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БЕЗПРЕЦЕДЕНТНА ИСТОРИЯ НА
ДЕМОКРАТИЧНА УСТОЙЧИВОСТ
През декември 2019 г. Комисията „Фон дер Лайен“
начерта нов и амбициозен курс към поекологичен, по-цифровизиран и по-справедлив
Европейски съюз. Изправена пред две исторически
събития от световно значение — пандемията от
коронавирус и жестоката война на Русия срещу
Украйна — Европа беше единна: както в борбата
си с вируса, така и в подкрепата за украинския
народ. Същевременно ние не само поддържахме,
но и ускорихме смелия си курс напред. Заедно
оформяме бъдещето.

строги санкции на военния апарат на Владимир
Путин. С подкрепата на партньори от цял свят
санкциите оказват силно въздействие върху
руската икономика и подкопават способността
на Кремъл да продължи да води войната.
Прекъснахме достъпа на Русия до международната
финансова система, като я извадихме от SWIFT,
замразяваме и изземваме активите на олигарсите,
свързани с Кремъл, и спъваме руския
военнопромишлен комплекс, като ограничаваме
достъпа му до авангардни технологии.

Реакцията на Европа спрямо двете епохални кризи
на нашето време може да е изненадала света.
Първо беше COVID-19. Пандемията нанесе големи
щети, но заедно спасихме безброй човешки животи
и помогнахме на нашата икономика да се
възстанови за рекордно кратко време. Благодарение
на стратегията на Европейската комисия за
ваксините над 83,4 % от възрастното население
в ЕС е първично ваксинирано (една или две
дози) срещу болестта. ЕС е най-големият доставчик
в света на ваксини срещу COVID-19. Цифровият
COVID сертификат на ЕС защити основното право
на свободно движение, като се превърна в световен
стандарт.

Отговорът на Европейския
съюз на големите
предизвикателства, пред
които сме изправени,

се ръководи от
демократичните
ценности и целите за
устойчиво развитие

За първи път в своята история Комисията набра
огромни ресурси от капиталовите пазари в подкрепа
на икономическото възстановяване и реформите
в държавите членки. Нашият план за възстановяване
NextGenerationEU възвърна вярата в бъдещето
за семействата, предприятията и инвеститорите
в ЕС. Реакцията ни в отговор на пандемията не само
ни направи по-устойчиви спрямо COVID-19
и бъдещи заплахи за здравето, но и укрепи
устойчивостта на демокрацията и икономиката
в Европа.

и се основава на икономика,
която работи за хората.

После дойде непровокираната и неоправдана
агресия на Русия срещу Украйна. В подкрепа на
украинците бе мобилизиран цял континент.
С безпрецедентна бързина и единство ЕС наложи
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Успоредно с това Комисията представи
REPowerEU — новаторския план на Европа за
намаляване на зависимостта ѝ от руските
изкопаеми горива. Разнообразяваме нашите
енергийни доставки, повишаваме енергийната
ефективност и ускоряваме внедряването на
енергията от възобновяеми източници. Екологичният
преход е полезен не само за здравето на хората
и планетата, но и укрепва енергийната сигурност
на Европа. Ако Путин се е опитвал да разедини
Европа, той постигна точно обратното. ЕС е пообединен от всякога и ние сме заедно в тази война.

резерв от креативност и енергия, за да даде
възможност на гражданите да определят бъдещето
на нашия Европейски съюз. Комисията се вслуша
и сега е време да действаме.
В историята на Европа има сюжетна линия,
която върви в посока демокрация и единство.
От разгрома на фашизма през 1945 г. до края на
диктатурите в Гърция и Иберийския полуостров
през 70-те години на ХХ век и от падането на
Берлинската стена през 1989 г. и помирението
между Изтока и Запада до борбата на Украйна
за свобода и демокрация срещу руската
агресия — налице е постоянен дългосрочен
стремеж към повече демокрация в Европа. И при
всяка една от промените именно хората — със
своите гласове, смелост и искания за
справедливост — са тези, които създават
промяната. Това е историята на Европейския съюз.
Именно това прави нас, европейците, силни
и уверени в бъдещето.

Отговорът на Европейския съюз на големите
предизвикателства, пред които сме изправени, се
ръководи от демократичните ценности и целите за
устойчиво развитие и се основава на икономика,
която работи за хората. ЕС има най-силния пазар
на труда от десетилетия насам, тъй като
Комисията помогна на държавите членки да
подкрепят работниците и предприятията по време
на ограничителните мерки. Посредством
NextGenerationEU инвестираме в промишлеността,
инфраструктурата и работните места в Европа.
Предложението за Европейски законодателен
акт за интегралните схеми например се основава
на европейската научноизследователска база
в областта на полупроводниците, която е на
световно равнище, с цел да се стимулира
авангардното производство. Global Gateway —
новата глобална инвестиционна стратегия на
Европа — спомага за ускоряването на справедливия,
екологичния и цифровия преход по целия свят.
През последните две години и половина се
потвърди изводът, че силата на Европа е нейното
единство и че това единство се основава на
нашите споделени демократични ценности:
ангажираността ни с основните права на човека;
защитата на свободната и независима преса;
отстояването на върховенството на закона; както
и равенството между жените и мъжете, селските
и градските райони, младите и възрастните хора.
По какъвто и начин да решите да се самоопределите,
в Европа имате свободата да бъдете себе си.
Демокрациите трябва да се поддържат и обновяват
всеки ден и за това е необходимо гражданите да
имат възможност да изказват мнението си.
Конференцията за бъдещето на Европа, която
приключи на 9 май 2022 г., използва този дълбок
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1. Е
 ВРОПЕЙЦИТЕ ЗАСТАВАТ
ЗАД УКРАЙНА В ИМЕТО НА
ДЕМОКРАЦИЯТА И МИРА
От началото на
б р у та л н о т о
нападение на Русия
срещу Украйна на
24 февруари
2022 г. в ЕС са
регистрирани над
8,2 милиона
влизания
на
у к р а и н с к и
граждани — главно
жени, деца и възрастни
хора. Огромната солидарност,
демонстрирана от гражданите на ЕС
по отношение на украинските бежанци — поспециално в държавите членки, граничещи
с Украйна (Унгария, Полша, Румъния и Словакия),
но и навсякъде в Съюза — разкри най-доброто от
европейските ценности и отвореност. По-голямата
част от украинските бежанци — над 5,24
милиона — преминаха границата в Полша,
а полските граждани отвориха своите сърца,
домове и градове, за да ги подслонят.

ИЗКЛЮЧИТЕЛНА
СОЛИДАРНОСТ С УКРАЙНА
Милиони украинци потърсиха подслон
в Европейския съюз, откъснати от семействата
и страната си заради бомбите на Путин. Картините
от войната са съкрушителни. Но смелостта на
украинската съпротива и снимките на граждани на
ЕС, които посрещат бежанците, показват друга
картина — те ни разказват една история на
надеждата. Украйна и Европейският съюз
никога не са били по-близки. Докато украинците
не могат безопасно да се завърнат у дома и да
изградят отново своята независима и демократична
държава в мир, ние ще ги посрещаме и подкрепяме.
Защото те са част от нашето европейско семейство.
Първият приоритет на отговора на Европейския
съюз е защитата на украинското цивилно население.
В сътрудничество с нашите партньори на място
Комисията осигурява предоставянето на
хуманитарна помощ и отвореността на
хуманитарните коридори, които гарантират
свободна и безопасна евакуация. Към юни 2022 г.
ЕС е предоставил на Украйна над 348 милиона евро
под формата на хуманитарна помощ, например за
осигуряване на храна, вода, подслон и здравни
грижи за най-уязвимите.

Група граждани във Варшава отвори магазина
„Pulawska 20“ за събиране и предоставяне на
безплатни храна, козметика и облекло на украинските
бежанци и на вътрешно разселените лица.
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Над 4 милиона
украинци

са се регистрирали за
временна закрила в ЕС.
Кирил Славов — млад българин,
израснал в Стокхолм, който
е глухоням, помага на украинци от
общността на глухонемите да избягат
от войната и да започнат живота си
наново в София. Той им помага, като
им превежда на международния
жестов език и им съдейства да
намерят работа.

За първи път в историята на нашия Европейски съюз
на 2 март 2022 г. Европейската комисия предложи
да се задейства Директивата за временната
закрила. Това означава, че украинските бежанци се
ползват с незабавна пълна закрила в ЕС:

Разрешения за
пребиваване за
целия срок на
закрилата

Достъп до работа

Достъп до социално
подпомагане или
средства за
издръжка, ако е
необходимо

Възможности за
събиране на
семействата при
определени
обстоятелства

Достъп до
подходящо
настаняване или
жилище

Достъп до
медицински грижи

Достъп до
банкови услуги,
например откриване
на основна
банкова сметка

Комисията предприе бързи и солидарни действия,
за да подкрепи на място държавите — членки на
ЕС. Благодарение на CARE (Действия по линия на
сближаването за бежанците в Европа) държавите
членки могат да използват кохезионните фондове
на ЕС за предоставяне на спешна подкрепа на
бежанците. 3,54 милиарда евро от инструмента за
пандемични кризи REACT-EU бяха също предоставени
незабавно на държавите членки. През юни 2022 г.

Достъп до
държавната
образователна
система за лица
на възраст под
18 години

Възможност за
преместване в
друга държава —
членка на ЕС,
преди издаването
на разрешение
за пребиваване

Комисията прие предложението за FAST-CARE,
с което държавите членки биха получили
допълнителни 3,5 милиарда евро под формата на
плащания за предварително финансиране и ще се
гарантира, че най-малко 30 % от съответните
ресурси следва да бъдат отпуснати за операции,
управлявани от местни органи и организации на
гражданското общество, които са свързани
с предизвикателствата в областта на миграцията.
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В отговор на призива на украинския президент
Володимир Зеленски Европейската комисия
и Канада,в партньорство с групата за застъпничество
Global Citizen, обединиха световните лидери и на
26 март 2022 г. стартираха кампанията за
поемане на ангажименти „Да се изправим
в защита на Украйна“. Кампанията бързо събра
9,1 милиарда евро за хората, бягащи от
руското нашествие, включително 1 милиард евро
от Комисията и още 1 милиард евро от Европейската
б а н к а з а в ъ з с та н о в я в а н е и р а з в и т и е .
Изключителната солидарност от страна на ЕС
и неговите граждани ще продължи дотогава,
докогато украинците се нуждаят от нашата
подкрепа. Това е така, защото украинците отстояват
не само собствената си свобода, но и нашите
европейски и демократични ценности.

Чрез най-голямото досега мобилизиране на
Механизма за гражданска защита на ЕС 27-те
държави членки, заедно със Северна Македония,
Норвегия и Турция, предоставиха на Украйна над
66 000 тона помощ, включително храна, комплекти
за първа помощ и защитно облекло, но също така
и стратегическо оборудване като мобилни болници,
енергийни доставки и пожарни коли, с финансова
стойност на подкрепата на ЕС по линия на
Механизма за гражданска защита, възлизаща на
над 425 милиона евро. В Украйна беше изпратен
и медицински резерв от ЕС по линия на
rescEU,включително вентилатори, инфузионни
помпи, монитори за пациенти, маски и престилки,
ултразвукови изделия, кислородни концентратори
и много други. Предвид мащаба на тази операция
ЕС създаде логистични центрове в съседна Полша,
Румъния и Словакия, които да координират
доставките. В Украйна бяха създадени и два
финансирани от ЕС хуманитарни склада, както
и логистични операции.

САНКЦИИ: ОБЕДИНЕН
ДЕМОКРАТИЧЕН ФРОНТ
СРЕЩУ АВТОКРАЦИЯТА
В незабавен отговор на признаването от страна на
Русия на сепаратистките територии на т.нар.
„народни републики Донецк и Луганск“ на 21
февруари 2022 г. и военното нападение на Русия
срещу Украйна на 24 февруари ЕС наложи тежки
санкции срещу руската икономика и срещу
образуванията и лицата, които са съучастници във
войната. С бързина и сила Европейският съюз
и неговите партньори и предприятия по света
предприеха действия, за да изолират Русия
икономически и да спрат военната машина на
Путин. Ние заставаме на страната на Украйна и на
демокрацията, а не на автокрацията; на страната
на силата на закона, а не на закона на силата; на
страната на справедливия и мирен международен
ред, а не на агресията и хаоса.

На 11 март 2022 г. стартира първата операция
Medevac (медицинска евакуация). Оттогава повече
от 1 000 пациенти от Украйна, които се нуждаят от
непрекъснато лечение или спешна медицинска
помощ, бяха прехвърлени в болници в ЕС с помощта
на Механизма за гражданска защита на ЕС. Към
флота на ЕС в рамките на rescEU беше добавен нов
самолет за медицинска евакуация, за да се
подпомогне транспортирането на украински
пациенти, нуждаещи се от спешни здравни грижи.
В същото време Комисията увеличи усилията си за
достигане до украинскоезичната и рускоезичната
общност, като специално внимание беше обърнато
на това бежанците да бъдат информирани за
подкрепата от ЕС. Комисията бързо създаде
специален уебсайт за солидарност с Украйна,
достъпен за първи път както на украински, така
и на руски език. За да достигне пряко до хората
в Украйна и до рускоговорящата публика, Комисията
се присъедини и към приложението Telegram.
Центровете за контакт Europe Direct отговориха на
около 10 000 въпроса във връзка с кризата
в Украйна и тежкото положение на бежанците
и вътрешно разселените лица.

Действията на Русия нарушават всеобщите
ценности и международното право, което
международната общност не може да допусне. На
2 март 2022 г. ООН гласува с огромно мнозинство
за осъждане на руското нашествие в Украйна: 141
от 193-те държави членки гласуваха за
резолюцията, с 35 въздържали се и едва 5 държави,
които заеха страната на Русия.
От началото на войната ЕС прие шест
безпрецедентни пакета от санкции с цел
ограничаване на способността на Кремъл да
финансира войната и оказване на натиск върху
руския режим. Тези санкции обхващат финансовия,
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„Замразяване и изземване“ (Freeze and Seize)
Работната група обменя информация и опит между
държавите членки и предоставя насоки за
прилагането на санкциите. Тя работи в тясно
сътрудничество с международната работна група
„Руски елит, посредници и олигарси“ (Russian Elites,
Proxies, and Oligarchs), в рамките на която ЕС
извършва действия заедно със страните от Г-7
(Канада, Франция, Германия, Италия, Япония,
Обединеното кралство и Съединените щати)
и Австралия. Комисията също така предложи
нарушаването на ограничителните мерки на ЕС да
се криминализира в ЕС и да се въведат по-строги
правила относно отнемането и конфискацията на
активи.

