния университет на Република Дагестан, които заедно проследиха 

дебата чрез видео връзка, запознаха се с дейността на центъра и получиха информационни 

материали. 

 

СТАЖАНТСКИ ПРОГРАМИ КЪМ ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВАРНА 
 

Информационен център “Европа Директно - Варна” възнамерява да създаде традиции в 

предлагането на стажантски програми и предоставяне поле за изява на всеки млад човек. Винаги 

сме били отворени за инициативни и мотивирани младежи, на които тепърва им предстои да се 

включат на пазара на труда, в т.ч. студенти от различни специалности и университети. Наясно 

сме, че е изключително трудно за един студент да започне своята професионална кариера 

веднага след завършване на висшето си образование, затова ние от “Европа Директно – Варна” 

даваме шанс на амбициозните младежи да започнат професионалния си път, плавно навлизайки 

в една прекрасна работна среда. Стажантите се ползват с възможността да се запознаят с правата 

и шансовете си за успех в рамките на ЕС, да дебатират за бъдещето си, да научат и да поддържат 

интереса към ЕС, да разкрият и преоткрият качествата и уменията си, давайки гласност на 

идеите си. По време на своя стаж всеки стажант става свидетел на свързването на ЕС и неговите 

граждани на местно ниво, получава и разпространява информация и съвети относно политиките 

на ЕС, активно стимулира местния и регионален дебат за ЕС чрез участие в разнообразни 

събития и информационни кампании, помага на европейските институции да разпространяват 

информация на местно ниво и да дава на обществото възможност за обратна връзка с 

институциите на ЕС. 

Една от програмите, по които работи “Европа Директно - Варна”, е “Студентски практики”, 

изпълнявана в партньорство с всичките 51 висши училища в България, създадени в съответствие 

със Закона за висшето образование. За участие в предвидената практика могат да кандидатстват 

всички редовни и задочни студенти, вписани в Регистъра на действащите и прекъснали студенти 

и докторанти, поддържан от МОН. За успешно приключило се счита практическото обучение, 

проведено в реална работна среда в рамките на 240 часа. След приключването и отчитането на 

практиката на студента се изплаща стипендия в размер от 480 лв. 

Екипът на центъра ще продължава с опитите си да улесни прехода от образователните 

институции към работното място и да усъвършенства практическите умения на студентите от 

висшите училища в съответствие с потребностите на пазара на труда. 
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Проектът “Европа Директно – Варна“ се осъществява с финансиране от Европейския съюз 

и Варненската търговско-индустриална камара. 
 

Мненията, изразени в настоящата публикация, са авторски и не отразяват задължително 

официалните становища на Европейските институции. Публикацията се разпространява 

безплатно. 
 

Безплатна телефонна линия от всички точки на ЕС: 00 800 6 7 8 9 10 11 


