
 1 

 

 

 

Брой 2 /Февруари 2017 

 

 

 

    

         

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скъпи приятели, 

имате възможност да дадете оценка на дейностите на нашия 

център напълно анонимно на следващия линк: 

 

http://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014?surveyla

nguage=BG 

 

Ще се радваме да споделите доколко нашите услуги са 

полезни за вас! Предварително ви благодарим за отделеното 

време! 

ККооннттааккттии::  

ббуулл..  ППррииммooррссккии  113355,,  ВВааррннаа  99000022  ●●  ттеелл..  00887788  662244110066  ●●  eeuuddiirreeccttvvaarrnnaa@@vvccccii..bbgg    

●●  wwwwww..vvccccii..bbgg//eeuuddiirreecctt  ●●  FFaacceebbooookk::  hhttttppss::////wwwwww..ffaacceebbooookk..ccoomm//EEuurrooppeeDDiirreeccttVVaarrnnaa//    

●●  TTwwiitttteerr::  @@EEUUDDiirreeccttVVaarrnnaa  
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           Акценти в броя:                                       

 

 Какво се случи в Европа през изминалия месец? 

 Полезно за вас:  Всичко, което трябва да знаем за европейските 

референтни мрежи 

 Енергийният преход в Европа напредва с добри темпове 

 Евродепутатите осъждат ограниченията за пътуване в САЩ 

 Допълнителни 40 млн. евро за МСП в България 

 Момиче от Кюстендил е сред най-добрите преводачи в ЕС 

 2017: Годината, в която Европа може да спечели или да загуби 

всичко. Европа е стожер на стабилността в един променящ се 

свят. /Статия на Жан Клод Юнкер/ 

 Евродепутатите одобряват търговското споразумение между ЕС и 

Канада 

 Конкурс за студентско есе по повод 10-годишнината на България 

в ЕС 

 EDIC в действие!   

  Варненски ученици на еднодневен стаж в Европа Директно - 

Варна  
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Полезно за вас:  Всичко, което трябва да знаем 

за европейските референтни мрежи 
 

 

 

На 1 март новосъздадените 
европейски референтни мрежи ще 

започнат работа. 
Тези мрежи са уникални и 

новаторски платформи за 

трансгранично сътрудничество между 

специалисти с цел диагностика и 

лечение на редки или слабо 

разпространени сложни заболявания. 

В реч пред лекари, пациенти и 

представители на медиите в 

университетската болница в Льовен 

европейският комисар по въпросите на 

здравеопазването и безопасността на 
храните 

Витянис Андрюкайтис заяви: “Днес, на 
Европейския ден за борба с редките 
болести, ми е особено приятно да обявя 

старта на европейските референтни 

мрежи. Като лекар твърде често съм бил 

свидетел на трагични истории на 

живеещи в неведение пациенти с редки 

или сложни заболявания, понякога без 
точна диагноза и съответно лечение. 

Виждал съм как колегите ми изпитват 
трудности да помогнат, тъй като им 

липсва информация и възможности да 

се свържат с други специалисти. Чрез 
тези мрежи ще бъдат свързани 

значителните знания и опит, които в 

момента са разпръснати в страните от 

ЕС. По този начин инициативата ще се 

превърне в осезаем пример за 

добавената стойност на 

сътрудничеството на равнище ЕС. 

Напълно съм убеден, че европейските 

референтни мрежи могат да облекчат 
живота на пациентите с редки болести и 

да проправят пътя към 

животоспасяващи и променящи живота 

им открития”. 

24 тематични европейски 

референтни мрежи, обединяващи 

повече от 900 високоспециализирани 

здравни екипа от 26 страни, ще 
започнат работа по широк кръг 
проблеми — от заболявания на костите 

до хематологични заболявания, от рак 

при децата до имунна недостатъчност. 
Обединяването на най-добрия експертен 

опит в ЕС в такъв мащаб ще бъде от 
полза ежегодно за хиляди пациенти със 

заболявания, изискващи особена 

концентрация на високоспециализирано 

здравно обслужване в области на 

медицината, в които експертният опит е 

рядкост. 
Редки се наричат тези болести, които 

засягат не повече от 5 на 10 000 души. 

Взети заедно, между 6000 и 8000 редки 

болести се отразяват на ежедневието на 

около 30 млн. души в ЕС, като много от 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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тях са деца. Редките и сложните болести 

могат да доведат до хронични 

здравословни проблеми, а много от тях 

са животозастрашаващи. Така например 

има близо 200 редки вида рак, като 

всяка година над половин милион души 

в Европа са диагностицирани с някой от 
тях. 