енергийния и транспортния сектор, заедно с износа
на стоки с двойна употреба, визовата политика,
каналите за дезинформация, разпространяващи
военната пропаганда на Кремъл, както и лица
и образувания от Русия и Беларус, свързани
с в о й н а та н а П у т и н . В с ъ о т в е т с т в и е
с международното хуманитарно право ЕС включва
хуманитарни изключения в своите режими на
санкции.

Ние стоим на страната на
Украйна и на демокрацията,
а не на автокрацията.
Санкциите на ЕС са толкова ефективни, тъй като се
прилагат съгласувано със сходно мислещи
партньори по целия свят. Над 40 държави,
представляващи почти половината от световния
брутен вътрешен продукт, прилагат санкции срещу
Русия, включително Канада, Япония, Лихтенщайн,
Норвегия, Сингапур, Южна Корея, Швейцария,
Обединеното кралство и Съединените щати, заедно
със съседните държави и страните кандидатки, поспециално в Западните Балкани.
Санкциите спират достъпа на Русия до парични
ресурси на световните капиталови пазари
и постепенно подкопават нейната промишлена
база, и по-специално военнопромишления
ѝ комплекс. Те извадиха ключови руски банки
от системата SWIFT — доминиращата в света
система за финансови съобщения — включително
Sberbank, най-голямата руска банка, като по този
начин Русия на практика беше изолирана от
световните финансови пазари. Освен това ЕС
блокира валутните резерви на Русия, държани в ЕС.

В съответствие с рамката на Световната търговска
организация със санкциите бяха наложени
забрани за износ на продукти, предназначени
за Русия, като стомана, гориво за реактивни
двигатели, полупроводници, химикали и други
основни продукти за руската промишлена база.
В същото време въведохме забрани за внос с цел
прекъсване на потоците от приходи за Русия
и нейните олигарси, за продукти, вариращи от
дървесина до цимент и от морски храни (хайвер)
до алкохолни напитки (водка), което обхваща
повече от половината от вноса ни от Русия преди
войната.

Само през първите 3 месеца от войната
държавите — членки на ЕС, замразиха активи
на стойност 12,5 милиарда евро, като например
финансови сделки, недвижимо имущество,
произведения на изкуството, автомобили и яхти.
Това е в допълнение към блокирането на резервите
на Централната банка на Русия в Европа. Общо
1 212 лица и 108 образувания станаха обект на
замразяване на активи и забрана за пътуване
поради действията им за подкопаване на
т е р и т о р и а л н а та ц я л о с т , с у в е р е н и т е та
и независимостта на Украйна. За да осигури
прилагането на тези санкции, Комисията бързо
обедини държавите — членки на ЕС, Европол
и Евроюст и с ъ з д а д е р а б о т н а г р у п а

9

Председателят на Европейската комисия
Урсула фон дер Лайен присъства на срещата
на Г-7 в замъка Елмау, Германия.

Съществуващият контрол върху износа на стоки
с двойна употреба също беше значително засилен,
за да бъдат отслабени чувствителни сектори
в руския военнопромишлен комплекс, като по този
начин се ограничи достъпът на Русия до
авангардни технологии, които са от решаващо
значение за нейната сигурност и отбрана, като
например безпилотни летателни апарати и софтуер
за тях, софтуер за криптиращи устройства,
полупроводници и авангардна електроника.
Санкциите намаляват технологичните възможности
на Русия и способността на икономиката ѝ да се
модернизира.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА ПРЕЗ 2022 Г.
ПОСТИЖЕНИЯ

За да бъдат санкциите ефективни, ЕС трябваше да
затвори транспортните маршрути до и от Русия.
Две ключови области в това отношение бяха
затварянето на въздушното пространство на ЕС за
всички притежавани, регистрирани или
контролирани от Русия въздухоплавателни
средства и забраната за износ на стоки, услуги
и технологии за авиационната и космическата
промишленост. Три четвърти от настоящия
търговски въздушен флот на Русия е произведен
в ЕС, Канада или САЩ. Санкциите включват също
така пълна забрана за руските и беларуските
товарни автомобилни превозвачи да работят в ЕС
и забрана за влизане за целия търговски флот на
Русия. Прилагат се обаче някои изключения, които
обхващат стоки от първа необходимост, като
например селскостопански стоки и хуманитарна
помощ.

• забрана на износа за Русия на стоки
и технологии в сектора на рафинирането на
нефт. По този начин ЕС прави невъзможно за
Русия да модернизира нефтените си
рафинерии;
• забрана за дружествата от ЕС да предлагат
застрахователни и други финансови услуги на
кораби, транспортиращи руски петролни
продукти. Това ще попречи на способността
на Русия да изнася петролни продукти
в световен мащаб;
• спиране на новите инвестиции в руския
енергиен сектор.
• забрана на всички форми на внос на
въглища от Русия. Това засяга една четвърт
от целия руски износ на въглища, което се
равнява на загуба на приходи в размер на
около 8 милиарда евро годишно за Русия.

Беларус подкрепя нахлуването в Украйна, като
позволява на руските военни да действат от
нейната територия. Ето защо ЕС засили
и санкциите си срещу Беларус. От октомври
2020 г. насам ЕС постепенно наложи ограничителни
мерки срещу Беларус в отговор на неприемливото
насилие от страна на беларуските власти срещу
мирни демонстранти и на инструментализирането
на мигрантите на границата на ЕС през 2021 г. Част
от икономическите санкции срещу Беларус, които
понастоящем обхващат почти 70 % от целия износ
на Беларус за ЕС, е и изключването на три беларуски
банки от системата SWIFT. В същото време ЕС
продължи да подкрепя народа на Беларус, като от
лятото на 2020 г. насам е предоставена помощ
в размер на близо 65 милиона евро. Това включва
спешна подкрепа за гражданското общество
и жертвите на потисничество от страна на
държавата.

Освен това Комисията определя посоката и дава
импулс на ЕС да премахне изцяло зависимостта си
от руските изкопаеми горива, включително от
руския газ, и да ускори екологичния преход на
Европа.

ЕНЕРГИЙНА СИГУРНОСТ
И ЕКОЛОГИЧЕН ПРЕХОД
На 18 май 2022 г. Европейската комисия представи
REPowerEU — новаторския план на ЕС за
постепенно премахване на зависимостта му от
руските изкопаеми горива чрез ускорено
внедряване на енергия от възобновяеми източници,
икономии на енергия и диверсификация на

Приходите от износ на енергия представляват
значителна част от руската военна хазна. За да
спре паричните потоци към Русия, ЕС санкционира
руския енергиен сектор по следните начини:
• забрана за внос на руски суров нефт
и нефтопродукти по море. Забраната обхваща
90 % от настоящия внос на петрол в Европа
от Русия;

85 %

от ЕВРОПЕЙЦИТЕ
считат, че ЕС трябва възможно
най-скоро да намали зависимостта
си от руските изкопаеми горива.
REPowerEU е отговорът на ЕС.
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енергийните доставки. REPowerEU е всеобхватен
и подробен план за постигане на достъпна енергия
за хората, живеещи в ЕС, енергийна сигурност за
Европа и устойчивост за планетата. На 11 март
всички лидерите на държави членки подписаха
Декларацията от Версай, изразявайки пълната си
подкрепа за REPowerEU. Около 85 % от гражданите
на ЕС считат, че Европейският съюз следва
възможно най-скоро да намали зависимостта си от
руските изкопаеми горива. REPowerEU е отговорът
на ЕС.

специална стратегия на ЕС за
слънчевата енергия с цел
удвояване на слънчевия
фотоволтаичен капацитет до
2025 г. и инсталиране на
мощности от 600 GW до 2030 г.;

конкретни мерки за
ускоряване на
издаването на
разрешения за
големи проекти за
енергия от
възобновяеми
източници;

В областите на производството на електроенергия,
промишлеността, сградите и транспорта е в ход
мащабно разширяване и ускоряване на
производството на енергия от възобновяеми
източници. Комисията предложи водещата цел за
2030 г. във връзка с възобновяемите енергийни
източници да се увеличи от 40 % на 45 % в рамките
на Европейския зелен пакт. REPowerEU проправя
пътя за нови и амбициозни инициативи:

инициатива „Слънчеви
покриви“ с поетапно
въвеждане на правно
задължение за
инсталиране на слънчеви
панели на новите сгради
— обществени, търговски
и жилищни;

удвояване на
темповете на
разполагане на
термопомпи;

увеличаване на
производството на
биометан до 35 милиарда
кубични метра до 2030 г.
удвояване на целта за
производство на водород от
възобновяеми източници
до 10 милиона тона вътрешно
производство и 10 милиона тона
внос до 2030 г.;
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REPowerEU подкрепя разработването на един от
най-големите в света ветроенергийни паркове
в морето, разположен в Северно море. Скоро той
ще покрие годишното потребление на енергия на
повече от 50 милиона домакинства, или
приблизително една четвърт от всички домакинства
в ЕС. Законодателното предложение на Комисията
за ускоряване на издаването на разрешения за
проекти за енергия от възобновяеми източници
и тяхната мрежова инфраструктура ще проправи
пътя за много по-бързо внедряване на енергията
от възобновяеми източници в целия ЕС. Всеки
киловатчас електроенергия, която произвеждаме
от вятъра, слънцето, водноелектрическата енергия
или биомасата, намалява зависимостта ни от
изкопаеми горива от Русия и приближава ЕС с една
стъпка към неговото бъдеще с нулеви нетни емисии.

УВЕЛИЧЕНИЕ ОТ 9 % на 13 %
на обвързващата цел за енергийна
ефективност за 2030 г. съгласно
ЕВРОПЕЙСКИЯ ЗЕЛЕН ПАКТ.
ОТ

9%
НА

13 %

икономиите на енергия, като например намалени
ставки на ДДС за енергийно ефективни отоплителни
инсталации, изолации на сгради и уреди и продукти.
За да се гарантира, че ЕС е готов и устойчив за
следващата зима, Комисията въведе задължения
за минимално запълване на газохранилищата
за държавите членки, които трябва да осигурят
равнище на запълване 80 % до 1 ноември 2022 г.

Комисията помага на
държавите членки да
ограничат цените на
електроенергията и да

защитят потребителите.

В отговор на използването на природния газ от
Русия като оръжие във войната Комисията
предложи също така нов законодателен инструмент
и плана „Да пестим газ за безпроблемна зима“.
Този инструмент, който беше приет от Съвета на 5
август 2022 г., ще помогне на ЕС да устои на пълно
прекъсване на доставките на газ от Русия, като
намали потреблението си на газ с 15 % до
следващата пролет. В плана също така се
предоставят насоки за координирано намаляване
на газа, за да се ограничи въздействието върху
гражданите и икономиката.

Възобновяемите енергийни източници са найдобрият отговор на нарастващите цени на
енергията. Старите източници на енергия с високи
нива на въглеродни емисии — въглища, нефт
и газ — стават все по-скъпи, докато от много
години насам разходите за енергия от възобновяеми
източници постоянно намаляват. Цените на
енергията в световен мащаб нарастват от лятото
на 2021 г., като това развитие се ускори значително
вследствие от агресията на Русия срещу Украйна.
Като непосредствена мярка Комисията също така
помага на държавите членки да ограничат цените
на електроенергията и да защитят потребителите.
Като част от законодателния пакет за енергетиката
и климата „Подготвени за цел 55“ Комисията
представи и предложение за Социален фонд за
климата, насочен към подпомагането на уязвимите
домакинства, малките и средните предприятия
и ползвателите на транспорт.

ЕС си сътрудничи с международни партньори за
диверсифициране на енергийните доставки
и осигури рекордни нива на внос на втечнен
природен газ и по-големи доставки на газопроводен
газ. Комисията работи с Норвегия, Обединеното
кралство и Съединените щати, както и с Ангола,
Азербайджан, Египет, Израел, Нигерия и Южна
Корея. Със споразумението, постигнато от
председателя Фон дер Лайен с президента на
САЩ Джо Байдън, ще бъде заместена около една
трета от 155-те милиарда кубични метра руски газ,
внесен от ЕС миналата година. Новата
инфраструктура за втечнен природен газ, която ЕС
изгражда, за да гарантира сигурност на доставките
и солидарност за всички държави членки, ще
формира ядрото на бъдещите коридори за водород
от възобновяеми източници.

Комисията също така предложи стъпки за
повишаване на дългосрочната енергийна
ефективност, включително увеличаване на
обвързващата цел за енергийна ефективност за
2030 г. в рамките на Европейския зелен пакт от
9 % на 13 %. Държавите членки се поощряват да
използват фискални мерки за насърчаване на
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Новосъздадената енергийна платформа на ЕС,
подкрепяна от регионални работни групи, ще даде
възможност за доброволни съвместни покупки на
газ, втечнен природен газ и водород чрез обединяване
на търсенето, оптимизиране на използването на
инфраструктурата и координиране на контактите
с доставчиците. Възпроизвеждайки успеха на
програмата за съвместно закупуване на ваксини,
Комисията разработва механизъм за съвместно
закупуване за сключване на договори за закупуване
на газ от името на участващите държави членки. ЕС
ще продължи да работи с единомислещи партньори
по целия свят чрез нашата програма за двустранна
търговия, за да помогне за осигуряването на
жизненоважни доставки на енергия и суровини,
които ще бъдат в основата на нашата енергийна
и икономическа сигурност в бъдеще.

ЕС дадоха ясна насока за това как да се повиши
сигурността на Европа: увеличаване на инвестициите,
използване на иновативни и критични технологии
и изграждане на по-интегриран и конкурентоспособен
европейски пазар в областта на отбраната. На 21
март 2022 г. Европейският съвет официално одобри
стратегическия компас, който дава на ЕС
амбициозен план за действие до 2030 г. Това е още
по-важно в момент, когато войната се върна в Европа.
В отговор на срещата на върха във Версай, през
май 2022 г. Комисията и върховният представител
на Съюза по въпросите на външните работи
и политиката на сигурност Жозеп Борел представиха
анализ на недостига на инвестиции в областта
на отбраната. В краткосрочен план беше
създадена работна група за съвместно възлагане
на обществени поръчки в областта на отбраната,
която да работи с държавите членки. Въз основа
на работата на работната група беше предложен
за приемане по ускорена процедура краткосрочен
инструмент на ЕС за укрепване на промишлените
мощности в областта на отбраната чрез съвместни
обществени поръчки, за да се подпомогнат
държавите членки при съвместното отстраняване
на най-неотложните и критични пропуски. Също
през май 2022 г. беше обявена иновационната
схема на ЕС в областта на отбраната, чиято цел е да
бъдат инвестирани общо 2 милиарда евро
в иновации в областта на отбраната.

