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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 “Бяла книга за 

бъдещето на Европа: размисли и сценарий за ЕС-27” 

 Най-добрите математици на Балканите се събират във Варна 

 Европейски корпус за солидарност 

 Комисията приканва за становища по ангажиментите на Газпром 

по отношение на централно- и източноевропейските газови 

пазари 

 Парламентът призовава за обединяване на военния капацитет в 

ЕС 

 ЕП отбелязва 60-годишнината от подписването на Договора от 

Рим с дебат с гражданите 

 ЕК прилага по-ефективни действия в областта на 

правоприлагането от страна на националните органи по 

конкуренцията 

 Среща на лидерите на ЕС по повод 60-годишнината от Римнските 

договори 

 EDIC в действие!   

  Кръгла маса на тема "Безопасни потребителски продукти и 

услуги" 

 Дискусия за бъдещето на Европейския съюз - Координационна 

среща на мрежата "Европа Директно" 
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Полезно за вас:  Всичко, което трябва да знаем 

за “Бяла книга за бъдещето на Европа: 

размисли и сценарий за ЕС-27” 
 

 

 

 

В Бялата книга, представена от 

Европейската комисия на 1 март, се 

посочват възможни пътища за бъдещето 

на Европа. Изправени сме пред много 

предизвикателства – от глобализацията 

и въздействието на новите технологии 

върху обществото и работните места до 

опасенията, свързани със сигурността, и 

възхода на популизма. Не бива да се 

оставяме тези тенденции да ни 

повлекат, а трябва да се възползваме от 

възможностите, които те предлагат. 

Затова в Бялата книга се предлагат пет 

сценария за развитието на Съюза в 

зависимост от избора, който ще 

направим. 

Бялата книга бележи началото, а не 

края на този дебат. Следващата стъпка 

бе срещата на върха в Рим на 25 март. 

Там лидерите на Европейския съюз се 

събраха, за да отбележат 60-ата 

годишнина на Договорите от Рим, да 

разгледат миналите постижения и да 

обсъдят как би могло и би трябвало да 

изглежда нашето общо бъдеще.  

Отличаващото се в този труд са 

разгледаните пет сценария за Европа до 

2025 г. Те ще помогнат за насочване на 

дебатите за бъдещето на Европа. Те 

предлагат поглед върху потенциалното 

състояние на Съюза до 2025 г. в 

зависимост от избора, който ще 

направим заедно. Отправната точка за 

всеки сценарий е, че 27-те държави 

членки продължават да съществуват 

заедно като Съюз. Петте сценария имат 

илюстративен характер, за да подтикнат 

към размисъл. Те не са подробни 

планове или предписания за политиката. 

Също така в тях съзнателно не се 

Какво се случи в Европа през изминалия 

месец? 
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упоменават правни или 

институционални процеси — формата 

ще бъде съобразена с функцията. 

Прекалено често дискусиите за 

бъдещето на Европа бяха свеждани до 

избор между две възможности — 

повече или по-малко Европа. Този 

подход е подвеждащ и опростенчески. 

Разгледаните в настоящия документ 

възможности включват запазване на 

сегашното положение, промяна на 

обхвата и приоритетите, и частичен или 

колективен скок напред. Различните 

сценарии се припокриват в много 

отношения, поради което те не са 

взаимно изключващи се, нито са 

изчерпателни сами по себе си. Крайният 

резултат несъмнено ще изглежда по 

различен начин от представените 

сценарии. ЕС-27 ще реши съвместно коя 

комбинация от характеристиките на 

петте сценария ще помогне по най-

добрия начин този проект да се развие в 

посока, която е в интерес на 

европейските граждани.  

Сценарий 1: Продължаваме, както 
досега. В сценарий, при който ЕС-27 

продължава по поетия път, той се 

съсредоточава върху изпълнението и 

усъвършенстването на настоящата си 

програма за реформи. Това се прави в 

духа на програмата на Комисията „Ново 

начало за Европа“ от 2014 г. и 

Декларацията от Братислава, приета от 

27-те държави членки през 2016 г. 

Приоритетите се актуализират редовно, 

проблемите се решават в хода на 

възникването им и в съответствие с това 

се въвежда ново законодателство. 

Вследствие на това 27-те държави 

членки и институциите на ЕС работят 

по съвместна програма за действие. 

Бързината, с която се вземат решения, 

зависи от преодоляването на различията 

в становищата с цел изпълняване на 

колективните дългосрочни приоритети. 

Законодателството на ЕС се проверява 

редовно, за да се види дали отговаря на 

целите. Остарялото законодателство се 

отменя.  

До 2025 г. това означава следното: 

ЕС-27 продължава да съсредоточава 

усилията си върху работните места, 

растежа и инвестициите, като укрепва 

единния пазар и увеличава 

инвестициите в цифровата, 

транспортната и енергийната 

инфраструктура. Налице е постепенен 

напредък в подобряването на 

функционирането на единната валута, за 

да се стимулира растежът и да се 

предотвратят сътресенията, започващи у 

дома или в чужбина. Предприемат се 

допълнителни мерки за засилване на 

финансовия надзор, за гарантиране на 

устойчивостта на публичните финанси и 

за развиване на капиталовите пазари с 

цел финансиране на реалната 

икономика. С предприетата от 

Комисията реформа на правото в 

областта на държавните помощи се 

гарантира, че 90 % от всички мерки за 

държавни помощи са в ръцете на 

националните, регионалните и местните 

органи. Борбата срещу тероризма се 

активизира в съответствие с готовността 

на националните органи да обменят 

разузнавателна информация. 