Въздействието на тези болести върху 

страдащите от тях, техните семейства и 

полагащите грижи за тях е значително, 

като често пациентите остават без 
диагноза поради липса на научни и 

медицински познания или поради 

трудния достъп до специалисти със 
съответния експертен опит. 

Разпокъсаността на познанията за 

редките болести и малкият брой 

пациенти, засегнати от отделните 
заболявания, превръщат тази област в 

област с особена добавена стойност на 
равнище ЕС. 

Европейските референтни мрежи са 
виртуални мрежи, обединяващи 

доставчици на здравно обслужване от 
цяла Европа за борба със сложни или 

редки заболявания, изискващи 

високоспециализирано лечение и 

концентрация на знания и ресурси. Те 
се създават в съответствие с 
Директивата на ЕС за упражняване на 

правата на пациентите при 

трансгранично здравно обслужване 

(2011/24/ЕС), с която също така се 

улеснява достъпът на пациентите до 

информация за здравното обслужване и 

по този начин се увеличават 
възможностите им за лечение. 

На практика европейските 
референтни мрежи ще разработват 
новаторски модели за полагане на 

грижи, инструменти за електронно 

здравеопазване, медицински решения и 

изделия. Те ще подкрепят 
изследванията чрез обширни клинични 

проучвания и ще допринасят за 

разработването на нови лекарства. 
Мрежите също така ще доведат до 

икономии от мащаба и ще гарантират 
по-ефективно използване на скъпи 

ресурси, а това ще се отрази 

положително на устойчивостта на 

националните здравни системи и ще 

бъде от полза за десетки хиляди 

пациенти в ЕС, страдащи от редки и/или 

сложни заболявания. 

Европейските референтни мрежи ще 

бъдат подкрепени от европейски 

трансгранични инструменти в областта 
на телемедицината и ще могат да се 
възползват от редица механизми на ЕС 

за финансиране, като здравната 

програма, Механизма за свързване на 

Европа и програмата на ЕС за научни 

изследвания „Хоризонт 2020“. 

 

Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите

 

Енергийният преход в Европа напредва с добри 

темпове 
 

Европа е на път да постигне своите 
цели за 2020 г. по отношение на 

емисиите на парникови газове, 

енергийната ефективност и 

възобновяемата енергия. За да 
стимулира още повече този процес, на 1 

февруари Комисията дава начало на 
нова обиколка във връзка с енергийния 

съюз. 
В съответствие с ангажимента си да 

докладва ежегодно за енергийния съюз, 
Европейската комисия публикува своя 

втори доклад за състоянието на 

енергийния съюз. В доклада се 

разглежда напредъкът, постигнат след 

публикуването на първия доклад за 
състоянието на енергийния съюз през 
ноември 2015 г. Тези доклади са 

основен елемент от наблюдението на 

изпълнението на този ключов приоритет 
на Комисията на Юнкер. 

Заместник-председателят на 

Европейската комисия 

Марош Шефчович, отговарящ за 

енергийния съюз, заяви: “С енергийния 

съюз се преследват цели не само в 
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областта на енергетиката и климата. Той 

има за цел ускоряване на 
фундаменталната модернизация на 

цялата европейска икономика, за да 
може тя да стане нисковъглеродна и 

енергийно и ресурсно ефективна по 

социално справедлив начин. Трябва да 
укрепим и външното измерение на 
енергийния съюз, за да засилим 

водещата роля на ЕС в световен мащаб. 

Сега, когато голяма част от 
необходимите законодателни 

предложения вече са представени за 

обсъждане, 2017 г. трябва да бъде 
годината на изпълнението. Това е 
посланието, което ще отправя към 

държавите членки по време на 

обиколката във връзка с енергийния 

съюз, която ще започне на 3 февруари”. 
Мигел Ариас Канете, комисар на ЕС 

по въпросите на климата и 

енергетиката, каза: “Европа е на път да 
постигне целите си в областта на 
климата и енергетиката за 
2020 г. Въпреки настоящата 

геополитическа несигурност, Европа 
продължава напред с прехода към чиста 
енергия. Няма друга алтернатива. 