По линия на REPowerEU се предоставя финансова
подкрепа в размер на почти 300 милиарда евро,
включително 225 милиарда евро под формата на заеми
на разположение на държавите членки по линия на
NextGenerationEU — историческия фонд на Европа за
възстановяване. Комисията предложи също така
държавите членки да добавят глава за REPowerEU към
своите планове за възстановяване и устойчивост, за
да могат да насочват по-добре средствата за
възстановяване от пандемията към целта за
преустановяване веднъж завинаги на зависимостта на
ЕС от руските изкопаеми горива. REPowerEU
е всеобхватен и подробен план за постигане на енергия
на достъпни цени за хората, живеещи в ЕС, енергийна
сигурност за Европа и устойчивост за планетата.

ЕВРОПЕЙСКАТА ОТБРАНА
И НАТО

Европейският съюз прави всичко по силите си, за да
защити народа на Украйна в съпротивата му срещу
руския агресор и да му помогне да реализира мечтата
си за демократична, независима и мирна Украйна. Ето
защо за първи път в своята история ЕС предоставя
военно оборудване и инфраструктура за сигурност
на държава извън ЕС, подложена на нападение. По
инициатива на върховния представител на 28 март

Европейският съюз се превръща в по-силен гарант
на сигурността, за да защитава гражданите на ЕС
и да допринася за международния мир и сигурност
в съседните ни държави и отвъд тях. На 11 март
2022 г. чрез Декларацията от Версай лидерите от

Надя Добрианска се премества от Киев в Корк, след
като ирландско семейство предлага да подслони
нея и нейното семейство. Надя документира
нарушенията на правата на човека и военните
престъпления от страна на руските военни сили.
Тя също така свири на ирландска флейта и пее
традиционни ирландски песни.
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2022 г. Съветът на Европейския съюз прие мерки за
помощ по линия на Европейския механизъм за
подкрепа на мира с цел предоставяне на оборудване
и доставки на украинските въоръжени сили. Оттогава
общият размер на подкрепата, предоставена на
украинските въоръжени сили чрез Европейския
механизъм за подкрепа на мира, възлиза на 2,5
милиарда евро.

БОРБА С ВОЕННИТЕ
ПРЕСТЪПЛЕНИЯ,
ПРОДОВОЛСТВЕНАТА
НЕСИГУРНОСТ
И ПРОПАГАНДАТА

Председателят на Европейската комисия Урсула
фон дер Лайен и президентът на Украйна
Володимир Зеленски.

Руското нашествие в Украйна и дълготрайните
последици от него за европейската и световната
система за сигурност сближиха ЕС и НАТО
(Организация на Северноатлантическия договор)
повече от всякога. НАТО е най-мощният военен
съюз в света и по естеството си е строго
отбранителен съюз. Сътрудничеството между ЕС
и НАТО представлява неразделна част от
европейската стабилност и сигурност. ЕС и НАТО
показаха силно трансатлантическо единство на
фона на руското нашествие в Украйна. Всъщност
на 18 май 2022 г. още две държави — членки на
ЕС, Финландия и Швеция, кандидатстваха за
присъединяване към НАТО, като така с оглед на
непровокираната война на Русия срещу Украйна се
отказаха от дългогодишната си военна
необвързаност.

ЕС заедно с украинското правителство разследва
твърдения за военни престъпления, извършени от
руската армия. Правосъдието е основата за
помирението и лицата, отговорни за престъпленията,
ще бъдат изправени пред съд. С оттеглянето на руските
войски от района около Киев започнаха да се появяват
твърдения за зверски деяния. Украинската главна
прокуратура, 13 държави — членки на ЕС, и Службата
на прокурора на Международния наказателен съд
започнаха разследвания на възможни военни
престъпления и престъпления срещу
човечеството, извършени от руските военни сили
в Украйна.

НАТО е най-мощният
военен съюз в света и по
естеството си е строго

Съвместният екип за разследване, създаден на 25
март 2022 г. с подкрепата на Евроюст, има за цел да
улесни координацията на трансграничните
разследвания на основни международни престъпления,
както и наказателното преследване в участващите
държави и пред Международния наказателен съд.
Екипът се състои от следователи и прокурори от
Естония, Латвия, Литва, Полша, Словакия и Украйна.
На 25 април Международният наказателен съд реши
да се присъедини към съвместния екип за разследване.

отбранителен съюз.

Войната в Украйна има и глобални последици, особено
за най-уязвимите. Войната на Путин създаде
сериозна заплаха за световната продоволствена
сигурност. Износът, особено на зърнени култури
и маслодайни семена, беше драстично ограничен
поради блокирането на черноморските пристанища от
руския военноморски флот. ЕС помага на Украйна да
изнася своите селскостопански стоки, които
понастоящем се съхраняват в страната, както и добива
от предстоящите реколти чрез автомобилен
и железопътен транспорт и по вътрешните водни
пътища и да внася необходимите суровини за селското
стопанство — от семена до торове и фуражи — през
коридорите на солидарността, които обяви на 12 май
2022 г. До август 2022 г. коридорите на
солидарността на ЕС спомогнаха за износа на
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над десет милиона тона украинско зърно — почти
половината от зърното, намиращо се в украинските
пристанища поради блокадата от Русия. Нито една от
санкциите на ЕС не е насочена към селскостопанския
сектор на Русия, именно за да се гарантира
продоволствената сигурност на някои от най-уязвимите
държави по света.
Заедно ЕС и неговите държави членки са водещият
световен донор на хуманитарна помощ и помощ
за развитие, включително в областта на
продоволствената сигурност. „Екип Европа“ предприе
всеобхватни действия в отговор на световната
продоволствена несигурност, включващи както
краткосрочна спешна продоволствена помощ и помощ
за препитание, така и средносрочна подкрепа за
издръжливи и устойчиви продоволствени системи
в държавите партньори.

За да противодейства на кампаниите на
Кремъл за дезинформация и манипулиране на
информацията, на 2 март 2022 г. ЕС реши да спре
дейностите по излъчване на държавните медии
„Спутник“ и „Русия днес“ в ЕС до прекратяването на
агресията срещу Украйна. На 3 юни 2022 г. бяха
спрени дейностите по излъчване на още три руски
държавни медии — „Rossiya RTR/RTR Planeta“,
„Rossiya 24/Russia 24“ и „TV Centre International“. Те
са сред най-важните средства за дезинформация
в полза на Кремъл, насочени са към зрителите
и слушателите в Украйна и ЕС и разпространяват
дезинформация и пропаганда в подкрепа на
руското нападение срещу Украйна.

Като част от този отговор ЕС мобилизира 600 милиона
евро допълнително финансиране за най-засегнатите
държави от Африка, Карибите и Тихоокеанския басейн.
ЕС също така създаде механизъм за прехрана
и устойчивост за Северна Африка и Близкия изток
в размер на 225 милиона евро. Така общата подкрепа
на ЕС за продоволствената сигурност възлиза на 7,7
милиарда евро до 2024 г. в различни държави по
света. Подкрепата на ЕС не пренебрегва никого, тъй
като се работи заедно с участниците в областта на
хуманитарната помощ, развитието и мира, за да се
гарантира справедлив и приобщаващ преход
в съответствие с Европейския зелен пакт.

Комисията също така работи със сектора
и социалните мрежи по света, за да се бори
с дезинформацията и пропагандата на Кремъл.
През юни 2022 г. 34 подписали страни —
включително платформи и технологични дружества
като Facebook, Google, Twitter, Microsoft, Mozilla
и TikTok, както и организации на гражданското
общество — подписаха нов и подобрен Кодекс за
поведение във връзка с дезинформацията —
доброволна уредба за саморегулиране, основана
на насоки от Комисията в съответствие със
Законодателния акт за цифровите услуги. Широко
признат като новаторска уредба, Кодексът съдържа
подробни и точни ангажименти за борба
с дезинформацията и бележи още една важна
стъпка към постигането на по-прозрачна, безопасна
и надеждна онлайн среда.

ЕВРОПЕЙСКОТО БЪДЕЩЕ НА
УКРАЙНА
На 8 април 2022 г. настъпи вълнуващ момент по
пътя на Украйна към Европейския съюз.
Председателят Фон дер Лайен представи на
президента Зеленски въпросник за събиране на
информация относно подготвеността на Украйна
да стане кандидат за членство в ЕС. Десет дни покъсно украинските власти внесоха официално

Микола Харитонов, който ръководи
центъра за биологично земеделие
и опазване на околната среда
в Днипро, продължава изследванията
си върху торовете от Каталония
в Испания, защото иска да помогне
за възстановяването на Украйна.
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попълнения въпросник. Чрез своето споразумение
за асоцииране Украйна вече е тясно съгласувана
с ЕС, а процесът на регулаторно и политическо
сближаване е ускорен във възможно най-голяма
степен, като същевременно се гарантира
изпълнението на всички необходими условия. На
17 юни 2022 г. Европейската комисия даде
положително становище относно предоставянето
на Украйна както и на Молдова, на статут на
страна кандидатка за членство в ЕС, което беше
единодушно потвърдено от Европейския съвет на
23 юни 2022 г. Европейският съвет призна също
така европейската перспектива на Грузия. Той
изрази готовност да предостави на страната статут
на кандидатка за членство, щом бъдат изпълнени
приоритетите, посочени в становището на Комисията
относно кандидатурата ѝ за членство.

В самото начало на войната, на 16 март 2022 г.,
електроенергийните мрежи на Молдова
и Украйна бяха успешно синхронизирани
с електроенергийната мрежа на континентална
Европа като изключителна проява на солидарност
и изобретателност. Това помогна на Украйна да
запази стабилността на електроенергийната си
система, топлината в домовете и осветлението
в тези тъмни времена. Това е и крайъгълен камък
в отношенията между ЕС и Украйна и сега осигурява
действителна връзка между Украйна и ЕС.
Нашествието на Русия в Украйна обаче има
и икономически последици в самия ЕС. В този
контекст през март 2022 г. Комисията прие
временна рамка за държавна помощ при кризи, за
да даде възможност на държавите членки да
използват гъвкавостта, предвидена в правилата за
държавна помощ, за да подкрепят икономиката
в контекста на руското нашествие, като
същевременно бъдат защитени еднаквите условия
на конкуренция на единния пазар. Към днешна дата
Комисията е приела 89 решения за подкрепа за
икономиката в условията на настоящата
геополитическа криза, като общата одобрена сума
се оценява на близо 430 милиарда евро. На 20 юли
2022 г. Комисията прие изменение на временната
рамка при кризи. Измененията включват нови
категории помощ в подкрепа на усилията на
държавите членки да станат независими от
изкопаемите горива.

Украинското правителство получава директно
подпомагане от ЕС от дълги години в резултат на
съвместната работа на ЕС, държавите членки
и европейските финансови институции. От началото
на войната ЕС значително увеличи подкрепата си,
като мобилизира 9,5 милиарда евро за
подпомагане на цялостната икономическа,
социална и финансова устойчивост на Украйна
под формата на макрофинансова помощ, бюджетна
подкрепа, спешна помощ, реакция при кризи,
хуманитарна помощ и военна помощ в рамките на
Европейския механизъм за подкрепа на мира.
Между март и началото на август бяха изцяло
изплатени общо 2,2 милиарда евро под формата
на макрофинансова помощ, както и 120 милиона
евро под формата на бюджетна подкрепа. Освен
това на 27 април Комисията предложи да се
суспендират всички оставащи вносни мита върху
целия украински износ за ЕС за срок от най-малко
1 година.

На 17 юни 2022 г. Комисията
даде положително
становище относно

предоставянето на
Украйна на статут на
страна кандидатка
за членство в ЕС.

В Естония Йоханна-Мария Лехтме
основа организацията „Slava Ukraini“,
която предостави на Украйна над
60 линейки с медицински материали
и друга помощ, необходима за
спасяването на човешки живот.
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Заедно с украинското правителство Комисията вече
гледа към бъдещето, към възстановяването на
свободна и просперираща Украйна, основана
на европейските ценности. В този дух на
солидарност на 18 май 2022 г. Комисията представи
амбициозна визия както за краткосрочното
подпомагане, така и за дългосрочното
възстановяване на Украйна, със съзнанието, че ще
са необходими много големи финансови усилия
в световен мащаб за възстановяване на страната
след войната. За да се отговори на непосредствените
нужди на Украйна, на 7 септември Комисията
предложи нова операция за макрофинансова
помощ в размер на 5 милиард евро. Това е втората
част от извънредния пакет в размер до 9 милиарда
евро, предложен от Комисията на 18 май.

Що се отнася до средносрочното бъдеще на
страната, украинското правителство и Комисията
предложиха да се създаде Платформа за
възстановяване на Украйна, която да организира
и координира международните партньори
и финансовите институции при изпълнението на
плана за възстановяване „RebuildUkraine“.
В плана се определя ясен европейски път за
Украйна, който обвързва подкрепата на ЕС за
в ъ з с та н о в я в а н е с о с ъ щ е с т в я в а н е т о н а
широкообхватни реформи и антикорупционни
мерки.
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2. П
 РЕОДОЛЯВАНЕ НА
ПАНДЕМИЯТА СЪС
СОЛИДАРНОСТ И НАУКА
ПИОНЕР В БЕЗОПАСНИТЕ
И ЕФЕКТИВНИ ВАКСИНИ
И ЛЕЧЕНИЯ

83,4 % от възрастното
население на ЕС
е първично ваксинирано
(една или две дози) срещу
COVID-19.

Пандемията от коронавирус преобърна живота на
милиони хора в Европа и по света. Мащабът на
кризата беше такъв, че само като Съюз можехме да
дадем отговора, от който нашите граждани се
нуждаеха. Това бе моментът Европа да се намеси
и критичен за Европейския съюз момент.

83,4

От самото начало на пандемията Европейската
комисия работеше на три фронта. Първо, работихме
за ограничаване на разпространението на
коронавируса и за защита на възможно най-голям
брой хора с помощта на ваксини. Второ, реагирахме
на икономическото сътресение с безпрецедентен
план за възстановяване, с инвестиции и реформи.
Трето, продължихме да следваме нашия курс към
екологичен и цифров преход, тъй като пандемията
направи по-спешна необходимостта от промяна.
Днес можем спокойно да кажем, че ЕС реагира
компетентно, с грижа и единство на
предизвикателството, свързано с COVID-19.