Сътрудничеството в областта на 

отбраната се задълбочава от гледна 

точка на изследователската дейност, 

промишлеността и съвместните 

обществени поръчки. Държавите членки 

решават да обединят определени военни 

способности и да повишат финансовата 

солидарност по отношение на мисиите 

на ЕС в чужбина. Що се отнася до 

външната политика, постига се 

напредък в изразяването на позиция с 

единен глас. ЕС-27 активно работи за 

сключването на търговски 

споразумения с партньори от целия 

свят, по същия начин, както го прави и 

днес. Управлението на външните 

граници е основна отговорност на 

отделните държави, но 

сътрудничеството се засилва 

благодарение на оперативната подкрепа 

на Европейската агенция за гранична и 

брегова охрана. Необходимо е 

постоянно подобряване на 

управлението на границите, за да сме в 

крак с новите предизвикателства. Ако 

това не бъде направено, някои държави 

могат да пожелаят да запазят 

целенасочен вътрешен контрол. ЕС-27 
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успява да оформя глобалния дневен ред 

по положителен начин в редица 

области, като климата, финансовата 

стабилност и устойчивото развитие. 

Сценарий 2: Остава само 
единният пазар.  В сценарий, при 

който ЕС-27 не може да се договори да 

прави повече в много области на 

политиката, той съсредоточава във все 

по-голяма степен усилията си върху 

задълбочаването на определени 

ключови аспекти на единния пазар. 

Липсва обща решимост за съвместна 

работа в области като миграцията, 

сигурността или отбраната. Вследствие 

на това ЕС-27 не засилва дейността си в 

повечето области на политиката. 

Сътрудничеството по нови въпроси от 

общ интерес често се управлява на 

двустранна основа. ЕС-27 също 

значително намалява регулаторната 

тежест, като отменя два съществуващи 

законодателни акта за всяка нова 

предложена инициатива. До 2025 г. това 

означава следното: Функционирането 

на единния пазар се превръща в 

основната причина за съществуването 

на ЕС-27. Постигането на по-нататъшен 

напредък зависи от способността за 

договаряне на съответните политики и 

стандарти. Това се оказва по-лесно за 

свободното движение на капитали и 

стоки, което продължава да се 

осъществява безмитно, отколкото в 

други области. Тъй като усилията са 

силно съсредоточени върху 

намаляването на регулирането на 

равнище ЕС, продължават да 

съществуват или се увеличават 

разликите в сфери като стандартите в 

областта на потребителите, социалните 

и екологичните стандарти, данъчното 

облагане и използването на публични 

субсидии. Това поражда риск от 

„надпревара за достигане на най-ниски 

равнища“. Трудно е също така да се 

договарят нови общи правила относно 

мобилността на работниците или за 

достъпа до регулираните професии. 

Вследствие на това свободното 

движение на работници и услуги не е 

изцяло гарантирано. Еврото улеснява 

търговския обмен, но увеличаващите се 

разлики и ограниченото сътрудничество 

са сериозен източник на уязвимост. 

Това излага на риск целостта на 

единната валута и нейната способност 

да даде отпор на нова финансова криза. 

Правят се повече систематични 

проверки на лицата на националните 

граници поради недостатъчното 

сътрудничество в областта на 

сигурността и миграцията. Вътрешните 

разногласия относно подхода към 

международната търговия означават, че 

ЕС се затруднява да сключва 

споразумения със своите партньори. 

Въпросите на миграцията и някои 

въпроси на външната политика се 

оставят все повече на двустранното 

сътрудничество. Решенията по 

въпросите за хуманитарната помощ и 

помощта за развитие се разглеждат на 

национално равнище. ЕС като цяло вече 

не се представлява на редица 

международни форуми, тъй като не 

успява да се договори за обща позиция 

по въпроси от значение за световните 

партньори, като изменението на 

климата, борбата с данъчните измами, 

използването на възможностите, които 

предлага глобализацията, и 

насърчаването на международната 

търговия. 

Сценарий 3: Тези, които искат да 
правят повече, правят повече. В 

сценарий, при който ЕС-27 продължава 

да функционира както днес, но някои 

държави членки искат да правят повече 

по общи въпроси, се създават една или 

няколко „коалиции на желаещите“ да 

работят заедно в специфични области 

на политиката. Тези области могат да 

обхващат политики като отбраната, 

вътрешната сигурност, данъчното 

облагане и социалните въпроси. 

Вследствие на това нови групи от 

държави членки постигат конкретни 

правни и бюджетни договорености, за 

да задълбочат сътрудничеството си в 

избраните сфери. Както беше направено 

за Шенгенското пространство или 

еврозоната, това може да надгради 

общата рамка на ЕС-27 като е 

необходимо да се изяснят правата и 

задълженията. Статутът на останалите 
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държави членки остава непроменен и те 

запазват възможността си след време да 

се присъединят към държавите членки, 

които правят повече. До 2025 г. това 

означава следното: Група от държави 

членки решават да си сътрудничат 

много по-тясно по въпросите на 

отбраната, като се възползват от 

съществуващите правни възможности. 