Фактите сами говорят за себе си – 

възобновяемата енергия вече е 

конкурентна в ценово отношение, а 
понякога е и по-евтина от изкопаемите 
горива; в сектора в Европа работят над 

един милион души и се привличат 
повече инвестиции, отколкото в много 

други сектори; разходите ни за внос на 

изкопаеми горива са намалели с 
16 млрд. евро. Сега усилията трябва да 
продължат, като Европа работи със 
своите партньори, за да играе водеща 
роля в световната надпревара за по-

устойчива и по-конкурентоспособна 
икономика.” 

След публикуването на първия 

доклад за състоянието на енергийния 

съюз няколко тенденции в прехода на 

ЕС към нисковъглеродна икономика са 
се запазили и са укрепнали. Комисията 
ще извърши допълнителни задълбочени 

анализи на политиките на страните от 
ЕС, като използва новата обиколка във 

връзка с енергийния съюз през 2017 г. 

През 2016 г. визията за рамкова 

стратегия за енергиен съюз в още по-

голяма степен намери реализация в 

конкретни законодателни и 

незаконодателни инициативи, преди 

всичко с пакета от мерки Чиста енергия 

за всички европейци, представен на 

30 ноември 2016 г. 
ЕС като цяло продължава да 

напредва добре по отношение на целите 

на енергийния съюз, по-специално по 

отношение на целите в областта на 

енергетиката и климата за 2020 г. 
(вижте MEMO/17/162 и MEMO/17/163). 

Той вече е постигнал целта си за 
крайното потребление на енергия. 

Същото се отнася и за емисиите на 

парникови газове – през 2015 г. 
емисиите на ЕС са били с 22% под 

равнището през 1990 г. ЕС се представя 

добре и в сектора на възобновяемата 

енергия – според данните от 2014 г. 
делът на енергията от възобновяеми 

източници е достигнал 16% от брутното 

крайно енергопотребление в ЕС. Друга 

важна тенденция е, че ЕС продължава 

успешно да прекъсва връзката между 

икономическия растеж и емисиите на 

парникови газове. През периода 1990 –

 2015 г. общият брутен вътрешен 

продукт на ЕС (БВП) е нараснал с 50%, 

докато общите емисии са намалели с 
22%. 

След сключването на Парижкото 

споразумение през декември 2015 г. 
бързото му ратифициране от страна на 

ЕС позволи първото по рода си 

всеобщо, правно обвързващо 

споразумение за климата да влезе в сила 
на 4 ноември 2016 г. 

В бързо променящата се 
геополитическа обстановка наличието 

на успешен енергиен съюз е от 
решаващо значение за защитата на 

дългосрочните икономически интереси 

и благоденствието на Европа и 

европейците. Затова при работата по 

енергийния съюз през последните 

месеци се поставя по-голям акцент 

върху енергийната дипломация, чиито 

цели са подобряване на сигурността на 

енергийните доставки, увеличаване на 

износа на нисковъглеродни технологии 
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от ЕС и повишаване на 
конкурентоспособността на 
европейската индустрия. 

През 2016 г. Комисията представи 

и европейска стратегия за мобилност с 

ниски емисии с ясна амбиция – до 

средата на века емисиите на парникови 

газове от транспорта да са поне с 60% 

по-ниски спрямо 1990 г. и да е налице 
устойчива тенденция за понижаването 

им до нула, като в същото време се 

гарантира задоволяването на 

потребностите от мобилност на хора и 

стоки, както и глобалната свързаност. 
Източник: ЕК - Съобщение за 

медиите 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Евродепутатите осъждат ограниченията за пътуване 

в САЩ 

  
На 1 февруари лидерите на 

политическите групи реагираха на 
указите на президента на САЩ Доналд 

Тръмп, с които се забранява достъпа до 

страната на граждани на седем държави. 

Повечето евродепутати описаха 
ограниченията като произволни и в 

разрез с основните ценности на 

западните демокрации, сред които 

свобода, недискриминация и 

солидарност. 
Върховният представител на ЕС по 

външната политика Федерика 
Могерини приветства пояснението от 
страна на американските власти, че 

граждани на ЕС няма да бъдат засегнати 

от забраната за пътуване, дори и да имат 

гражданство на някоя от седемте 

страни. В същото време тя разясни, че 

„това не променя цялостната ни оценка 

на указите... ЕС няма да обърне гръб на 

нито един човек, който има право на 

международна защита,“ каза тя, като 

добави, че „това е нашата позиция, това 

ще продължи да бъде нашата позиция.“ 

„Тръмп беше избран и ние искаме 

диалог,“ каза лидерът на групата на 

ЕНП Манфред Вебер (Германия). Той 

добави: „Когато Тръмп казва, че се бори 

с незаконната миграция и радикалния 
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ислямизъм, ние сме съгласни. Но 

забраната за пътуване не е същото. 