%

02
ст 2
вгу
25 а

40 %

.

31

2г

70
ав
гу

ст

60

%

2а

20

21

вг ус

50 %

1ю

%

1 5 ю л и 2 0 2 1 г.

т 202

1 г.

г.

0
ли 2

ГРАФИК ЗА ОДОБРЕНИЕ: безопасни и ефективни ваксини срещу COVID-19

BioNTech–Pfizer

AstraZeneca

Novavax

21 декември
2020 г.

29 януари
2021 г.

20 декември
2021 г.

Moderna

Johnson & Johnson
11 март
2021 г.

6 януари
2021 г.
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Първата пратка ваксини срещу COVID-19
пристига в Абиджан, Кот д‘Ивоар.

ПОСТИЖЕНИЯ

През октомври 2021 г. Комисията създаде портфейл
от 10 потенциални терапевтични средства срещу
COVID-19, след като направи скрининг на 82
кандидати за терапевтични средства в късния етап
на клиничното им разработване, като взе предвид
това, че за различните групи пациенти и на
различните етапи и при различните степени на
тежест на заболяването са необходими различни
видове продукти. До май 2022 г. бяха разрешени
осем лечения на COVID-19. С производителите
бяха сключени и няколко договора за съвместно
възлагане на обществени поръчки за лекарства
срещу COVID-19, за да се улесни достъпът на
държавите членки до лечения на COVID-19.

Благодарение на стратегията на ЕС за ваксините
над 1,7 милиарда дози ваксини срещу COVID-19
бяха доставени във всички краища на Европа.
Огромен дял — 83,4 % от възрастното население
в ЕС е първично ваксинирано (една или две дози)
срещу болестта, а 62 % са получили допълнителна
доза (бустерна) и хиляди хора бяха спасени.
На ранен етап от пандемията от коронавирус
Комисията сключи с отделните производители на
ваксини споразумения за предварително
закупуване от името на държавите членки.
В замяна на правото да закупи определен брой
дози ваксини в рамките на определен срок и на
определена цена Комисията финансира част от
първоначалните разходи на производителите на
ваксини по линия на Инструмента за спешна
подкрепа в размер на 2,7 милиарда евро. По този
начин Комисията допринесе за разработването
и производството в рекордно кратък срок на
безопасни и ефективни ваксини. Именно
благодарение на тази далновидност Европа вече
овладя най-тежката пандемия от един век насам.

ВОДЕЩА РОЛЯ В СВЕТА
ПО ОТНОШЕНИЕ НА
СОЛИДАРНОСТТА
В ОБЛАСТТА НА ВАКСИНИТЕ
Още от първия ден на пандемията от коронавирус
Комисията пое ангажимент за международно
сътрудничество в борбата с нея. Направихме избор
да сме солидарни не само в Европа, но и с останалата
част на света. ЕС е най-големият доставчик на
ваксини срещу COVID-19 в света и един от водещите
донори за развиващите се държави в рамките на
механизма COVAX (механизма за световен достъп до
ваксини срещу COVID-19). Между ноември 2020 г.
и юли 2022 г. ЕС изнесе над 2,4 милиарда дози
ваксини срещу COVID-19 в общо 168 държави,
от които 478 милиона дози бяха дарени на нуждаещи
се държави, по-специално в цяла Африка, най-вече
чрез COVAX.

От 2020 г. насам бяха разрешени шест ваксини
срещу COVID-19, след като те преминаха през найстрогите клинични изпитвания и процедури за
регулаторно одобрение в света. През изминалата
година Европейската комисия продължи да
изгражда най-големите, най-безопасни и найефективни портфейли от ваксини в света за хората,
живеещи в ЕС. Сключени бяха договори за 4,2
милиарда дози ваксини с осем разработчици
и производители на ваксини. В случай на нови
варианти, ако до есента на 2022 г. бъде разрешена
адаптирана ваксина, ЕС ще има достъп до доставки
под формата на адаптирани ваксини от BioNTechPfizer и Moderna. Ако нова пандемична вълна
достигне нашия континент, Европа ще бъде
подготвена за нея.

На срещата на върха между ЕС и Африканския
съюз през февруари 2022 г. беше поставено
началото на пакета за инвестиции по линия на
Global Gateway за Африка. Свързаният със здравето
компонент на пакета включва най-малко 425
милиона евро за ускоряване на темпа на ваксинация
на континента. По време на проведената през май
2022 г. втора световна среща на върха,
посветена на COVID-19, и предвид променената
ситуация с търсенето и предлагането на ваксини
председателят Фон дер Лайен обяви, че ЕС ще
адаптира усилията си, за да осигури найефективното използване на наличните дози. Това
включва поет ангажимент в размер на 450 милиона
евро за Глобалния фонд за готовност при пандемии,
при условие че бъде постигнато споразумение
относно управлението на фонда. Това показва
силата на програмата на ЕС и САЩ за справяне
със световната пандемия: ваксиниране на

Защитата на здравето на гражданите изисква
повече от ваксини, тя изисква различни видове
лечение. Пациентите с COVID-19 се нуждаят от
безопасни и ефективни лечения за борба
с инфекцията, подобряване на перспективите им
за бързо възстановяване, намаляване на броя на
хоспитализациите и най-вече предотвратяване на
загубата на човешки живот. Със стратегията на
ЕС за терапевтичните средства срещу COVID-19
се подкрепят разработването и осигуряването на
лекарства, включително за пациентите,
възстановяващи се от COVID-19.
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ПОВТОРНО ОТВАРЯНЕ НА
ЕВРОПА И СВЕТА

населението по света, спасяване на човешки живот
сега и повторно изграждане на по-добра световна
здравна сигурност.
В средносрочен план над 1 милиард евро от
бюджета на ЕС и от държавите членки ще бъде
използван за увеличаване на производствения
капацитет в Африка и на достъпа до ваксини,
лекарства и здравни технологии в подкрепа на
целта на Африканския съюз на местно равнище да
се произвеждат 60 % от ваксините, използвани на
континента до 2040 г., като същевременно се
укрепят местните фармацевтични системи.

Пандемията от коронавирус е първата пандемия
в ерата на цифровите технологии. Цифровият
COVID сертификат на ЕС е ключова иновация
в ответните действия на Европа и бързо се превърна
в световен стандарт. С приетата на 14 юни 2021 г.
система се определя обща уредба за издаването,
проверката и приемането на сертификати за
извършени ваксинации срещу COVID-19, тестове
и преболедуване, за да се улесни свободното
движение. Откакто регламентът започна да се
прилага, в целия ЕС са издадени над 2 милиарда
сертификата.

През септември 2021 г. с подкрепата на ЕС в Южна
Африка беше създаден световният център за
трансфер на иРНК технологии на Световната
здравна организация. На регионално равнище ЕС
подпомага създаването на Африканската агенция
по лекарствата с ноу-хау и финансиране. На
национално равнище акцентът се поставя върху
увеличаването на производствения капацитет
и създаването на подходяща екосистема за
инвестиции в най-напредналите в това отношение
държави като Гана, Руанда, Сенегал и Южна
Африка.
През юни 2022 г. ЕС и държавите членки,
ръководени от Испания, стартираха и партньорство
с Латинска Америка и Карибския басейн в подкрепа
на местното производство на ваксини, лекарства
и други здравни технологии и за укрепване на
устойчивостта на здравните системи в тези региони.
И накрая, ЕС е начело на работата по световен
отговор на търговията на пандемията от
коронавирус. По време на 12-ата министерска
конференция на Световната търговска организация
през юни 2022 г. въз основа на текст, успешно
договорен от ЕС с Индия, Южна Африка
и Съединените щати, членовете се споразумяха да
отменят някои задължения в областта на
интелектуалната собственост по отношение на
ваксините срещу COVID-19..

През 2020 г. 6-годишният Адам Кинг от
Ирландия, който страда от заболяване,
свързано с чупливост на костите, реши
да изпрати виртуална прегръдка по
света като символ на надеждата по
време на пандемията от коронавирус.
Идеята му се разпространи надлъж
и нашир и ни помогна да излекуваме
заедно раните си.
С тази система ЕС разработи световен стандарт:
в допълнение към 27-те държави членки към
системата се присъединиха 48 държави и територии
извън ЕС на пет континента. Поради това цифровият
COVID сертификат на ЕС не само беше от ключово
значение за отстояването на основното право на
свободно движение в рамките на ЕС в контекста на
ограниченията, въведени с цел забавяне на
разпространението на COVID-19, но също така
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допринесе за възобновяването на безопасните
международни пътувания. Към август 2022 г. над
1,6 милиарда души по света могат да използват
цифровите COVID сертификати на ЕС при своите
международни пътувания.

решаващо значение за икономическите
и геополитическите амбиции на ЕС. Отворената,
основана на правила търговия подкрепя заетостта
и растежа в ЕС, като същевременно спомага за
изграждането на устойчиви и диверсифицирани
вериги на доставки и осигурява достъп до стоките
и суровините, от които се нуждаем, за да избегнем
вредните зависимости. И в съответствие с новия си
решителен подход за защита и насърчаване на
интересите на нашите предприятия и потребители,
въведохме автономни инструменти като Акта за
международните обществени поръчки
и регламента, който представлява нов инструмент
за справяне с потенциалните нарушаващи търговията
въздействия на чуждестранните субсидии на
единния пазар.

Поради продължаващата несигурност, свързана
с развитието на пандемията, беше договорено срокът
на прилагане на Регламента за цифровия COVID
сертификат на ЕС да бъде удължен до 30 юни 2023 г.,
както предложи Комисията.
Използването на цифровия COVID сертификат на ЕС
бе съпроводено от Re-open EU — уеб и мобилно
приложение, което помага на европейците да
намерят актуална информация за мерките, свързани
с пътуване, и здравните мерки в европейските
държави на 24 езика. Re-open EU се превърна в найшироко използваното мобилно приложение,
създавано някога от институциите на ЕС, с близо
4 милиона изтегляния и почти 43 милиона посетители.

ИЗГРАЖДАНЕ НА СИЛЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ЗДРАВЕН
СЪЮЗ

За да се гарантира, че националните приложения за
проследяване на контакти могат да комуникират
помежду си през границите, Комисията стартира
европейски портал за оперативна съвместимост. До
есента на 2021 г. 19 държави членки обменяха
информация за рискови контакти чрез
европейския портал, като техните национални
приложения бяха изтеглени над 70 милиона пъти.
Тези изтегляния съответстват на 23 % от населението
в свързаните държави членки. Тези национални
приложения и европейският портал бяха разработени
като временни инструменти, които да спрат да се
използват след края на пандемията. Досега девет
държави членки са прекратили експлоатацията на
своите мобилни приложения.

Това е първата пандемия с такова тежко отражение
в Европа от раждането на Европейския съюз насам.
С подобни епидемии можем обаче да се сблъскваме
и в бъдеще. Поради загубата на биологично
разнообразие и изменението на климата други
зоонозни вируси могат да преминат от животни към
хора. В случай на друга пандемия трябва да сме
сигурни, че всички европейски държави са еднакво
подготвени и способни да реагират. Това е ясен
урок от пандемията и е една от основните причини
Комисията „Фон дер Лайен“ да положи основите
на Европейски здравен съюз.
Европейският здравен съюз е следващата стъпка
по пътя към един по-добър ЕС. Той има за цел да
защити по-добре физическото и психическото

В допълнение към отварянето наново на Европа за
вътрешни и външни пътувания и въз основа на
ранния опит с подхода със зелените ленти за
преминаване, предназначен да се поддържат
превозът и доставката на стоки до потребителите
през границите по време на пандемията, през май
2022 г. Комисията представи плана за действие
на ЕС при извънредни ситуации в областта на
транспорта. Той има за цел да укрепи устойчивостта
на европейския транспортен сектор по време на
криза.
И накрая, укрепихме също така търговската си
политика чрез съобщението си, прието през февруари
2021 г., за отворена, устойчива и решителна
търговска политика. Отвореността като стълб на
търговската ни политика продължава да бъде от
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здраве на гражданите на ЕС, да подготви ЕС
и неговите държави членки за предотвратяване
и справяне с бъдещи пандемии и да укрепи
устойчивостта на европейските здравни системи.

трансгранични заплахи за здравето, който ще
осигури правна рамка, съгласно която ЕС да може
да реагира бързо на трансгранични заплахи за
здравето.

Най-непосредствено във фокуса на Европейския
здравен съюз попадат готовността и реакцията при
кризи. Понастоящем европейските съзаконодатели
финализират Регламента относно сериозните

Новият орган за готовност и реакция при
извънредни здравни ситуации (HERA), създаден
през септември 2021 г. по повод речта за
състоянието на Съюза за същата година, допринася
за разработването, производството и натрупването
на запаси от лекарства, ваксини и други медицински
ресурси за противодействие — например лични
предпазни средства — които често липсваха по
време на първата фаза на ответните действия във
връзка с коронавируса. HERA ще допринесе за подобра превенция, откриване и бърза реакция
при извънредни здравни ситуации на равнището
на ЕС и в световен мащаб. През първата година от
започването на дейност HERA създаде експертна
група по вариантите на COVID-19, която да следи
мутациите, извърши покупки на ваксини срещу
маймунската шарка, създаде механизма на ЕС
FAB — мрежа от производствени мощности в режим
на постоянна готовност за производството на
ваксини и лекарства, която може да бъде
задействана при бъдещи кризи — и започна да
трупа запаси от оборудване и лекарства срещу
химически и ядрени заплахи.

Подобряване и насърчаване
на здравето в Съюза

Защита на хората в Съюза
от сериозни трансгранични
заплахи за здравето

С новото европейско

пространство на
здравни данни

Комисията прави историческа
крачка към цифрово
здравеопазване в ЕС.

Подобряване на лекарствените
продукти, медицинските
изделия и продуктите,
свързани с кризи

Бързият отговор на варианти е възможен, тъй като
на ранен етап от пандемията Комисията призова
държавите членки да увеличат геномното
секвениране и да следят за наличието на варианти
до най-малко 5 %, а за предпочитане 10 % от
положителните резултати от тестовете, и също така
предостави подкрепа в размер на 110 милиона
евро чрез Европейския център за профилактика
и контрол върху заболяванията. С допълнителни
123 милиона евро от програмата на ЕС за научни
изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ ЕС
разполага със значителен капацитет за наблюдение
за появата на нови варианти.