Това включва силна обща 

научноизследователска и промишлена 

база, съвместно възлагане на 

обществени поръчки, повече 

интегрирани способности и повишена 

готовност за съвместни военни мисии в 

чужбина. Няколко държави постигат 

напредък в областта на сигурността и 

правосъдието. Те решават да засилят 

сътрудничеството между полицейските 

сили и разузнавателните служби. Те 

обменят цялата информация в борбата 

срещу организираната престъпност и 

свързаните с тероризъм дейности. 

Благодарение на наличието на 

съвместна прокуратура те разследват 

съвместно измамите, изпирането на 

пари и трафика на наркотици и оръжия. 

Те решават да предприемат по-

нататъшни действия за създаването на 

общо пространство на правосъдие по 

гражданскоправни въпроси. Група от 

държави — в това число държавите от 

еврозоната и евентуално няколко други 

държави — решават да работя в много 

по-тясно сътрудничество, по-конкретно 

в областта на данъчното облагане и 

социалните въпроси. По-голямото 

хармонизиране на правилата и ставките 

на данъчно облагане води до 

намаляване на разходите за спазване на 

изискванията и ограничава данъчните 

измами. Договорените социални 

стандарти осигуряват сигурност за 

предприятията и допринасят за 

подобряването на условията на труд. 

Промишленото сътрудничество се 

засилва по отношение на редица 

авангардни технологии, продукти и 

услуги, и правилата за тяхната употреба 

се разработват съвместно. Постига се 

допълнителен напредък на равнището 

на 27-те държави членки за укрепване 

на единния пазар и затвърждаване на 

четирите му свободи. Отношенията с 

трети държави, включително в областта 

на търговията, продължават да се 

управляват на равнището на ЕС от 

името на всички държави членки. 

Сценарий 4: Правим по-малко, но 
по- ефективно. При сценарий, при 

който е налице консенсус, че е нужно 

съвместно да се предприемат по-

ефективни действия по определени 

приоритети, ЕС-27 решава да 

съсредоточи своето внимание и 

ограничени ресурси върху по-малък 

брой области. В резултат на това ЕС-27 

е в състояние да предприема много по-

бързи и решителни действия в 

избраните приоритетни области. За тези 

политики ЕС-27 разполага с по-силни 

инструменти, с които пряко да прилага 

и изпълнява колективните решения, 

както понастоящем в сферата на 

политиката на конкуренция или 

банковия надзор. В другите области ЕС-

27 спира да действа или прави по-

малко. При избора на новите си 

приоритети той се стреми да постигне 

по-добро съответствие между 

обещанията, очакванията и постиганите 

резултати. Типичен неотдавнашен 

пример за такова разминаване е 

скандалът с емисиите от автомобили, 

при който очакванията към ЕС са да 

защити потребителите от мамещи ги 

производители, но той не разполага с 

правомощията или средствата да 

направи това по пряк и видим начин. До 

2025 г. това означава следното: ЕС-27 

засилва работата си в области като 

иновациите, търговията, сигурността, 

миграцията, управлението на границите 

и отбраната. Разработват се нови 

правила и инструменти за прилагане с 

цел задълбочаване на единния пазар в 

ключови нови области. ЕС се 

съсредоточава върху върховите 

постижения в научноизследователската 

и развойна дейност и инвестира в нови 

общоевропейски проекти, за да 

способства за декарбонизацията и 

цифровизацията. Типични примери са 

задълбоченото сътрудничество в 

областта на космическото пространство, 

високотехнологичните клъстери и 
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изграждането на регионални енергийни 

възли. ЕС-27 е в състояние да взема 

бързи решения за договаряне и 

сключване на търговски споразумения. 

Полицейските и съдебните органи 

осъществяват системно сътрудничество 

по въпросите, свързани с тероризма, за 

което способства обща европейска 

агенция за борба с тероризма. 

Европейската гранична и брегова 

охрана поема изцяло управлението на 

външните граници. Всички молби за 

убежище се разглеждат от единна 

Европейска агенция за убежището. 

Създава се съвместен отбранителен 

капацитет. И обратно, ЕС-27 прекратява 

действията си или предприема по-малко 

действия в сфери, в които се счита, че 

носи по-ограничена добавена стойност 

или че не е в състояние да изпълни 

обещаното. Това включва области като 

регионалното развитие, общественото 

здраве или части от политиката по 

заетостта и социалната политика, които 

не са пряко свързани с 

функционирането на единния пазар. 

Контролът на държавните помощи в 

допълнителна степен се делегира на 

националните органи. При новите 

стандарти за защита на потребителите, 

околната среда и здравословните и 

безопасни условия на труд се преминава 

от подробна хармонизация към 

налагането на строги минимални 

условия. Държавите членки разполагат 

с повече възможности да 

експериментират в определени области, 

докато в сферите, чието функциониране 

е уредено на равнището на ЕС, пълното 

съответствие се осигурява чрез по-

големи правомощия за изпълнение. Що 

се отнася до други сфери, продължават 

да се предприемат мерки за 

консолидиране на еврозоната и за 

гарантиране на стабилността на общата 

валута. Тежестта на ЕС на световната 

сцена се променя в съответствие с 

прекалибрираните му отговорности. 