Генерализираното съмнение спрямо 

държави и хора води до ксенофобия. 

САЩ винаги е била държава на 
свободата и основните права; сега 
Тръмп позволява мъченията.“ Той 

добави, че чрез такива действия „самата 
държава става престъпник.“ 

 Джани Питела (С&Д, Италия) каза: 

“Тези разпоредби са нападение срещу 

европейската правна култура и основни 

ценности... Нека бъдем прями: 

забраната за пътуване... не е против 

тероризма. Това е лъжа, демагогия, 

която е насочена срещу някои държави, 

но не и срещу тези, с които Тръмп има 
бизнес. Призовавам всички 

авиокомпании да не отказват пътници 

от страните, засегнати от забраната. А 

ние трябва да предотвратим посещение 
на Тръмп в ЕС, докато тази забрана е в 

сила. Нашите врати са затворени за 

него!“ 

Сайед Камал (ЕКР, Великобритания) 

каза: „Тази произволна забрана изпраща 

послание, че има някаква 
фундаментална несъвместимост между 

това да си добър мюсюлманин и добър 

гражданин на западна демокрация. Тя 

просто помага на „ДАЕШ“ и други 

екстремисти, които твърдят абсолютно 

същото... В същото време, 

американците гласуваха за кандидата, а 
той прави това, което е обещал. Затова 
ние трябва да приемем, че този 

президент, неговите приоритети и 

политики са последици от засилващата 
се вълна на недоволство.“ 

Фактът, че нито един терорист от 
някоя от страните, засегнати от 
забраната, никога не е действал на 
територията на САЩ, според Ги 

Верхофстад (АЛДЕ, Белгия) показва, че 
„това е чиста дискриминация“, мярка, 

целяща да захрани популизма и 

национализма. Той добави, че същите 
сили заплашват и Европа и изрази 

надежда, че европейските лидери, 

когато се срещнат във Валета, ще се 
изправят срещу тази „шайка популисти 

и националисти, които искат да ни 

унищожат.“ 

Лидерът на ЕОЛ/ЕСА Габриеле 

Зимер (Германия) каза: „Нека изправим 

своите ценности срещу презрението на 

Тръмп, нека покажем, чрез миграционна 

политика, характеризирана от 
солидарност, че хората, които търсят 
закрила, не са в основата на всичко 

зло... Какво щеше да се случи с 

европейските демокрации след войната, 
ако бежанците от нацизма не бяха 

намерили убежище?“ 

„Кой би си помислил, че свободите и 

правата, които ние всички приемаме за 

естествени, могат да се изпарят така 
бързо? Явно така умира либералната 
демокрация...“ отбеляза лидерът на 

Зелените Ска Келер (Германия).  Тя 

призова ЕС да бъде „шампионът по 

защита на международното право, 

правата на човека и свободите; нека 
направим Европа обратния модел на 

Тръмп.“ 

Найджъл Фараж (ЕСПД, 

Великобритания) каза, че в САЩ „един 

истински, избран демократ прави това, 
за което е избран“. Той описа 

европейските оплаквания като 

„доказателство за антиамериканизма на 

ЕС“ и предложи Тръмп да бъде поканен 

в Парламента за „открит диалог.“ 

Съпредседателят на групата на 

ЕНС Марсел Де Храаф (Нидерландия) 

 призова председателя на Европейския 

съвет Доналд Туск и Комисията да 

„последват примера на президента 

Тръмп, въведат контрол на 

националните граници. Да не допускат 
джихадистите. Не само от седемте 

страни, посочени от Тръмп, а от много 

повече.“ 

 

Източник: ЕП
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Допълнителни 40 млн. евро за МСП в България 

 

 
  

Европейският инвестиционен фонд 

(ЕИФ) и Националният гаранционен 

фонд (НГФ) подписаха споразумение, с 
което се осигуряват допълнителни 40 

милиона евро финансиране за малките и 

средни предприятия в България по 

програма COSME на Европейската 
комисия. Средствата се осигуряват с 
подкрепата на Европейския фонд за 

стратегически инвестиции (ЕФСИ), 

който стои в основата на 
Инвестиционния план за Европа (План 

„Юнкер“). 