Укрепване на системите
на здравеопазване
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Пандемията оказа и продължава да оказва
значително въздействие върху пациентите,
медицинския и здравния персонал и здравните
системи в Европа. ПрограматаEU4Health („ЕС
в подкрепа на здравето“) излиза извън рамките на
реакцията при кризи, за да обърне внимание на
устойчивостта на здравните системи. Извличайки
поуки от успехите при реакцията на пандемията,
EU4Health инвестира 5,3 милиарда евро в мерки
с добавена стойност за ЕС и помага на здравните
системи на държавите членки да изградят
допълнителен капацитет и да се възстановят от
пандемията.

борба с рака във всяка държава — членка на ЕС,
с цел трансгранично сътрудничество. На Световния
ден за борба с рака през февруари 2022 г.
Комисията стартира нов регистър на раковите
заболявания, който проследява напредъка на
държавите членки в борбата с рака и определя
приоритети за сътрудничество.
С новото европейско пространство на здравни
данни Комисията прави историческа крачка към
цифрово здравеопазване в ЕС. С това
предложение Комисията засилва позицията на
гражданите, като им дава пълен контрол върху
здравните им данни и създава условия за по-добро
здравеопазване в целия ЕС. То също така ще
насърчи изграждането на истински европейски
единен пазар за цифрови здравни услуги
и продукти. Това ще стане чрез осигуряване на
последователна, надеждна и ефикасна рамка за
използването на здравни данни за научни
изследвания, иновации, създаване на политики
и регулаторни дейности, като същевременно се
гарантира пълно спазване на високите стандарти
за защита на данните на ЕС. Това ще бъде
безценно за учените, изследователи, новатори
и създатели на политики, работещи по иновативни
животоспасяващи лечения.

Фармацевтичната стратегия за Европа, приета
през ноември 2020 г., представя конкретни
инициативи за осигуряване на достъп до безопасни,
висококачествени, финансово достъпни лекарства
за пациентите и задоволяване на неудовлетворените
медицински потребности, като същевременно
способства за научните и технологичните иновации.
Тя също така има за цел повишаване на сигурността
на доставките, преодоляване на недостига
и насърчаване на стратегическата автономност на
ЕС, така че да можем да осигуряваме лекарства,
включително по време на криза. През март 2022 г.
мандатът на Европейската агенция по лекарствата
беше подсилен, за да се осигури подобряване на
мониторинга и смекчаването на недостига на
критично важни лекарства.

Благодарение на безопасните и ефективни ваксини,
високите равнища на ваксинация, възможностите
за ефективно лечение, цифровите иновации, като
цифровия COVID сертификат на ЕС, по-силния
Европейски център за профилактика и контрол
върху заболяванията, подпомогнат от новия орган
HERA, запасите от медицински консумативи за
извънредни ситуации и всеобхватния капацитет за
тестване, ЕС изгради устойчивост на пандемията
от коронавирус и бъдещи здравни кризи, която
е от световна класа.

В од е щ а и н и ц и а т и в а н а з д р а в н и я с ъ ю з
е европейският план за борба с рака.
С финансиране в размер на 4 милиарда евро,
включително 1,25 милиарда евро от програмата
EU4Health, планът вече укрепва профилактиката
на раковите заболявания, научните изследвания
и грижите за пациентите. Комисията започна
създаването на европейски центрове и мрежи за
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3. В
 ОДЕЩА РОЛЯ
В ЕКОЛОГИЧНИЯ, ЦИФРОВИЯ
И СПРАВЕДЛИВИЯ ПРЕХОД
ИНСТРУМЕНТ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ —
NEXTGENERATIONEU:
ИСТОРИЧЕСКА ВЪЗМОЖНОСТ

До момента по линия
на Механизма за

възстановяване
и устойчивост на

държавите членки са изплатени
над 100 милиарда евро.

В началото на мандата на Комисията „Фон дер Лайен“
определихме нов и амбициозен курс за Европейския
съюз: изграждане на по-екологична, цифрова
и социално справедлива Европа. COVID-19
и агресията на Русия срещу Украйна потвърдиха,
че курсът ни на действие е правилен.
Ограничителните мерки ускориха цифровия преход
на нашите икономики и в рамките на няколко седмици
станахме свидетели на цифрови иновации
и трансформации, за които иначе биха били нужни
години. Пандемията показа също така необходимостта
да подобрим отношенията си с нашата планета
и много европейци преоткриха значението на
природата в живота си. Освен това енергийното
изнудване от страна на Кремъл добави още една
причина да се освободим от зависимостта си от руски
изкопаеми горива. Единен в солидарността,
понастоящем ЕС не само побеждава вируса,
рестартира своите икономики и подкрепя Украйна,
но и уверено инвестира в силно и устойчиво бъдеще
за следващото поколение европейци.

Европа. Той е на стойност над 800 милиарда евро
и в съчетание с дългосрочния бюджет на ЕС до
2027 г. европейският пакет от стимули възлиза на
над 2 трилиона евро. До пролетта на 2022 г.
Комисията одобри почти всички планове за
възстановяване и устойчивост на държавите
членки. Близо 40 % от инвестициите са определени
за мерки в областта на климата, а над 26 % — за
цифровия преход. Плановете за възстановяване
и устойчивост включват също така изобилие от
структурни реформи, които ще имат дълготрайно
въздействие и ще ускорят екологичния и цифровия
преход. До момента по линия на Механизма за
възстановяване и устойчивост на държавите членки
са изплатени над 100 милиарда евро. По данни на
Комисията стимулът от инвестициите по линия на
NextGenerationEU би могъл да подсили
икономическия растеж на ЕС с 1,5 % до 2027 г.
и да спомогне за създаването на 2 милиона нови
работни места.

Това е обещанието на NextGenerationEU —
историческия план за възстановяване на

800 милиарда
евро

40 %

26 %

План за
възстановяване
NextGenerationEU

инвестиции за
мерки в областта
на климата

инвестиции за
цифровия преход
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NextGenerationEU инвестира в енергия от възобновяеми
източници, за да ускори екологичния преход и с
оглед на руското нашествие в Украйна, да направи ЕС
независим от руските изкопаеми горива много преди
2030 г. — благодарение на плана REPowerEU.
Инвестираме в по-зелени градове с възстановена
природа и свързани селски райони с високоскоростен
интернет. Инвестираме във високотехнологичната
промишлена база на Европа — от „зелена“ стомана до
батерии и микрочипове, които могат да бъдат повторно
използвани и рециклирани. Освен това инвестираме
в равни и висококачествени образователни
и професионални възможности за младите хора
в целия Европейски съюз.

изгражда единен пазар на капитали, не само за да
насочи частните инвестиции към екологичния
и цифровия преход, но и за да е в полза на
потребителите, инвеститорите и дружествата —
независимо от това къде в ЕС се намират— като
осигурява дълбоки, ефективни и надеждни източници
на финансиране.

За да финансира NextGenerationEU, Комисията е на път
да стане най-големият емитент на „зелени“
облигации в света, финансиращ екологосъобразни
политики. До 250 милиарда евро от финансирането
ще бъдат набрани чрез „зелените“ облигации на
NextGenerationEU, или това е 30 % от NextGenerationEU.
Изплащането на средства от Комисията по Механизма
за възстановяване и устойчивост също върви по план
и зависи от изпълнението от страна на държавите
членки на поетите ангажименти, в това число
структурни реформи, например за насърчаване на
иновациите или защита на върховенството на закона.
Организациите на гражданското общество,
местните и регионалните заинтересовани страни
и социалните и икономическите партньори
помагат за насочване на инвестициите там, където са
най-необходими.

Европейският зелен пакт е пътната карта на Европа,
благодарение на която тя да стане първият неутрален
по отношение на климата континент до 2050 г. и да
осъществи Програмата до 2030 г. за устойчиво
развитие. Във всякакви ситуации — от пандемията до
войната на Русия срещу Украйна, Европейската комисия
не се отклони от поетия път и дори удвои ангажимента
си към екологичния преход, както отново правим
с REPowerEU. Както здравето на хората, живеещи в ЕС,
зависи от здравето на нашата планета, така
и енергийната сигурност на ЕС зависи и масовия
преход към енергия от възобновяеми източници.
Екологичният преход е поколенческа възможност да
се подобрят благосъстоянието и устойчивостта на
нашите граждани, дивата флора и фауна и планетата.

ПЪРВИЯТ НЕУТРАЛЕН ПО
ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА
КОНТИНЕНТ ДО 2050 Г.

Откакто Комисията „Фон дер Лайен“ представи
Европейския зелен пакт — едва 10 дни след началото
на своя мандат — ЕС ускори действията за
намаляване на емисиите на парникови газове,
инвестиране в зелени технологии и опазване на
природната среда. Благодарение на закона за
климата ние направихме амбициите си за 2050 г.
обвързващо законодателство на ЕС. В закона за
климата също така се определя междинна цел за
намаляване на нетните емисии на парникови газове

Финансирането за устойчиво развитие е в основата на
екологичния и цифровия преход. Откакто Комисията
прие своя амбициозен и всеобхватен пакет за
финансирането за устойчиво развитие през април
2021 г., ЕС е световен лидер в задаването на
екологични и социални стандарти и стандарти за
управление на финансовите пазари. Таксономията
на ЕС създава първа по рода си система за
класификация на устойчивите дейности. За да се бори
със заблуждаващите твърдения за екосъобразност,
Комисията също така актуализира законодателството
на ЕС за отчитането на предприятията във връзка
с устойчивостта, което изисква големите компании
да оповестяват информация за своите дейности. Редом
с реформите на капиталовите пазари Комисията

Намаляване на нетните емисии
на парникови газове с
ПОНЕ
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През март 2021 г. Комисията публикува План за
действие за развитието на сектора на
биологичното производство с цел да подпомогне
земеделските стопани в ЕС в постигането на целта
за използване на 25 % от земеделската земя за
биологично земеделие и за значително увеличение
на биологичното производство на аквакултури до
2030 г. В плана за действие се предлагат конкретни
действия за стимулиране както на потреблението,
така и на производството на биологични продукти,
съчетани с допълнително повишаване на
устойчивостта на сектора.

с най-малко 55 % до 2030 г. спрямо равнищата от
1990 г. Пакетът „Подготвени за цел 55“, който
Комисията представи през лятото на 2021 г.,
включва конкретните стъпки, необходими за
реализирането на нашата амбиция. Европейският
зелен пакт е най-всеобхватният план за
трансформация в света. Европа има визията
и целите, а благодарение на NextGenerationEU
разполагаме и с инвестициите, като сега е моментът
да ускорим изпълнението със следните
инструменти:

Използване на
алтернативни горива
и инфраструктура
в транспорта

Механизъм за
корекция на
въглеродните
емисии на
границите

Пакет „Подготвени
за цел 55“, включително
търговия с емисии
и регламенти и цели
за емисиите

Стратегия за
устойчива
и интелигентна
мобилност

План за
действие за
нулево
замърсяване

Стратегия „От
фермата до
трапезата“

Стратегия за
горите

Инициатива
„Вълна на
саниране“

Таксономия на
ЕС за
устойчивите
дейности

Стратегия за
биологичното
разнообразие

Пакет за
кръговата
икономика

През януари 2022 г. Комисията прие новите Насоки
относно държавната помощ в областта на
климата, опазването на околната среда
и енергетиката, с които се създава гъвкава
и целесъобразна благоприятстваща рамка, с която
да се помогне на държавите членки да предоставят
н е о б х од и м а та п од к р е п а з а ф о к у с и р а н о
и икономически ефективно постигане на целите на
Европейския зелен пакт.

Също през март 2022 г. Комисията представи пакет
от предложения, който да превърне устойчивите
продукти в норма на пазара на ЕС. Новите правила
правят продуктите по-трайни, годни за многократно
ползване, модернизиране, ремонт и рециклиране,
както и ефективни по отношение на използването
на енергия и ресурси. Предложенията се основават
на съществуващите изисквания за екопроектиране,
които само през 2021 г. доведоха до намаляване
с 10 % на годишното потребление на енергия за
потребителски продукти, като например домакински
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уреди, и спестиха на потребителите в ЕС 120
милиарда евро. Като част от новия пакет Комисията
представи също така планове да се подобрят
трайността и годността за поправяне и рециклиране
на текстилните изделия, както и нови правила за
овластяване на потребителите в екологичния
преход, като се гарантира, че те са по-добре
информирани за екологичната устойчивост на
продуктите и са по-добре защитени срещу
заблуждаващ „зелен“ пиар.

се забрани достъпът до единния пазар на ЕС на
стоки и продукти, които водят до обезлесяване
в други части на света.
За да бъде успешен екологичният преход на
Европа, ние се нуждаем от подкрепата
и активното участие на гражданите
и предприятията в целия Европейски съюз. Ето
защо Европейският зелен пакт включва европейски
пакт за климата, който обединява гражданите
в целия ЕС, за да действат заедно в областта на
климата и устойчивостта като доброволни
посланици.

През юни 2022 г. Комисията представи два нови
законодателни акта за възстановяване на
природата в целия ЕС. Предложеното
законодателство за възстановяване на природата
е ключова стъпка, за да се предотвратят найтежките последици от изменението на климата
и загубата на биологично разнообразие, като
акцентът се поставя върху възстановяването на
влажните зони, реките, горите, пасищата,
морските екосистеми и градската среда в ЕС,
както и видовете, които ги обитават. С неотдавна
предложените правила относно химическите
пестициди ще се намали употребата на
пестициди с 50 % до 2030 г., ще се намали
отпечатъкът на продоволствената система на ЕС
върху околната среда, ще се защитят здравето
и благосъстоянието на гражданите
и селскостопанските работници и ще се спомогне
за смекчаване на икономическите загуби, причинени
от влошаването на състоянието на почвите
и причинената от пестициди загуба на опрашители.
Това е част от целта на ЕС да се предостави правна
защита на най-малко 30 % от сухоземната му
територия и 30 % от морските му басейни до
2030 г., съгласно определеното в стратегията на
ЕС за биологичното разнообразие за 2030 г.
Комисията също така представи предложение да

Необходимостта от съвместни решения “от долу
нагоре” за изменението на климата е и причината
в речта си за състоянието на Съюза през 2020 г.,
председателят Фон дер Лайен да постави началото
на Новия европейски Баухаус — движение,
имащо за цел екологичният преход да бъде
устойчив, красив и приобщаващ за гражданите
в тяхното ежедневие. През септември 2021 г.
Комисията обяви 20-те лауреати на наградите „Нов
европейски Баухаус“ и „Изгряващи звезди на Новия
европейски Баухаус“. За да осигури обществено
пространство за разрастващата се общност, през
пролетта на 2022 г. Комисията стартира
Лабораторията на Новия европейски Баухаус,
а през лятото — Фестивала на Новия европейски
Баухаус. Лабораторията подкрепя общността при
изпитването на инструментите, решенията
и мерките на политиката, които ще улеснят
трансформацията на място. Новият изследователски
център на Комисията в Севиля също прилага тези
идеи на практика: сградата ще бъде не само
напълно въглеродно неутрална, но и с положителен
енергиен баланс. Новият европейски Баухаус
показва, че Европейският зелен пакт е нещо повече
от намирането на вдъхновяващи ефективни
решения в отговор на изменението на климата —
той цели да подобри на живота на хората
с начина, по който проектираме и градим
домовете и градовете си.