Сценарий 5: Правим много повече 

заедно. При сценарий, при който е 

налице консенсус, че нито ЕС-27 в 

сегашния си вид, нито европейските 

държави поотделно са достатъчно добре 

подготвени, за да се справят с 

предизвикателствата на днешния ден, 

държавите членки решават да споделят 

повече правомощия и ресурси и да 

вземат повече решения заедно във 

всички области. В резултат на това 

сътрудничеството между всички 

държави членки се задълбочава повече 

от всякога във всички области. 

Аналогично се укрепва еврозоната — с 

ясното разбиране, че мерките, които са 

в полза на държавите, споделящи 

общата валута, са от полза за всички. 

Вземат се по-бързи решения на 

европейско равнище, които бързо се 

прилагат. До 2025 г. това означава 

следното: На международната сцена 

Европа говори с един глас и действа 

единно в сферата на търговията и има 

общо представителство на повечето 

международни форуми. Европейският 

парламент има последната дума по 

отношение на международните 

търговски споразумения. Отбраната и 

сигурността са приоритет. В условията 

на пълно взаимно допълване с НАТО се 

създава Европейски съюз за отбрана. 

Сътрудничеството по въпросите на 

сигурността е рутинна практика. ЕС-27 

продължава да има водеща роля в 

глобалната борба с изменението на 

климата и укрепва позицията си на най-

голям донор на хуманитарна помощ и 

помощ за развитие в света. 

Широкообхватната външна политика на 

ЕС води до засилване на общия подход 

на Съюза по отношение на миграцията. 

По-тесните партньорства и 

увеличаването на инвестициите в 

съседните на Европа държави, както и 

отвъд тях, спомагат за създаването на 

икономически възможности, за 

управлението на законната миграция и 

за борбата срещу незаконните канали. В 

рамките на ЕС-27 амбициозно и много 

целенасочено се работи за доизграждане 

на единния пазар в областта на 

енергетиката, цифровите технологии и 

услугите. Благодарение на съвместните 

инвестиции в иновациите и 

изследователската дейност се зараждат 

няколко европейски „Силиконови 

долини“, които са център за клъстери на 
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инвеститори на рисков капитал, 

стартиращи предприятия, големи 

компании и изследователски центрове. 

Изцяло интегрираните капиталови 

пазари спомагат за мобилизирането на 

финансиране за малките и средните 

предприятия и за големи 

инфраструктурни проекти в целия ЕС. В 

рамките на еврозоната, но също и по 

отношение на онези държави членки, 

които желаят да се присъединят към 

нея, се осъществява много по-силна 

координация по фискалните, 

социалните и данъчните въпроси и се 

упражнява европейски надзор на 

финансовите услуги. Предоставя се 

допълнителна финансова подкрепа от 

ЕС с цел да се стимулира 

икономическото развитие и да се 

реагира на сътресения на регионално, 

секторно и национално равнище. 

 

Източник: Бяла книга за бъдещето 

на Европа; http://bit.ly/2oarh7x 
 

 

Най-добрите математици на Балканите се 

събират във Варна 
 

Варна събира най-добрите 

математици от Балканите! Градът ни е 

избран за домакин на Балканската 

олимпиада по математика за ученици до 

15,5 г. през юни. Престижното 

състезание се вписва отлично в 

календара на Европейската младежка 

столица. Домакинството на Варна е 

напълно заслужено, предвид 

международните награди, които 

ежегодно печелят нашите млади 

математици. 

През 2013 г. възпитаници на 

математическа гимназия “Д-р Петър 

Берон” – Варна се завърнаха с 

престижни награди от Седмия 

международен конкурс „Математика и 

проектиране", проведен в Москва. През 

2014 г. отново ученици от МГ “Д-р 

Петър Берон” - Варна се представиха 

отлично и се върнаха от Национални 

Зимни състезания по Информатика 

(НЗСИ) с комплект медали - 2 златни, 1 

сребърен и 2 бронзови медала. Перез 

2016 г. за първи път ученици на 

Математическа гимназия „Д-р Петър 

Берон“ получават награда от 

Европейския конкурс за млади учени 

(EUCYS).
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Европейски корпус за солидарност  

 

 
  

Три месеца след като беше 

стартиран Европейският корпус за 

солидарност и беше предоставена 

възможност на заинтересувани млади 

европейци да се включат в него, 

акредитираните организации, 

предлагащи възможности за 

професионална практика в областта на 

солидарността, могат вече да използват 

базата данни за намиране на 

потенциални служители, стажанти или 

доброволци за своите дейности. 

От тази пролет ще бъдат на 

разположение няколкостотин места за 

професионална практика, а през 

следващите месеци ще бъдат осигурени 

хиляди други. 

Комисарят по въпросите на 

образованието, културата, младежта и 

спорта Тибор Наврачич заяви: ,,Днес 

Европейският корпус за солидарност 

направи голяма крачка напред по 

отношение на постигането на резултати 

на място. Сега, след като отворихме 

нашата база данни за организациите и 

публичните органи, може да започне 

намирането на подходящи кандидати, и 

скоро първите млади европейци ще 

започнат да действат. Горд съм, че вече 

има много млади хора, които се 

присъединиха към корпуса и са готови 

да помогнат. Понастоящем насърчавам 

организациите да последват този 

пример и да предложат максимален 

брой места за професионална практика.“ 

Комисарят по заетостта, социалните 

въпроси, уменията и трудовата 

мобилност Мариан Тейсен заяви: ,,Днес 

поставяме още един градивен елемент 

от Европейския корпус за солидарност. 