ЕИФ осигурява гаранционна линия в 

размер на 20 милиона евро, с която НГФ 

ще подкрепи финансиране за 40 

милиона евро към МСП в България, 

изпитващи затруднения при 

осигуряване на изискваните 

обезпечения. Очакванията са през 
следващите три години от 

споразумението да се възползват 330 

български предприятия. 
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 Момиче от Кюстендил е сред най-добрите 

преводачи в ЕС 
 

Ученичка от Кюстендил е сред най-

добрите преводачи в ЕС. Мадлен 

Илиева е българският победител в 

юбилейното десето издание на конкурса 

на ЕК Juvenes Translatores, а за втора 
поредна година наградата отива в ЕГ 

„Д-р Петър Берон“ в Кюстендил.  

Със своя превод от английски на 

български език Мадлен изпревари 73 

свои връстници от общо 16 средни 

училища в България и се присъедини 

към останалите 27 победители – по един 

от всяка държава от Европейския съюз. 
Носителите на приза за млад преводач 

ще бъдат поканени в началото на април 

в Брюксел, за да получат наградите си 

от комисар Гюнтер Йотингер, който 

отговаря за бюджета и човешките 
ресурси. 

,,Честито на победителите в десетото 

издание на конкурса! Родителите и 

учителите Ви трябва много да се 
гордеят с Вашите постижения, а аз Ви 

поздравявам за това, че приехте 
предизвикателството и ни показахте 

многообещаващ талант. Езиците 

отварят сърцата и умовете за света и 

рушат бариерите, помагат ни да 

разберем другите народи и култури. 

Поздравления за младите победители за 

проявения творчески размах на всички 

24 езика на ЕС. Браво на всички Ви!“, 

заяви комисар Гюнтер Йотингер. 

За десети път от 2007 г. насам над 

3000 ученици от всички краища на 

Европейския съюз превеждаха текстове, 
като този път темата беше за езиците и 

превода. Те можеха да избират измежду 

552-те възможни комбинации между 

всеки 2 от 24-те официални езика на ЕС. 

Тази година учениците използваха 

152 езикови комбинации, сред които от 
гръцки на латвийски и от български на 

португалски. Всички победители са 

избрали да превеждат към своя най-

силен език или към майчиния си език. 

Такава е и обичайната практика сред 

преводачите, които работят в 

европейските институции. 
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2017: Годината, в която Европа може да спечели или 

да загуби всичко. Европа е стожер на стабилността в 

един променящ се свят 

 
По всичко личи, че 2017 година 

може да остане в историята. Това е 
година на рискове, но и на 
възможности. Година, в която можем да 
определим съдбата на нашия континент, 

както някога написа Стефан Цвайг. 
Трябва да направим избор между 

изолационизма, неравенството и 

националния егоцентризъм, от една 
страна, и отвореността, социалното 

равенство и силата, постигната чрез 
солидарност, от друга страна; избор 

между връщането назад и бъдещето; 

между едностранчивите интереси и 

интереса на цяла Европа. 

Всеки, който е запознат с мрачните и 

изпълнени с драматизъм оценки за 2016 

г., знае, че и през 2017 г. ни чакат 
немалки предизвикателства, 

включително отговори на въпросите как 

да формираме нашата политика в 

областта на миграцията в дългосрочен 

план, как да засилим общата ни 

сигурност и как да се възползваме по-

пълноценно от огромния потенциал на 

цифровия единен пазар. Започнахме да 
търсим отговори още през миналата 
година. За щастие, европейците 
разбраха, че като работим заедно, 

можем да намерим по-добри решения, 

отколкото ако всяка държава членка се 
води единствено от своите интереси. 

2017 е годината, когато трябва да 
доразвием това, което първоначално 

постигнахме, да проявим гъвкавост и да 
постигнем реални резултати. 

По въпроса с бежанците има да се 
работи още много, но благодарение на 

съвместните ни усилия сега сме в по-

благоприятна позиция в сравнение с 
миналата година по това време. 