НАМАЛЯВАНЕ на употребата на пестициди
с

50 % до 2030 г.

Новият европейски
Баухаус е движение, което

има за цел екологичният преход
да се усети от гражданите
като устойчив и приобщаващ
в тяхното ежедневие.
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потвърждава тясното ни сътрудничество
с демокрациите за постигането към 2050 г. на
неутралност по отношение на климата.
През юни 2022 г. Комисията твърдо заложи критерии
за устойчивост в своите двустранни търговски
споразумения. Това е от значение, тъй като ЕС е найголямата търговска сила в света. След извършения
преглед на свързаните с устойчивото развитие аспекти
на нашите търговски споразумения ЕС ще работи в потясно сътрудничество със своите търговски партньори
за прилагане и изпълнение на централните критерии
за устойчивост, по-специално Парижкото споразумение
и трудовите конвенции на Международната
организация на труда. Търговското споразумение
между ЕС и Нова Зеландия, сключено на 1 юли 2022 г.,
е ранно доказателство за нашата нова амбиция.
Споразумението съдържа най-съвременни разпоредби
относно търговията и устойчивостта, включително
санкции, свързани със спазването на Парижкото
споразумение.

На световната сцена, на Конференцията на ООН по
изменението на климата (COP26) в Глазгоу през
ноември 2021 г., Европейският съюз настоя за
значителен напредък в изпълнението на Парижкото
споразумение, за да се гарантира, че глобалната
амбиция за ограничаване на глобалното затопляне на
1,5 °C ще остане постижима. Като силно
индустриализиран и иновативен регион ЕС
вдъхновява със своето водачество другите около
него да го следват. В Глазгоу Комисията пое
ангажимент да предостави 1 милиард евро за опазване
на горите по света, които са от съществено значение
за смекчаване на последиците от изменението на
климата и опазване на биологичното разнообразие.
Нашето първо по рода си Партньорство във връзка със
справедливия енергиен преход с Южна Африка ще
помогне на тази страна да прекрати производството
и употребата на въглища, като то ще послужи като
модел на сътрудничество в областта на климата
и технологиите с други партньори. ЕС и неговите
държави членки остават с най-голям принос към
п у б л и ч н о то ф и н а н с и р а н е з а б о р б а та
с изменението на климата за развиващите се
икономики. А нашият Зелен алианс с Япония

Също през юни, на 12-ата министерска конференция
на Световната търговска организация, ЕС спомогна за
постигането на историческо споразумение за
справяне с вредните субсидии за рибарството
в световен мащаб. Със споразумението ще се забранят
субсидиите за незаконен, недеклариран и нерегулиран
риболов и подложените на прекомерен улов запаси,
два особено тежки проблема, които изпразват океаните
ни. За да наложи спазването му и за да поведе
колективен глобален подход за защита
и възстановяване на откритото море, Комисията
представи новата си програма за международно
управление на океаните. Опазваме океаните си за
идните поколения.

ТЛАСЪК НАПРЕД ЗА
ЦИФРОВОТО ДЕСЕТИЛЕТИЕ НА
ЕВРОПА
ЕС е световен пионер по пътя към един безопасен
и надежден цифров свят. Пандемията от коронавирус
доказа ползите от цифровизацията в нашето ежедневие
и показа защо ориентираният към човека цифров
преход в Европа е правилният път напред. Свободата
да се свързваме с приятели и роднини през границите
трябва да бъде право, а не привилегия. Свободата на
работа или учене от разстояние бързо се превръща
в реалност за много европейци, откривайки нови
възможности за младите семейства, предприятията
и селските общности. Разрастването на нашия личен
и професионален живот онлайн следва да върви ръка
за ръка със засилена онлайн защита на нашите основни
права и данни.

Мария Тереза Ферес, произхождаща
от пет поколения каталонски
рибари, основа кооператива Sea of
Women, който насърчава етичната
дейност по отношение на морето
и прави по-видима ролята на жените
в сектора на рибарството.
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През януари 2022 г. Комисията предложи проект на
Европейска декларация относно цифровите
права и принципи. Европейският парламент
и Съветът се присъединиха към Комисията, за да
договорят окончателния текст, който трябва да бъде
приет и от трите институции. Това предложение следва
редица важни законодателни актове на ЕС, с които се
изгражда по-безопасно и по-свободно цифрово
пространство в Европа и извън нея.

злоупотребяват със своята пазарна мощ и позволяват
на нови участници да навлязат на пазара. Със
законодателния акт за цифровите пазари Комисията
ще е първият в света орган, оправомощен да налага
спазването на разпоредби за регулиране на пазара на
големите технологични дружества, обхващащи
множество практики и цифрови услуги.

През април 2021 г. Комисията публикува своя силно
очакван проект на законодателен акт за
изкуствения интелект (ИИ). Той представлява найсилно ориентираният към бъдещето опит в света за
регулиране на технологиите с ИИ, който определя
основан на риска междусекторен регулаторен подход
към използването на системи с ИИ в ЕС и на неговия
единен пазар. Комисията иска да направи правилата
за ИИ съгласувани в целия ЕС, с което да се гарантира
правна сигурност, да се насърчат инвестициите
и иновациите в ИИ и да се изгради обществено
доверие, че системите с ИИ се използват по начини,
които зачитат европейските ценности и основните
права.

През април тази година беше постигнато друго
бележещото нов етап споразумение във връзка със
законодателния акт за цифровите услуги, пръв
по рода си в света в областта на регулирането на
цифровата сфера. Този акт следва принципа, че това,
което е незаконно офлайн, трябва да бъде незаконно
и онлайн: много големите онлайн платформи
и търсачки ще подлежат на по-строги изисквания за
защита на своите ползватели от незаконно съдържание,
стоки и услуги. Освен това от онлайн платформите
и търсачките ще се изисква да оценяват и смекчават
вредите в по-общ план, които техните дейности
и алгоритми могат да причинят на основните права,
благосъстоянието на децата и гражданския дебат.
Както законодателният акт за цифровите пазари, така
и законодателният акт за цифровите услуги бяха
приети на пленарно заседание на Европейския
парламент в началото на юли, като ще влязат в сила
тази година и ще станат приложими през 2023 г.

Актът на Комисията за управление на данните,
по който бе постигнато съгласие с Европейския
парламент и Съвета през есента на 2021 г., повишава
доверието в обмена на данни. През февруари 2022 г.
той беше допълнен от предложение за законодателен
акт за данните, в който се определят нови правила
за това кой може да използва и да има достъп до
данните, генерирани в ЕС във всички икономически
сектори. Комисията също така създава общи европейски
пространства на данни в стратегически области
с участието на частни и публични участници.

Ориентираният към човека цифров преход е основата,
на която стъпват четирите стълба на цифровото
десетилетие на Европа: овластяване на гражданите
с цифрови умения; цифровизация на предприятията;
цифровизация на обществените услуги; и укрепване на
цифровата инфраструктура. В политическата
програма „Път към цифровото десетилетие“, по
която бе постигнато съгласие с Европейския парламент
и Съвета през юли 2022 г., се определят конкретни цели
за тези четири стълба и се създава стабилен механизъм

Като ключова крачка, през март 2022 г.
съзаконодателите на ЕС постигнаха споразумение
относно законодателния акт за цифровите пазари,
с който се регулират дейностите на големите цифрови
платформи, или „пазачи на информационния вход“, за
да се гарантира, че европейският цифров единен пазар
е отворен и справедлив. За тези пазачи на
информационния вход ще се прилагат редица ясно
определени задължения и забрани, които не
позволяват на големите цифрови компании да

Цифрови умения

Цифрова трансформация
на предприятията

29

Цифровизация на
Сигурни и устойчиви
обществените услуги цифрови инфраструктури

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен
на посещение в компанията Advanced Semiconductor Materials
Lithography (ASML) в Айндховен, Нидерландия.
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за изпълнение. Благодарение на импулса в размер на
250 милиарда евро за цифровизацията от
NextGenerationEU Европа напредва и по четирите
стълба. Така например тази година Комисията ще
приеме предложението си за законодателен акт за
инфраструктура за свързаност, за да способства за
по-ефикасно и по-бързо разгръщане на електронни
съобщителни мрежи с много голям капацитет,
включително влакнестооптични и 5G мрежи, в целия ЕС.

Две нови територии на цифровия преход са финансите
и космическото пространство, като и тук ЕС е пионер.
През януари 2021 г. Комисията и Европейската
централна банка се споразумяха да работят заедно,
за да анализират различни варианти за проектиране,
и свързаните с тях регулаторни последици, на
цифровото евро. Като цифрова форма на пари на
централната банка, то би предоставило по-голям избор
на потребителите и предприятията. Като се вземат
предвид цифровизацията, бързите промени
в платежните услуги и появата на криптоактиви,
цифровото евро би могло да допълни парите в брой
и да отговори на новите нужди при плащанията.

Предложението за Европейски законодателен акт
за интегралните схеми, прието от Комисията през
февруари 2022 г., е водещ проект за трансформацията
в ЕС. Няма цифрово бъдеще без интегралните схеми.
Те са в нашите телефони, компютри, автомобили,
медицински изделия и всички свързани устройства.
Продължаващите смущения във веригата на доставки,
причинени от пандемията, засилиха необходимостта
от инвестиции, за да се върнем отново — стъпвайки
на научноизследователската база на Европа в областта
на полупроводниците, която е от световна класа — на
челните позиции в проектирането и производството.
ЕС и държавите членки мобилизират публични
инвестиции в размер на 43 милиарда евро и това вече
привлече най-големия производител на интегрални
схеми в САЩ да инвестира 19 милиарда евро в ЕС.

За да се запази финансовата стабилност, като
същевременно се даде възможност за иновации и се
насърчи привлекателността на сектора на
криптоактивите, ЕС е първият регулаторен орган
в света, който защитава своите граждани срещу някои
от рисковете, свързани с инвестициите в криптоактиви.
През юни 2022 г. съзаконодателите на ЕС постигнаха
историческо споразумение по предложения от
Комисията регламент относно пазара на
криптоактиви.
Космическата програма на ЕС вече предоставя
ценни данни и услуги за широк спектър от ежедневни
приложения, например в подкрепа на търговския
транспорт и личната навигация, прецизното земеделие
и решенията за справяне с изменението на климата.
През февруари 2022 г. Европейската комисия предложи
също нови две водещи инициативи, за да стимулира
спътниковата сигурна свързаност и управлението
на космическия трафик.

Предложението за Европейски

законодателен акт за
интегралните схеми

е водещ проект за трансформацията
в Европа.

Съветът по търговия и технологии ЕС—САЩ,
създаден през юни 2021 г., предлага ефективна
платформа за Европейския съюз и Съединените щати
за координиране на подходите им и задълбочаване
на сътрудничеството по ключови цифрови,
технологични, икономически и търговски въпроси.
Първата му среща се проведе в Питсбърг, Пенсилвания,
на 29 септември 2021 г., а втората — в Париж Сакле,
Франция, на 16 май 2022 г. Съпредседателите от ЕС
и САЩ стъпиха на солидни основи и обявиха нови
инициативи в областта на веригите на доставки,
продоволствената сигурност, нововъзникващите
технологии, цифровата инфраструктура и търговията.
Тези инициативи ще укрепят споделените ни
демократични ценности и трансатлантическата
конкурентоспособност в глобален мащаб, ще бъдат от
полза за работниците и семействата от двете страни
на Атлантика и ще зададат облика на глобалния
цифров и технологичен преход.

Успоредно с това Комисията прие преразгледано
съобщение относно правилата за държавна помощ за
важни проекти от общоевропейски интерес, за да
подкрепи големи трансгранични инфраструктурни
инвестиции в преломни иновации, например за
веригата за създаване на стойност в сектора на
батериите.

Освен това през април 2022 г. председателят Фон дер
Лайен и министър-председателят на Индия Нарендра
Моди се споразумяха да създадат Съвет по търговия
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и технологии ЕС—Индия с цел преодоляване на
ключовите търговски, икономически и технологични
предизвикателства и засилване на сътрудничеството
в тези области. Европейският съюз работи
с единомислещи партньори по целия свят за оформянето
на световните правила за цифровата сфера. Ние
надграждаме отношенията си в цифровата сфера
с ключови партньори, за да определим правилата за
цифровата търговия, свързвайки този процес
с прогнозите за нашите вътрешните реформи. На
срещата на върха ЕС—Япония през май 2022 г. бе
сключено цифрово партньорство с Япония, като подобни
преговори текат в момента със Сингапур и Южна Корея.

преломни иновации в здравеопазването, цифровите
технологии, енергетиката, биотехнологиите,
космическото пространство и други области. През
декември 2021 г. бяха избрани още 99 стартиращи
предприятия, които да получат до 627 милиона евро.
През юни 2022 г. Комисията стартира подпомагащо
действие на Европейския съвет по иновациите в размер
на 20 милиона евро за най-малко 200 стартиращи
предприятия в областта на дълбоките технологии от
Украйна и също така избра още една група от 74
иновативни стартиращи предприятия и МСП. Очаква
се те да получат 382 милиона евро.
Новата Европейска програма за иновации беше
приета през юли 2022 г. и включва пет основни водещи
програми, които да превърнат ЕС в световен лидер при
иновациите областта на дълбоките технологии. Тя има
потенциала да мобилизира около 45 милиарда евро
от частни институционални инвеститори в подкрепа
на разрастващите се предприятия. Освен това
с програмата ще се създаде програма за обучение на
1 милион души в умения в областта на дълбоките
технологии, по-конкретно в нейни сектори, простиращи
се от авангардните материали и синтетичната биология
до чистата технология.

НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
И ИНОВАЦИИ ОТ СВЕТОВНА
КЛАСА
С финансиране в размер на 95,5 милиарда евро за
периода до 2027 г. „Хоризонт Европа“ е найголямата транснационална програма за научни
изследвания и иновации в света. Както екологичният,
така и цифровият преход в Европа зависят от научните
изследвания и иновациите от световна класа. През
септември 2021 г. Комисията стартира пет мисии на
ЕС в областта на научните изследвания
и иновациите с цел да се намерят конкретни решения
на някои от най-големите предизвикателства пред нас.

Комисията също така укрепва усилията си за
разработване на иновативни проекти за
екологосъобразни технологии със стартирането на
ново партньорство между ЕС и програмата
„Катализатор за революционна енергия“. То има
за цел да стимулира и увеличи инвестициите в проекти
на ЕС с голямо въздействие в ключови технологии
в областта на климата, които се очаква да създадат
условията за бъдещата неутрална по отношение на
климата икономика (зелен водород, устойчиви
авиационни горива, пряко улавяне на въздух

На 14 октомври 2021 г. Европейският съвет по
иновациите, водеща инициатива на „Хоризонт
Европа“, избра 65 иновативни стартиращи предприятия
и малки и средни предприятия, които да получат
финансиране в размер на 363 милиона евро за

ОБЛАСТИ НА МИСИИ

Добро състояние на
почвите и храните

Адаптиране към
изменението на
климата, включително
трансформация
на обществото

Неутрални по
отношение на климата
и интелигентни
градове
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Борба с рака

Добро състояние на
океаните, моретата,
крайбрежните
и вътрешните води
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НИТО ЕДИН ЕВРОПЕЕЦ
НЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ
ПРЕНЕБРЕГНАТ

и дългосрочно съхранение на енергия). Партньорството
стартира в рамките на COP26, като има потенциала да
мобилизира до 840 милиона евро до 2026 г. и да
спомогне за постигането на амбициите на Европейския
зелен пакт и на целите на ЕС в областта на климата
до 2030 г.

Социалната справедливост трябва да бъде
в основата на екологичния и цифровия преход, като
отразява ценностите на европейската социална
пазарна икономика. Ето защо Комисията „Фон
дер Лайен“ създаде Механизма за справедлив
преход, който ще мобилизира до 55 милиарда евро
до 2027 г. за най-засегнатите региони на ЕС. Тя
предложи също така Социален фонд за климата,
който да се финансира пряко от приходите,
генерирани от европейската система за търговия
с емисии, и който да помага на най-уязвимите
домакинства в нашето общество да се справят със
своите сметки за енергия и транспорт.

През изминалата година учени, подкрепяни от
Европейския научноизследователски съвет,
спечелиха най-високи международни отличия
в областта на медицинските изследвания,
астрофизиката, математиката, а също така и две
Нобелови награди за химия и физика. Неотдавнашни
проучвания показаха, че Европейският
научноизследователски съвет е финансирал стотици
научноизследователски проекти, които са от ключово
значение за действията в областта на климата,
здравните политики и цифровата трансформация на
ЕС, а над 10% от получателите на безвъзмездни
средства са създали стартиращи предприятия или са
прехвърлили резултатите от научните си изследвания
към други компании.

През юни 2022 г. Парламентът
и Съветът постигнаха
историческо споразумение по

Освен това с подкрепа от „Хоризонт Европа“ до 2025 г.
ЕС ще увеличи повече от два пъти броя на водородните
долини — от сегашните 21 на 50, като привлече
повече инвестиции от промишлеността и държавите
членки. ЕС също така ще разшири съществуващата
мрежа от водородни долини, така че да обхване
и други части на света, като разработи 100 водородни
долини в световен мащаб с „Мисия за иновации“
(глобалната инициатива за ускоряване на иновациите
в областта на чистата енергия чрез сътрудничество,
ориентирано към действия). Освен това Комисията
отпусна приблизително 4 милиона евро по програма
„Еразъм+“ в подкрепа на дългосрочното партньорство
между промишлеността и сектора на образованието
с цел развиване на необходимите умения за
водородната икономика и предоставянето им на
разположение на всички образователни институти.

директивата относно
адекватните минимални
работни заплати.
Отговорът на ЕС на пандемията, а сега и на войната
на Русия срещу Украйна, е успешен благодарение на
комбинация от краткосрочна гъвкавост и дългосрочна
визия. Програмата на Комисията за подкрепа с цел
смекчаване на рисковете от безработица при
извънредни обстоятелства (SURE) олицетворява този
гъвкав подход, основан на европейските социални
пазарни ценности. SURE помогна на работодателите
да задържат служителите си на работа, като
заплащаше техните заплати по време на

След руското нашествие в Украйна ЕС прекрати
текущото участие на руски публичноправни субекти
и свързани органи в програмите на ЕС за научни
изследвания и иновации, изключи бъдещо
сътрудничество с всички руски юридически лица
и с та р т и р а м е р к и з а п о д к р е п а н а
научноизследователската общност в Украйна. Украйна
вече отговаря на условията за финансиране от
ЕС по линия на „Хоризонт Европа“. Комисията вече
е насочила 25 милиона евро чрез ново действие по
програма „Мария Склодовска-Кюри“, като
е предоставила стипендии на 200 представители
на академичната общност от Украйна за
провеждане на научни изследвания в университети
в ЕС.
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SURE подкрепи близо 30 % от общата
заетост и една четвърт от всички
фирми в 19-ТЕ ДЪРЖАВИ
БЕНЕФИЦИЕРИ
Финансова помощ
в размер на
92 МИЛИАРДА ЕВРО

бяха значително увеличени с над 50 милиарда евро.
REACT-EU беше първият инструмент, използван
в рамките на NextGenerationEU, като първото
плащане бе направено още пред юни 2021 г. Това
бързо действие смекчи въздействието на кризата,
предизвикана от пандемията, и осигури мост към
дългосрочния план за възстановяване. REACT-EU
подкрепя предприятията и развитието на бизнеса,
укрепва системите на здравеопазване, финансира
програми за обучение, схеми за заетост и предоставя
училищно оборудване и материална помощ за найнуждаещите се.

отпусната на

Държавната помощ също беше важна част от
икономическите действия на Комисията в отговор на
пандемията. От началото на кризата Комисията прие
над 1430 решения за държавна помощ, като одобри
близо 1010 национални мерки на приблизителна обща
стойност от около 3,2 трилиона евро. Временната
рамка за мерки за държавната помощ във връзка
с COVID беше прекратена на 30 юни 2022 г.

19
държави членки

ограничителните мерки. Финансова помощ в размер
на 92 милиарда евро беше отпусната на 19 държави
членки в пряка полза на получателите. Само през
2020 г. SURE подпомогна около 31 милиона души в ЕС
и 2,5 милиона предприятия. SURE подкрепи близо 30 %
от общата заетост и една четвърт от всички фирми
в 19-те държави бенефициери. През 2021 г. SURE
продължи да защитава работните места, като
същевременно положи основите за стабилно
икономическо възстановяване.

През ноември 2021 г. Комисията прие съобщение
относно политиката в областта на конкуренцията,
съобразена с новите предизвикателства, в което
бе изтъкната важната роля, която политиката
в областта на конкуренцията играе по пътя на Европа
към възстановяване, екологичен и цифров преход
и устойчив единен пазар. В съобщението се подчертава
присъщата способност на политиката в областта на
конкуренцията да се адаптира към новите пазарни
условия, приоритетите на политиката и нуждите на
потребителите. Освен това понастоящем Комисията
извършва преглед на инструментите в областта на
конкуренцията, за да гарантира, че всички те —
контрол на сливанията, антитръстови мерки и контрол
на държавната помощ — продължават да са
подходящи и допълват нейния действащ набор от
инструменти.

Днес ЕС има най-силния си пазар на труда от
десетилетия насам. Между началото на 2021 г.
и началото на 2022 г. в ЕС бяха създадени почти
6 милиона работни места. С възстановяването на
икономиката държавите членки постепенно преминаха
от краткотрайни извънредни схеми за работа към
ориентирани към бъдещето мерки на пазарите на
труда, в съответствие с препоръката на Комисията за
ефективна активна подкрепа за заетостта (EASE).
Въпреки сериозното икономическо въздействие на
войната на Русия срещу Украйна върху някои сектори,
до момента цифрите за заетостта в ЕС остават до
голяма степен незасегнати, като безработицата
достигна рекордно ниски равнища (6,0 % през юни
2022 г.). Макар да преобладава повишена
икономическа несигурност, настоящите прогнози сочат,
че заетостта следва да продължи да нараства през
2023 г.

Както пандемията доказа, силната социална пазарна
икономика, която поставя благосъстоянието на хората
на първо място, е най-устойчивият модел за основания
на технологиите постпандемичен свят. В плана за
действие на Европейския стълб на социалните
права, приет през март 2021 г., бяха предложени три
амбициозни водещи цели на ЕС за 2030 г. в областта
на заетостта, уменията и намаляването на бедността,
които бяха приветствани от лидерите на ЕС на срещата
на върха в Порто. С общ бюджет от 99 милиарда евро
Европейският социален фонд е ключов финансов
инструмент за реализирането на Европейския стълб
на социалните права. През юни 2022 г. всички държави
членки представиха своите национални цели, като
доказаха ангажимента си да изпълнят обещанията,
поети на срещата на върха в Порто.

Друг инструмент за постигане на споделено
възстановяване в целия ЕС — особено за стимулиране
на растежа в по-слабо развитите региони — беше
инициативата „Помощ за възстановяване в полза на
сближаването и териториите на Европа“ (REACT-EU).
Средствата по линия на политиката на сближаване
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работниците. Досега над 600 организации са се
присъединили към пакта и са поели ангажимент да
помогнат за повишаването на квалификацията на 1,5
милиона души.

Водещи цели за 2030 г.,
определени в Плана за
действие по Европейския
стълб на социалните права

През юни 2022 г. Съветът прие препоръки относно
и н д и в и д уа л н и те с м е т к и з а о б у ч е н и е
и микроквалификациите. А за да гарантира, че
Европа продължава да бъде от световна класа
в образованието, Комисията стартира европейска
стратегия за университетите, която значително ще
подобри конкурентоспособността на нашите системи
за висше образование чрез по-мащабно и позадълбочено транснационално сътрудничество. Това
ще създаде по-добри условия за процъфтяването на
талантите в обществото, основано на знанието.

поне

78 %

от населението на възраст
между 20 и 64 години следва
да има работа до 2030 г.

поне

60 %

През юни 2022 г. Парламентът и Съветът постигнаха
историческо споразумение по директивата
относно адекватните минимални работни
заплати, предложена от Комисията през октомври
2020 г. Посоченото законодателство е приоритет за
Комисията „Фон дер Лайен“ от самото начало и ще
спомогне за това минималните работни заплати да
станат по-адекватни и да се увеличи достъпът на
работниците до защита на минималната работна
заплата в целия ЕС.

от всички възрастни следва
да участват в обучение всяка
година до 2030 г.

намаляване с поне

15 милиона

За да защити работниците от новите предизвикателства,
свързани с цифровизацията на сферата на труда, през
декември 2021 г. Комисията предложи директива за
подобряване на условията на труд при работа
през платформа. Целта на предложението е да се
гарантира, че хората, работещи чрез цифрови трудови
платформи, получават правния трудов статус, който
съответства на действителните им условия на труд,
както и че могат да се ползват от трудовите си права
и правата си на социалните обезщетения. В него също
така се разглежда сложният въпрос за алгоритмичното
управление на платформите, за да се гарантира
наличието на човешки надзор и прозрачност.

на броя на хората, изложение
на риск от бедност или
социално изключване

Европейската програма за умения, представена
през юли 2020 г., е 5-годишен план, с който да се
помогне на гражданите и предприятията да развият
повече и по-добри умения, да запълнят незаетите
работни места и да просперират в условията на поекологосъобразна и по-цифрова икономика. Пактът за
умения, чието начало беше поставено през ноември
2020 г., обединява дружества, работници, местни
органи, социални партньори, доставчици на обучение
и служби по заетостта, за да се определи какви умения
ще бъдат необходими в различните сектори и да се
поемат ангажименти за преквалификация на

Също през декември Комисията представи план за
действие за социалната икономика. Засилената
подкрепа за социалната икономика не само създава
работни места, но и дава възможност на организациите
да увеличат социалното си въздействие в целия ЕС.

Когато Русия нападна Украйна, румънската
стопанска общност се обедини, за да стартира
jobs4ukr.com — платформа, която помага на
украинските бежанци в намирането на работа
в целия ЕС.
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С плана за действие се подготвят условията за
процъфтяване и разрастване на организациите от
социалната икономика, като се повишава тяхната
видимост, въвеждат се правилната политика и правни
рамки и се спомага за тяхното стартиране и разрастване.

и ръст на частните инвестиции. Замисълът
с инициативата е на държавите да се предостави подобър, основаващ се на ценности избор. ЕС ще
работи тясно с единомислещи партньори за нейното
разгръщане.

В световен мащаб ЕС и неговите държави членки са
лидери в реформата на корпоративното данъчно
облагане. През 2021 г., след подписването от 137
държави на международно споразумение за ефективна
данъчна ставка от 15 %, Комисията предложи
директива, с която се гарантира минимална ефективна
данъчна ставка за глобалните дейности на големите
многонационални групи. С предложението се
изпълнява ангажиментът на ЕС да предприеме
изключително бързи действия и да бъде сред първите,
приложили историческото глобално споразумение
за данъчна реформа, което има за цел да внесе
справедливост, прозрачност и стабилност
в международната рамка за корпоративно данъчно
облагане.

Благодарение на Global Gateway ЕС подпомага
изграждането на две фабрики в Руанда и Сенегал
за производството на най-съвременни иРНК
ваксини. От следващата година тези ваксини ще се
продават на африканските държави на цени на
нестопанска основа. В ход е подобна дейност и с Гана
и Южна Африка. Global Gateway вече подкрепя
инициативата „Велика зелена стена“, за да се
стимулира производството на храни от Нигер и Сенегал
до Етиопия като преграда срещу продоволствената
несигурност и изменението на климата.
ЕС влага големи средства за установяването на
сигурност, стабилност и просперитет в съседните на
ЕС държави. ЕС разполага с инвестиционен пакет за
Западните Балкани в размер на почти 30 милиарда
евро — една трета от общия брутен вътрешен продукт
на региона — десет водещи инвестиции в областта на
устойчивия транспорт, чистата енергия, околната среда
и климата, цифровото бъдеще, частния сектор
и човешкия капитал. Инвестициите на ЕС също така
бързо подкрепят прехода към екологична енергия на
Западните Балкани и постепенното премахване на
въглищата като основен енергиен източник. През 2022
г. ЕС направи също така решаваща стъпка към
започването на преговори за присъединяване
с Албания и Северна Македония.