С предоставянето на достъп до онлайн 

инструмента за намиране на подходящи 

кандидати на организациите и 

партньорите, предлагащи възможности 

за професионална практика, членовете 

на Европейския корпус за солидарност 

могат да започнат да оказват 

положително влияние на място, като 

същевременно придобиват безценни 

умения за бъдещето и кариерата си.“ 

Широк набор от организации могат 

да предлагат професионални практики в 

рамките на Европейския корпус за 

солидарност: например 

неправителствени организации, 

организации на гражданското общество, 

национални, регионални и местни 

органи на управление или социални 

предприятия. През тази първа фаза 

организациите, които желаят да 

участват в Европейския корпус за 

солидарност, могат да кандидатстват за 

финансиране посредством 

съществуващите програми на ЕС за 

финансиране. Понастоящем осем 

програми подкрепят Европейския 

корпус за солидарност. Повече 

информация може да бъде намерена в 

настоящия информационен документ. 

За да може да участва, всяка от 

организациите трябва да споделя 

мисията и принципите на Европейския 

корпус за солидарност, както и да се 

придържа към неговата Харта, в която 

се определят правата и отговорностите 

за всички етапи от дейностите за 
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солидарност. Организациите, които вече 

са акредитирани с една от програмите за 

финансиране, имат автоматичен онлайн 

достъп до инструмента. 

С онлайн системата на Европейския 

корпус за солидарност става възможно 

прякото свързване на организации с 

млади хора, интересуващи се от 

придобиване на професионална 

практика в областта на солидарността. 

При регистрирането освен личните си 

данни младите хора могат да посочат 

своите умения, опит, периодите, през 

които са на разположение, 

предпочитанията и мотивацията си, 

както и да качат автобиография. 

 

Източник: ЕК-Съобщение за 

медиите

 

 

Комисията приканва за становища по 

ангажиментите на Газпром по отношение на 

централно- и източноевропейските газови 

пазари 

 

 
  

Европейската комисия приканва 

всички заинтересовани страни да 

предоставят становища относно 

представените от Газпром ангажименти 

в отговор на опасенията на Комисията, 

свързани с конкуренцията на газовите 

пазари в Централна и Източна Европа. 

Ангажиментите ще позволят 

трансграничния пренос на газ на 

конкурентни цени. 

Газпром е най-големият доставчик 

на природен газ за редица държави в 

Централна и Източна Европа. През 

април 2015 г. Комисията изпрати 

изложение на възраженията, в което 

изрази предварителното си становище, 

че следвайки цялостна стратегия за 

разделяне на централно- и 

източноевропейските газови пазари, 

Газпром нарушава антитръстовите 

правила на ЕС. 

Комисията смята, че предложените 

от Газпром ангажименти са достатъчни, 

за да разсеят опасенията ѝ по 

отношение на конкуренцията. Те 

спомагат за по-добрата интеграция на 

централно- и източноевропейските 

газови пазари, като улесняват 

трансграничния пренос на газ на 

конкурентни цени. 

По-конкретно, Комисията счита, че 

ангажиментите на Газпром отговарят на 
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целите ѝ във връзка с всяко отделно 

опасение за конкуренцията, а именно 

като гарантират, че: 

• ограниченията за трансгранична 

препродажба на газ са окончателно 

премахнати; трансграничният пренос на 

газ на централно- и 

източноевропейските газови пазари е 

улеснен; 

• цените на газа в Централна и 

Източна Европа отразяват 

конкурентните ценови референтни 

стойности; и 

• Газпром не може да се възползва 

от никакви предимства относно газовата 

инфраструктура, които получаваше от 

клиенти, възползвайки се от пазарната 

си позиция в областта на доставките на 

газ. 

Сега Комисията приканва всички 

заинтересовани страни да представят 

становищата си относно ангажиментите 

в срок от седем седмици след 

публикуването им в Официален вестник 

на Европейския съюз. Като вземе 

предвид всички получени коментари, 

Комисията ще приеме окончателно 

становище дали ангажиментите 

представляват задоволителен отговор на 

свързаните с конкуренцията опасения 

на Комисията. 

Ако това е така, Комисията може да 

приеме решение, с което да превърне 

ангажиментите в правно обвързващи за 

Газпром (по силата на член 9 от 

Регламент на ЕС № 1/2003 относно 

антитръстовите правила). Ако дадено 

дружество нарушава своите 

ангажименти, Комисията може да 

наложи глоба в размер до 10 % от 

световния оборот на дружеството, без 

да се налага да доказва наличието на 

нарушение на антитръстовите правила 

на ЕС. 

В по-общ план ефективната 

конкуренция на централно- и 

източноевропейските газови пазари не 

зависи единствено от прилагането на 

правилата на ЕС за конкуренцията, но и 

от инвестиции в диверсификацията на 

доставките на газ, целенасочено 

европейско и национално 

законодателство в областта на 

енергетиката и правилното му 

прилагане. Ето защо основен приоритет 

на Комисията е създаването на 

европейски енергиен съюз. 

Подробности относно 

ангажиментите на Газпром можете да 

намерите в пълното съобщение за 

медиите на ЕК на: http://bit.ly/2nyW8X8 
 

 

 

 

 

 Парламентът призовава за обединяване на 

военния капацитет в ЕС 
 

Дублирането на въоръжение, 

поддържането на прекален капацитет и 

пречките пред чуждестранни 

доставчици на техника водят до пилеене 

на милиарди евро всяка година в 

сектора на отбраната в ЕС, заявява 

Европейския парламент в доклад, приет 

в пленарна зала на 16 март. Депутатите 

препоръчват обединяване на ресурсите 

и координация на планирането в ЕС. 