Успяхме да създадем Европейската 
гранична и брегова охрана в 

сравнително кратки срокове, така че в 

момента най-сетне можем да защитим 

съвместно нашите общи външни 

граници. Агенцията за защита на 

границите не само осигурява 

поддържането на еднакво високи 

стандарти за сигурност по всички 

външни граници, но и при 

необходимост е в състояние да реагира 

бързо. Ако на българо-турската граница 

например са необходими подкрепления 

и оборудване, Европейската гранична и 

брегова охрана вече може да 

предприеме действия незабавно, без да 

трябва да чака разрешение от отделните 

държави членки. Тя може да 

мобилизира екип от 1500 гранични 

служители, от които 395 от Германия и 

Франция. Освен това тя може да 

изпрати на място собствено техническо 

оборудване, като например превозни 

средства, кораби и хеликоптери. Frontex 

— агенцията на ЕС за защита на 

границите — също така подпомага 

държавите от ЕС при връщането на 

лица, които не отговарят на критериите 

за предоставяне на убежище. За тази цел 

екипът й, съставен от 690 експерти, 

може да бъде изпратен на място. 

Едновременно с това сме на път да 

преодолеем значителни пропуски в 

осведомеността, засягащи нашите 

външни граници. Миналата година 

внесохме предложения за различни 

инициативи, сред които за създаване на 

Система на ЕС за информация за 

пътуванията и разрешаването им. Това 

означава, че в бъдеще дори пътниците, 

които са освободени от изискването за 

притежаване на виза, ще подлежат на 

засилени проверки за сигурност. В 

крайна сметка искаме да знаем с 

точност кой влиза в Европа, преди да е 

стигнал до нейната територия. Не 
трябва да останат никакви вратички, 

които могат да бъдат използвани от 

терористите. 
Всичко това способства за 

сигурността и стабилността ни, както и 

за дългосрочната политика в областта 

на миграцията, чийто обхват надхвърля 
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нашите граници. Ето защо в цялостната 
стратегия за миграцията, която 

разработих още преди широката 
общественост да обърне внимание на 

кризата с бежанците, се разглеждат по-

задълбочено причините за миграцията. 

Целта е да се сложи край на трафика на 
хора, а на потенциалните мигранти да се 
предложи бъдеще в регионите, от които 

произхождат. 
Такъв вид партньорство е ефективно 

и това си проличава от споразумението 

с Турция, с което са създадени законни 

и подлежащи на контрол механизми за 

бежанците от Сирия, като 

същевременно се предотвратява 
незаконната имиграция. В резултат на 
това броят на бежанците, които 

пристигнаха в Гърция миналата година, 

спадна с около 80 % в сравнение с 
предходната година. Броят на 
бежанците, пристигащи през Западните 

Балкани, също намаля рязко: от 764 000 

през 2015 г. до 123 000 през миналата 
година. 

Наред с това работим непрестанно за 
намиране на по-дългосрочни решения за 

бежанците, които пътуват до Италия. 

Миналата година през Средиземно море 
в Италия пристигнаха 181 000 души. 

Европейският съюз подпомага процеса 
на стабилизиране в Либия и 

задълбочава специалните партньорства 
в областта на миграцията с държавите 
на произход и на транзитно 

преминаване. В тази връзка 
предложеният наскоро от Комисията 
План за външни инвестиции също ще 

има важна роля. Идеята на този план е 
да се използват публични средства като 

гаранции с цел създаване на инвестиции 

и в резултат на това — на дългосрочни 

перспективи за Африка и съседните на 
ЕС държави. В състояние сме да 
мобилизираме инвестиции с общ размер 

44 милиарда евро. А ако държавите 
членки се включат от своя страна, 

бихме могли дори да удвоим ефекта за 
страните партньори и за европейските 
предприятия. 

В крайна сметка това засяга и ролята 
на Европа — да бъде стожер на 
стабилността в един променящ се свят. 

Независимо от резултата от изборите в 

САЩ ние не можем да поверим грижите 

за собствената ни сигурност на някой 

друг. Поради това Комисията предложи 

програма за обща политика за сигурност 

и отбрана, благодарение на която ще 

можем да работим заедно по-ефективно 

в областта на обществените поръчки и 

други въпроси. Не би следвало 

държавите членки да продължават 
паралелно да извършват 
изследователска дейност и да правят 
инвестиции в тази сфера, а по-скоро 

трябва да работят заедно – така е по-

ефикасно. В Европейския съюз има 154 

вида различни оръжейни системи, а в 

САЩ са едва 27. Според изчисленията 

ни бихме могли да спестим между 25 

милиарда и 100 милиарда евро годишно 

чрез засилено сътрудничество в тази 

област. Това е сума, която може да се 
инвестира далеч по-рационално в други 

сфери. 