Към момента сътрудничеството в тази 

област е спорадично, но времената се 

променят.  

През 2016 г. ЕС самостоятелно и 

съвместно с НАТО одобри няколко 

инициативи, които отварят 

възможностите за постигане на ново 

ниво на сътрудничество в областта на 

отбраната. Два важни фактора в тази 

насока са усложнената обстановка в 

редица съседни страни и желанието на 

САЩ Европа да увеличи разходите си 

за отбрана. Всичко, което липсва според 

Европейския парламент, е политическа 

воля. 

„Ние не призоваваме за 

милитаризация на ЕС“, посочи Михаел 
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Галер (ЕНП, Германия) в пленарния 

дебат на 15 март относно доклада за 

възможностите в сферата на 

сигурността и отбраната. Неговият 

колега Естебан Гонзалес Понс (ЕНП, 

Испания) подчерта, че „военната 

интеграция ще донесе оперативни 

предимства“ и че държавите-членки „ще 

са в състояние да стартират проекти, 

които не могат да осъществят сами“. 

Бюджетите за отбрана намаляха 

значително в годините на 

икономическата криза и макар че сега 

нещата започват да се променят, 

депутатите искат по-решителни стъпки. 

През 2016 г. Парламентът призова 

държавите-членки да отделят 2% от 

БВП за отбрана - към момента това 

правят само Гърция, Естония и 

Великобритания. 

Бюджетът на САЩ за отбрана е 

повече от два пъти по-голям от този на 

всички страни в ЕС, взети заедно, 

посочва докладът. В същото време по 

оценки, цитирани от депутатите, нивото 

на ефективност на ЕС в сферата на 

сигурността и отбраната се равнява на 

10-15% от ефективността на САЩ. 

Европейските страни традиционно 

отдават предпочитания на своите 

домашни производители и доставчици 

на оръжия, което обяснява защо пазарът 

в Европа е силно фрагментиран. Както 

показва инфографиката, в ЕС има 37 

вида бронетранспортьори; в САЩ има 

само девет вида. 

Като резултат от фрагментацията, 

европейските страни плащат по-скъпо, 

защото липсват икономии от мащаба. 

Депутатите призовават за обединяване 

на ресурсите и отваряне на търговете за 

поръчки на военна техника за 

доставчици от други страни в ЕС. Това 

би могло да спести пари, които да бъдат 

насочени към изследователска и 

развойна дейност - друга област, в която 

Европа изостава. 

 Подкрепа за по-активна роля на ЕС 

в отбраната по страни (щракнете, за да 

увеличите) 

Повече пари за отбрана не означава 

автоматично повече сигурност. Важни 

са и други аспекти като например 

помощта за стабилизиране на съседни 

страни, мерки за овладяване на 

миграцията и поддържането на 

международен ред, основан на правото. 

Парламентът подчерта важността на 

тези въпроси в своята позиция относно 

глобалната стратегия на ЕС. 

Изследване Евробарометър от 2016 

г. показа, че две трети от европейците и 

близо трети четвърти от българите биха 

искали видят по-активна намеса на ЕС в 

областта на отбраната. 

Източник: ЕП
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ЕП отбелязва 60-годишнината от подписването на 

Договора от Рим с дебат с гражданите 

 
Договорът от Рим, подписан преди 

60 години, донесе икономическа 

интеграция и дълготраен мир за 

днешния Европейски съюз, в който 

живеят над 500 милиона души. В 

последните седмици Европейският 

парламент обсъжда постигнатия до 

момента напредък и пътя, който 

предстои за ЕС, но депутатите биха 

искали да чуят мненията и на самите 

граждани. Затова хора от цяла Европа 

бяха поканени на 21 март, за да заемат 

депутатските места в пленарната зала и 

да изразят гледните си точки за 

европейския проект. 

Стотици европейски граждани 

разискваха в Брюксел какво работи и 

какво не в Европейския съюз и как той 

трябва да се промени, за да отговори на 

сегашните и бъдещите 

предизвикателства. Сред темите, които 

бяха повдигнати, са младежката 

безработица, глобализацията, 

сигурността, промените в климата и 

бъдещето на ЕС след оттеглянето на 

Великобритания. 
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Конференцията, наречена 

Граждански парламент, бе открита от 

председателя на Европейския парламент 

Антонио Таяни, а модератор на 

дискусията беше заместник-

председателката на ЕП Марейд 

Макгинес. Други депутати също ще се 

включат в разискванията. 

По-рано председателят на ЕП 

Антонио Таяни, депутати и служители 

на Парламента присъстваха на 

церемония по отбелязване на 60-тата 

годишнина от Договора от Рим в 

пленарната зала в Брюксел. В нея ще 

вземат участие певицата Барбара 

Хендрикс, посланик на добра воля на 

Агенцията на ООН за бежанците, и 

австрийският писател Роберт Менасе. 

Гражданският парламент е важен 

елемент от поредица политически 

събития, които са насочени към 

задълбочена оценка на постигнатото от 

Европейския съюз и на нужните 

реформи в бъдеще. 

Европейският парламент даде своя 

принос в дебата с приемането на три 

доклада за бъдещето на Европа по 

време на пленарната сесия през 

февруари. В началото на март 

депутатите обсъдиха предложените от 

Комисията пет възможни сценария за 

Европа. Държавните ръководители в ЕС 

се събраха в края на седмицата в 

столицата на Италия, за да отбележат 

60-тата годишнина от Договора от Рим 

и да дискутират бъдещето. 

 

 

 
 

ЕК прилага по-ефективни действия в областта на 

правоприлагането от страна на националните органи 

по конкуренцията 
 

Европейската комисия предложи 

нови правила, които да позволят на 

органите по конкуренцията на 

държавите членки да бъдат по-

ефективни при прилагането на 

антитръстовите правила на ЕС. Целта на 

предложението е да се гарантира, че те 

разполагат с всички необходими за това 

инструменти. 

Комисарят по политиката в областта 

на конкуренцията Маргрете Вестегер 

заяви: „Антитръстовите правила на 

ЕС съществуват, за да се подобри 

работата на пазарите. Органите по 

конкуренцията на държавите членки и 

Комисията работят съвместно за 

постигането на тази цел. Ние искаме 

всички национални органи по 

конкуренцията да бъдат в състояние 

да вземат решения по изцяло независим 

начин и да разполагат с ефективни 

инструменти, за да могат да спират и 
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да санкционират нарушенията, защото 

добре функциониращият единен пазар е 

в полза на европейските потребители и 

предприятия“. 

Заместник-председателят на 

Европейската комисия, отговарящ за 

работните места, растежа, инвестициите 

и конкурентоспособността, Юрки 

Катайнен, добави: „Комисията ще 

задълбочи партньорството си с всички 

национални органи по конкуренцията, 

за да може единният пазар да 

функционира по-добре и да се доближи 

до гражданите и предприятията в 

целия ЕС“. 

Европейската комисия и 

националните органи по конкуренцията 

на държавите членки работят в тясно 

сътрудничество за прилагането на 

антитръстовите правила на ЕС в 

рамките на Европейската мрежа по 

конкуренция (ЕМК). Тази мрежа е в 

основата на последователното зачитане 

на антитръстовите правила на ЕС от 

страна на всички правоприлагащи 

органи. От 2004 г. насам Комисията и 

националните органи по конкуренцията 

са разследвали разнообразни случаи от 

всички сектори на икономиката и са 

приели над 1000 решения. От 2004 г. до 

2014 г. над 85 % от всички решения, в 

които се прилагат антитръстовите 

правила на ЕС, са взети от 

националните органи по конкуренцията. 

Днешното предложение на 

Комисията цели да се дадат 

допълнителни правомощия на органите 

по конкуренция на държавите членки. 

То има за цел да гарантира, че при едно 

и също правно основание националните 

органи по конкуренцията разполагат с 

подходящите правоприлагащи 

инструменти, за да създадат истинско 

общо пространство на правоприлагане в 

областта на конкуренцията. 

По отношение на прилагането на 

правилата за конкуренция не би 

следвало да има значение къде в 

рамките на единния пазар се намира 

дадено дружество. Като гарантира, че 

националните органи по конкуренцията 

могат да действат ефективно, 

предложението на Комисията цели да 

допринесе за създаването на истински 

единен пазар чрез насърчаване на 

общата цел за постигане на 

конкурентни пазари, създаване на 

работни места и растеж. 

Предложението за нови правила 

идва след лансираната от Комисията 

през ноември 2015 г. обществената 

консултация относно предоставянето на 

повече правомощия на националните 

органи по конкуренцията с цел по-

голямата им ефективност. Ако 

предложените правила бъдат приети, на 

националните органи по конкуренцията 

ще бъде предоставен минимален общ 

набор от ефективни правомощия в 

областта на правоприлагането, за да се 

гарантира, че те: 

а) ще действат независимо при 

прилагането на антитръстовите правила 

на ЕС и ще работят напълно 

безпристрастно, без да се налага да се 

съобразяват с указанията на публични 

или частни субекти. 

б) ще разполагат с необходимите за 

тяхната работа финансови и човешки 

ресурси. 

в) ще разполагат с всички 

необходими правомощия за събирането 

на всички съответни доказателства, 

например правото да проверяват 

съдържанието на мобилни телефони, 

преносими компютри и таблети. 

г) ще разполагат с подходящи 

инструменти за налагане на съразмерни 

и възпиращи санкции за нарушения на 

антитръстовите правила на ЕС. 

Предложението включва разпоредби 

относно отговорностите на дружествата 

майки и приемствеността, така че 

предприятията да не могат да избегнат 

глоби чрез корпоративно 

преструктуриране. Националните 

органи по конкуренцията ще могат 

също така да налагат глоби срещу 

дружествата нарушители без право на 

законно присъствие на територията им 

— важна характеристика, тъй като все 

по-голям брой дружества извършват 

дейност в международен план. 

д) ще разполагат с координирани 

програми за освобождаване от санкции 

или намаляване на санкции, 
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насърчаващи предприятията да 

представят доказателства за незаконни 

картели. Това като цяло ще повиши 

стимулите за дружествата да участват 

във въпросните програми и да 

съобщават за участието си в картел. 

В предложението на Комисията се 

подчертава значението на основните 

права и се изисква органите при 

упражняването на своите правомощия 

да зачитат необходимите гаранции в 

съответствие с Хартата на основните 

права на ЕС. 