Бавно, но сигурно инициативността 

на Европа нараства. Позитивната 

програма, която очертах в своята реч за 

състоянието на Съюза, е още едно 

свидетелство за това. Държавите членки 

единодушно одобриха програмата по 

време на срещата ни в Братислава — 

първата без участието на Обединеното 

кралство. А през 2017 г. ще продължим 

да действаме по тази програма. Още в 

самото начало на годината 

представихме конкретни предложения 

за оползотворяване на огромния 

потенциал на цифровия единен пазар. 

Според оценките стойността на 
цифровата икономика е възлизала на 
272 милиарда евро през 2015 г., но 

бихме могли да я повишим до 643 

милиарда евро до 2020 г. 
Решаващото в случая е да бъдат 

налице подходящите условия, които да 

донесат ползи както за гражданите, така 

и за предприятията, особено като се има 

предвид, че цифровите продукти и 

услуги ще предизвикат коренна 

промяна в цели сектори като 

земеделието, енергетиката и 

транспортните системи. Точно заради 

това се нуждаем от хармонизирани 

разпоредби, които да позволят свободен 
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и сигурен трансграничен трансфер на 
данни. В по-конкретен план, ще 
създадем ясна и стабилна правна рамка 
за цифровата икономика и 

същевременно ще гарантираме 
неприкосновеността на личния живот на 

гражданите, в частност чрез защита на 

личните данни и електронните 

съобщения. 

В името на това всички европейски 

граждани да се ползват от 
разширяването на мрежите Комисията 
също така предложи до 2025 г. в цяла 
Европа да се внедри технологията за 
мобилни комуникации от най-ново 

поколение. Освен това до 2020 г. ще 
осигурим безплатен достъп до безжичен 

интернет на всички основни публични 

обекти. 

Наред с това Европа създава и 

обезпечава инфраструктурата, която 

разкрива нови възможности. Цифрите 

показват колко важно е европейците да 
намерят общи, ориентирани към 

бъдещето решения в глобализирания 

свят. Докато в началото на XX в. 

европейците са били една четвърт от 
световното население, днес ние сме едва 
8 % от него, а до 2050 г. ще станем 5 %. 

Според мен обаче Европа има не 
само рационално, но и преди всичко 

емоционално измерение: онова 

всепроникващо усещане, създадено от 

мира, сигурността и наличието на 

възможности. За 60-тата годишнина от 

Римския договор си пожелавам нашето 

поколение да осъзнае огромния 

потенциал на европейския проект за 

бъдещето и да го оползотвори — така, 
както направи поколението преди нас. 
Това е задача не само на политиците, но 

и на всички европейци. 

Гражданите пътуват, учат и живеят 
спокойно в чужбина; потребителите се 

ползват с най-високи стандарти в 

областта на здравето и безопасността на 
храните; предприятията извличат ползи 

от европейския вътрешен пазар: тези 

права обаче не са дадени свише. Също 

както по времето на Стефан Цвайг ние 

трябва да решим в какъв свят искаме да 
живеем. Ето защо от всички нас зависи 

да превърнем 2017 в годината, в която 

Европа ще предприеме действия на 

световната сцена. Да работим за 

създаването на Европа, която ни пази, 

която ни прави по-силни и ни защитава. 
 

Статия на Жан-Клод Юнкер за Welt 

am Sonntag. 

 

 
© ZUCCHI ENZO 
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Евродепутатите одобряват търговското 

споразумение между ЕС и Канада 

 
На 15 февруари Европейският 

парламент одобри всеобхватното 

търговско и икономическо 

споразумение между ЕС и Канада 
(СЕТА). То има за цел да стимулира 

търговията със стоки и услуги, както и 

търговските и инвестиционни потоци. 

Разпоредбите на СЕТА ще се прилагат 
условно от април 2017 година. 

След гласуването докладчикът по 

СЕТА Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия) 

каза: „С приемането на СЕТА, ние 
избрахме отвореността, растежа и 

високите стандарти, вместо 

протекционизма и стагнацията. Канада е 
държава, с която споделяме общи 

ценности. Тя е съюзник, на когото 

можем да разчитаме. Заедно можем да 
строим мостове, а не стени, за 
просперитета на нашите граждани. 

СЕТА ще бъде светлината, по която ще 
се водят бъдещите търговски 

споразумения по целия свят.“ 

Споразумението бе одобрено с 408 

гласа „за“ срещу 254 „против“, с 33 

„въздържал се“. 

СЕТА ще премахне митническите 
тарифи върху повечето стоки и услуги. 