Предложението за нови правила е 

под формата на директива, която ще 

позволи на националните особености да 

бъдат зачетени. Сега следва 

директивата да бъде предадена на 

Европейския парламент и на Съвета за 

приемане в съответствие с обикновената 

законодателна процедура. Когато 

директивата бъде приета, държавите 

членки ще разполагат с две години за 

транспонирането ѝ в националните 

законодателства. 

Източник: ЕК – Съобщение за 

медиите

 

 

 
 

 

Среща на лидерите на ЕС по повод 60-годишнината 

от Римнските договори 

 
В събота, 25 март, Европейският 

съюз чества 60-годишнината от 

подписването на Римския договор, 

който учреди Европейската 

икономическа общност (ЕИО) - 

основата на съвременния ЕС.  

Лидерите на 27-те държави-членки на 

Общността се събраха в италианската 

столица Рим, за да отбележат юбилея и 

да потвърдят ангажимента си за 

продължаване на тясното 

сътрудничество. Великобритания, която 

вече задейства процедурите за излизане 

от структурите на Общността, не 

изпрати свои представители на срещата. 

От администрацията на 

американския президент Доналд Тръмп 

изпратиха поздравление по адрес на 

европейските лидери. В специално 

изявление Белият дом потвърди 

съвместния ангажимент на Съединените 

американски щати и Европейския съюз 

по отношение на „свободата, 

демокрацията и правовата държава“. 

Изявлението беше разгледано като 

забележителна промяна на тона на 

Вашингтон към Брюксел, тъй като през 

последните месеци Тръмп отправи 

многобройни и остри критики към 

Общността, като същевременно 

приветства като „нещо голямо“ 

британското решение за излизане от 

структурите на Съюза. 

В рамките на срещата в Рим 

председателят на Европейската комисия 

Жан-Клод Юнкер подчерта, че Европа 
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никога няма да бъде една държава. На 

въпрос как вижда бъдещето на 

Общността, люксембургският политик 

подчерта, че тя ще остане разнообразна 

и цветна в културно отношение. 

„Никога не съм бил привърженик на 

концепцията за Съединените 

европейски щати – като млад - да, но 

сега вече не съм. Никога няма да 

доживеем превръщането на ЕС в една 

държава“, увери Юнкер. 

Председателят на Европейския съвет 

Доналд Туск от своя страна призова 

лидерите на ЕС да направляват Европа 

за излизане на кризата. „Докажете днес, 

че сте лидерите на Европа, че можете да 

се грижите за това велико наследство, 

което получихме от героите на 

европейската интеграция преди 60 

години“, заяви Туск и добави: „Европа 

като политически субект или ще бъде 

обединена, или няма да съществува 

изобщо“. Германският канцлер Ангела 

Меркел призна за някои грешки, 

направени от страна на европейските 

лидери. „Разбира се, ние не направихме 

всичко добре, а някои неща останаха 

недовършени, но имаме добра основа“, 

отбеляза тя и продължи: „Ние, 

например, не помислихме за защита на 

външните граници, въвеждайки свобода 

на придвижването (…). А когато 

създадохме единна валута, не я 

направихме способна да издържа на 

кризи, сега обаче ние създаваме банков 

съюз и механизми за стабилизация“. 

След края на срещата събралите се 

политици в Италия подписаха 

съвместна Римска декларация, чрез 

която подновиха своя ангажимент за 

съвместно бъдеще в рамките на 

Общността. На фона на кризи и 

напускащата Съюза Великобритания, 

документът дойде, за да ознаменува 

шестте десетилетия от подписването на 

Римския договор и създаването на 

Европейската икономическа общност. 

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 най-големият 

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. 

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. 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.“ 
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Кръгла маса на тема "Безопасни потребителски 

продукти и услуги" 

 

ЕДИЦ – Варна, заедно с Държавна агенция за метрологичен и технически надзор 

проведe съвместно официално мероприятие, посветено на Световния ден на 

потребителя – 15 март. То се проведе на 15 март в зала “1-446” в Икономически 

университет – Варна от 10 часа. Освен кръглата маса в официалната част, целият ден 

продължи тематично и в офиса на ЕДИЦ-Варна. Събитието се радва на голяма 

посещаемост и премина в рамките над 3 часа. 

 

 
 

 
 

 

 

 

EDIC в действие! 
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Дискусия за бъдещето на Европейския съюз - 

Координационна среща на мрежата "Европа 

Директно" 
 

В периода 21-23 март във Велико Търново се проведе координационна среща на 

мрежата “Европа Директно”, където и ЕДИЦ-Варна взе участие с представителите си 

Иван Табаков и Неделчо Неделчев. Основни теми в обсега на дискусиите и лекциите 

бяха бъдещето на Европейския съюз, Бяла книга на Европейската комисия и възможни 

сценарии, гледните точки на Европейския парламент, комуникационни инициативи на 

ЕПИО за 2017 година, каква е Европа днес и къде се позиционира България в нея, 

лекция по повод на 60 години от Римските  договори и Бялата книга на Европейската 

комисия за бъдещето на Европейския съюз, комуникационни инициативи на 

Представителството на Европейската комисия за 2017 година,програма Творческа 

Европа през 2017 година и др. Бе направено и обучение по комуникационни умения: 

Стилове в комуникацията на фирма Ликора.  
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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 