Споразумението също така предвижда 
взаимно признаване на 
сертифицирането на широка гама от 
продукти. Чрез споразумението Канада 
отваря своите търгове за обществени 

поръчки на федерално и общинско ниво 

за европейските фирми. Това вече е 
направено в Европа. Европейските 
доставчици на услуги в бранша на 
морското корабоплаване, 

телекомуникациите и машиностроенето, 

околната среда и счетоводството ще 
получат достъп до канадския пазар. 

По време на преговорите Канада се е 
съгласила да защити над 140 географски 

означения от ЕС  за храни и напитки, 

продавани на нейните пазари. В 

споразумението са включени и клаузи 

за устойчиво развитие с цел опазване на 
околната среда и социалните стандарти 

и гарантиране, че търговията и 

инвестициите повишават тези 

стандарти. 

За да се намалят опасенията на 
гражданите, че СЕТА дава твърде много 

власт на мултинационалните компании 

и че правителствата няма да могат да 

вземат законодателни мерки за защита 

на здравето, безопасността и околната 

среда, ЕС и Канада приеха в преамбюла 

на споразумението, както и в съвместна 

декларация-приложение към него, че 

разпоредбите на СЕТА се прилагат без 
да се засяга правото на държавите да 

регулират въпросите, обект на 

споразумението, според своето 

вътрешно право. 

CETA няма да премахне 

митническите тарифи в областта на 
обществените услуги, аудиовизуалните 

и транспортни услуги, както и при 

някои селскостопански стоки като 

мляко и млечни продукти, пилешко 

месо и яйца. 
В резултат на настояването от страна 

на Европейския парламент, механизмът 

за уреждане на спорове между 

инвеститорите и държавата бе заменен 

от съдебна система за инвестиции, 

която гарантира държавен контрол 

върху избора на арбитри и повиши 

прозрачността. 
Евродепутатите одобриха и 

сключването на споразумение за 

стратегическо партньорство между ЕС и 

Канада. То допълва СЕТА и цели да 

засили двустранното сътрудничество 

между ЕС и Канада по широк спектър 

от нетърговски въпроси като външната 
политика и сигурността, борбата с 

тероризма и организираната 

престъпност, устойчивото развитие, 

науката и културата. То беше прието  с 

506 гласа „за“ срещу 142 „против“, с 43 

„въздържал се“. 

Разпоредбите на СЕТА ще се 
прилагат предварително от първия ден 

на месеца, след като двете страни се 
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уведомят взаимно, че са приключили 

всички необходими вътрешни 

процедури. Евродепутатите очакват 
това да се случи най-рано на 1 април 

2017 г. Тъй като  през юли 2016 г. 
Европейската комисия обяви СЕТА 

за смесено споразумение, то трябва 

също да бъде ратифицирано от 

националните и регионални 

парламенти. 

Източник: ЕП

 

 

 

 

Конкурс за студентско есе по повод 10-годишнината 

на България в ЕС 
 

Представителството на ЕК в 

България в сътрудничество с Институт 
за икономическа политика организира 

Конкурс за студентско есе на тема: 

„България в Европейския съюз: десет 
години по-късно“. 

Участие в конкурса могат да вземат 
български граждани, които се обучават 
във висше учебно заведение в България 

или в чужбина, и са на възраст до 29 

години. 

След прецизна оценка от тричленно 

жури ще бъдат отличени трите най-

добри есета в конкурса, а авторите им 

ще бъдат наградени с пътуване до 

Брюксел и посещение на Европейските 

институции! 

Крайният срок за изпращане на 

студентските есета е 19 март 2017 г. 
Информация за Конкурса за студентско 

есе, както и формуляр за 

кандидатстване можете да намерите и 

на https://goo.gl/lH925o .
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Варненски ученици на еднодневен стаж в Европа 

Директно - Варна 
 

 

На 28 февруари 2017 г. варненски ученици имаха възможност да прекарат един 

работен ден като стажанти на Европа Директно – Варна. Запознаха се с основните 

дейности на Центъра, станаха свидетели на казуси и въпроси от страна на граждани, и  

заедно им оказвахме съдействие. Учениците демонстрираха отлични знания по 

европейски теми, запознати са с функциите и действията на европейските институции. 

Бяха им възлагани задачи, свързани с откриване на актуални новини за споделяне в 

социалните медии, както и решаване на реални казуси. 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

EDIC в действие! 
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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 