GLOBAL GATEWAY НА ЕВРОПА
ЗА СВЕТА
През есента на 2021 г. председателят Фон дер Лайен
обяви Global Gateway — предложението на Европа
към един свят, който се нуждае от огромни инвестиции:
инвестиции в чиста енергия, в пътища и мостове, които
са защитени от наводнения, и в сгради, които могат
да издържат на екстремни горещини; инвестиции за
подготовка на системите на здравеопазване за
пандемиите на бъдещето и за адаптиране на селското
стопанство към по-сухите условия; инвестиции за
предоставяне на нашите работниците на умения, които
съответстват на работните места на утрешния ден; или
инвестиции в цифрова инфраструктура, тъй като
горивото на новата икономика са данните.

По отношение на Източното партньорство ЕС
мобилизира инвестиции в размер до 17 милиарда евро
във всички сектори. Това включва проекти за цифрова
свързаност, като например полагането на фибро-

Global Gateway ще помогне тези инвестиции да станат
възможни — независимо дали са публични, или частни.
Това ще стимулира интелигентните, чисти и сигурни
връзки в цифровия, енергийния и транспортния сектор
и ще укрепи системите на здравеопазване, образование
и научни изследвания в целия свят. Ето защо ЕС
предлага още по-интензивно на партньорите си да
подкрепят големи инфраструктурни проекти по
целия свят с акцент върху спомагането за екологичния
и цифровия преход. „Екип Европа“ цели да мобилизира
до 300 милиарда евро до 2027 г., като половината от
сумата ще бъде в Африка.
Global Gateway се основава на пет принципа:
устойчивост; разширяване на правата на човека
и социалните права; добро управление; сигурност
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оптичен кабел по дъното на Черно море
и развитието на високоскоростна широколентова
инфраструктура. Искаме също така да създадем
транспортни линии, улесняващи превоза на хора
и стоки между Кавказ и ЕС. Други 30 милиарда евро
се инвестират в южното съседство, предимно
в инфраструктура за енергия от възобновяеми
източници.

инвестиции винаги ще поставят хората на първо
място. Във връзка с това ние винаги ще
разработваме проектите съвместно с нашите
партньори, за да гарантираме, че те носят трайни
ползи за местните общности. Това е ясен
стратегически интерес на Европа. Имаме интерес
да работим заедно за нашата планета, да направим
нашите съседи и партньори по-устойчиви на
сътресения от всякакъв род и да заменим
неустойчивите зависимости с по-балансирани
взаимозависимости.

Инвестициите на Global Gateway са устойчиви по
отношение както на околната среда, така и на
финансите на нашите партньори. Нашите

GLOBAL GATEWAY
ЦИФРОВИ
ТЕХНОЛОГИИ

КЛИМАТ
И ЕНЕРГИЯ

ЕС ще
подкрепя
отворения
и сигурен
интернет

ЕС ще подкрепя
инвестициите
и правилата,
проправящи пътя
за прехода към
чиста енергия

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ
ЕС ще спомогне
за укрепването
на веригите на
доставки
и местното
производство на
ваксини

ТРАНСПОРТ
ЕС ще
подкрепя
всички видове
екологосъобра
зен,
интелигентен
и безопасен
транспорт

ОБРАЗОВАНИЕ
И НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ
ЕС ще инвестира във
висококачествено
образование, със
специален акцент
върху момичетата
и жените и върху
уязвимите групи
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4. С
 ТЪЛБОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКАТА
ДЕМОКРАЦИЯ
настоящите правила на ЕС относно европейските
политически партии и фондации, както и правилата
относно „мобилните граждани“ на ЕС (живеещи
в държава от ЕС, различна от държавата на която
са граждани). Макар те да наброяват около 13,5
милиона, много малко от тях упражняват правото
си да гласуват на европейски и общински избори.
Новите предложения ще улеснят гласуването от
страна на мобилни граждани.

КОМИСИЯТА УТВЪРЖДАВА
ДЕМОКРАЦИЯТА
И ВЪРХОВЕНСТВОТО НА
ЗАКОНА
Демокрацията на европейския континент
е подложена на атака. Агресията на Русия срещу
Украйна е война срещу самата демокрация. Това
е война срещу идеята, че единствено украинският
народ може да взема суверенни решения за
собственото си бъдеще. Подкрепата ни за Украйна
произтича пряко от нашите демократични
ценности. Когато украинският народ гледа нашия
Съюз, той вижда демокрация, права на човека,
върховенство на закона и лична и икономическа
свобода. Именно това олицетворява Европейския
съюз днес. Но демокрацията ни не може да се
приема за даденост. Тя трябва да се подхранва
и отстоява всеки ден. Това е стремежът на Комисията
„Фон дер Лайен“ от началото на нейния мандат.

Задължение на Комисията е да защитава правата
на гражданите на ЕС, независимо къде живеят
в нашия съюз. Върховенството на закона е спойката
на Европейския съюз. То е от съществено значение
за отстояване на ценностите, на които се гради ЕС:
демокрация, свобода, равенство и зачитане на
правата на човека. То е и ангажиментът на 27-те
държави членки като част от ЕС — като суверенни
държави и свободни хора.
Комисията „Фон дер Лайен“ въведе исторически
мерки, с които да се засили способността на ЕС да
утвърждава и брани върховенството на закона.
Комисията създаде всеобхватен механизъм за
върховенството на закона, който предвижда
процес на ежегоден диалог на Европейския
парламент, Съвета и Комисията, заедно с държавите
членки, както и националните парламенти,
гражданското общество и други заинтересовани
страни в областта на върховенството на закона.

Представителната демокрация също се нуждае от
постоянно обновяване. През ноември 2021 г.
Комисията представи предложение относно
прозрачността на политическата реклама
и определянето на целевата ѝ аудитория като
част от мерките за защита на почтеността на
изборите и на открития демократичен дебат
съгласно Плана за действие за европейската
демокрация. Предложените правила ще изискват
всяка политическа реклама да бъде ясно обозначена
като такава и да включва определена информация,
например кой е платил за нея и каква сума.
Комисията предложи също така да се актуализират

За да улесни този диалог, Комисията публикува
годишни доклади за върховенството на закона
в ЕС, като се съсредоточава върху четири ключови
области: правосъдните системи, уредбите за борба
с корупцията, медийния плурализъм и други
институционални въпроси, свързани с принципа на
взаимозависимост и взаимоограничаване. Във всеки
доклад се прави оценка на ситуацията в ЕС като
цяло и се съдържат 27 глави по държави, в които
се разглеждат развитията в държавите членки. До
момента са публикувани три годишни доклада за
върховенството на закона, последният от тях през
юли 2022 г. От тази година докладите съдържат
конкретни препоръки за държавите членки.
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Комисията носи отговорност да защитава бюджета
на ЕС от нарушения на върховенството на закона. От
2021 г. бюджетът на Съюза разполага с допълнително
ниво на защита срещу нарушения на принципите на
правовата държава. Това се дължи на общия режим
на обвързаност с условия за защита на бюджета на
ЕС, известен още като Регламента относно
обвързаността с условия, който е в сила от януари
2021 г. Този механизъм има централна място
в NextGenerationEU и европейския бюджет. Трябва
да се предприемат мерки, ако се установи, че
нарушения на принципите на правовата държава
в някоя от държавите членки засягат или има
сериозна опасност да засегнат доброто финансово
управление на бюджета на ЕС или финансовите
интереси на ЕС.

Днес Европейският съюз инвестира повече пари от
всякога, за да постигне напредък по колективното
ни възстановяване и да се освободим от зависимостта
си от руските изкопаеми горива. Затова трябва да се
погрижим специално за правилното и ефективно
използване на тези средства. Това е не само
жизненоважен елемент на нашите демокрации: то
също така създава доверие у инвеститорите
и бизнеса в този решаващ момент.
Демокрацията и върховенството на закона са
залегнали и в основата на процеса на присъединяване
към ЕС. Именно това са ценностите, които гражданите
на Западните Балкани, Украйна, Молдова и Грузия
очакват за своите страни и тези ценности образуват
ядрото на подхода „основните принципи на първо
място“, използван в методиката за разширяването.

На 27 април 2022 г. Комисията изпрати писмено
уведомление до унгарските органи съгласно
Регламента относно принципите на правовата
държава. Становището на Комисията бе, че в Унгария
редица въпроси, свързани с принципите на правовата
държава, засягат или съдържат сериозен риск да
засегнат доброто финансово управление на бюджета
на Съюза или защитата на финансовите интереси на
Съюза. С това уведомление бе открита процедура, по
време на която Комисията обсъждаше с националните
органи как могат да бъдат решени конструктивно
повдигнатите въпроси. На 22 август Унгария
представи коментари и корективни мерки.
Понастоящем Комисията анализира този отговор,
преди да реши дали да предложи мерки, които да
бъдат приети от Съвета.

ЖУРНАЛИСТИКА И СВОБОДА
НА СЛОВОТО
Основен принцип на демокрацията е, че
правителството служи на хората. Демокрациите
овластяват своите граждани да вземат решения
и да търсят отговорност от избраните от тях
длъжностни лица. Това изисква безплатен
и висококачествен достъп до информация. Ето защо
свободата и плурализмът на медиите имат
същностно значение за доброто функциониране на
демократичната система и представляват
приоритетна област в плана за действие за
европейската демокрация.

ПС
ЛИ

ТНИ ИЗБОРИ

АН

ЧЕС

ОВЛАСТЕНИ
ГРАЖДАНИ
И ГРАЖДАНСКО
ОБЩЕСТВО

А ДЕЗИН Ф ОРМАЦ

ИЯ

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ЗА ЕВРОПЕЙСКАТА
ДЕМОКРАЦИЯ

СВО

БО ДНИ МЕДИИ
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През декември 2021 г. председателят Фон дер
Лайен председателства сесия на лидерите на
срещата на върха по въпросите на демокрацията,
организирана от президента на САЩ Байдън, като
заяви, че „трябва всекидневно да подхранваме
демокрацията, както и да работим за нейното
подобряване, защото знаем колко бърза
и опустошителна може да бъде историята“.
Комисията обяви нова програма „Глобална
Европа за правата на човека и демокрацията“
на стойност 1,5 милиарда евро, за да увеличи
подкрепата на ЕС за утвърждаването и защитата
на правата на човека, основните свободи,
демокрацията, принципите на правовата държава
и работата на организациите на гражданското
общество и защитниците на правата на човека по
света до 2027 г.

над 1,5 милиона евро, предимно от малки дарения на
хиляди хора по света. Тези дарения отиват директно
към украински журналисти, за да се покриват
оперативните им разходи за отразяване на войната,
за да им се осигури спешно необходимо оборудване,
за да могат да се местят или да създадат нови офиси
в безопасните градове на Украйна или в ЕС.
Журналистите обаче са изправени пред все поголеми предизвикателства и в рамките на ЕС.
Предвид технологичните и цифровите промени
в медийната среда, които бяха ускорени от пандемията
от коронавирус, и нарастващите заплахи и нападения
срещу журналисти, много журналисти са изправени
пред все по-големи пречки да вършат своята работа
от основно значение за демокрацията. До момента от
страна на Комисията са осъществени или са в процес
на подготовка три мерки за обръщането на тези
тенденции.
Първо, през септември 2021 г. Комисията представи
на държавите членки препоръки относно начините за
подобряване на безопасността на журналистите —
офлайн и онлайн. Ключовите инициативи включват
създаването на независими национални служби за
подкрепа, включително телефонни линии за помощ,
правни консултации, психологическа подкрепа,
повишена защита на журналистите по време на
демонстрации и временни подслони за журналисти
и медийни специалисти, изправени пред заплахи.
Второ, през април 2022 г. Комисията предложи солидно
законодателство за защита на журналистите
и защитниците на правата на човека срещу
използвани с цел злоупотреба съдебни
производства. Новите мерки ще дадат възможност
на съдиите бързо да отхвърлят т.нар. SLAPPs
(стратегически съдебни производства, насочени срещу
участието на обществеността), както и ще укрепят
журналистите и защитниците на правата на човека
в усилията им да надигат глас в името на обществения
интерес.

Смели журналисти рискуват живота
си с репортажи за въздействието
върху хората на войната в Украйна.
Французинът Фредерик ЛьоклерИмхоф бе едва на 32 години, когато
загуби живота си при руско нападение
срещу хуманитарен конвой в Украйна.

И трето, Комисията представя сега законодателен
акт за свободата на медиите. В акта ще бъдат
заложени, за първи път в правото на ЕС, общи гаранции
за защита на медийния плурализъм и редакционната
независимост на медиите. Свободата на медиите,
плурализмът и безопасността на журналистите също
така са предмет на мониторинг в годишните доклади
относно върховенството на закона.

Комисията активно подкрепя независимите медии
и гражданското общество в Украйна като част от
предоставената на Украйна хуманитарна помощ
в размер на 335 милиона евро. Европейското
гражданско общество също така засилва подкрепата
си за украинските журналисти.
Ден след нападението на Русия срещу Украйна, на 25
февруари група от неголеми общоевропейски медийни
партньори, включително фондацията „Are We Europe“,
се обединиха около една цел: набиране на 150 000 EUR
като извънреден фонд за украинските медийни
организации и журналисти. Една седмица по-късно
тяхната кампания Keep Ukraine’s Media Going събра

СЪЮЗ НА РАВЕНСТВО
В политиката, бизнеса и обществото като цяло можем
да достигнем пълния си потенциал само ако използваме
без изключение нашите таланти и многообразие.
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Иновациите се случват, когато хора с различен произход
и гледни точки работят заедно. При текущите
демографски предизвикателства не можем да си
позволим да не реализираме и да не използваме
потенциала на всички членове на многообразните
общества. Трябва да има еднакви възможности за
всички, които споделят едни и същи стремежи, и това
е един от основните приоритети на Комисията „Фон дер
Лайен“ от началото на мандата. Изграждането на свят
с равенството между половете е ключова цел,
интегрирана във външните действия на ЕС.

насилие над жени и домашното насилие.
Предложената директива ще инкриминира както
изнасилването въз основа на липса на съгласие, така
и гениталното осакатяване на жени. Тя също така ще
инкриминира кибернасилието въз основа на пола или
социалните аспекти на пола, което включва споделяне
на интимни изображения без съгласие,
киберпреследване, кибертормоз и подбуждане към
насилие или омраза онлайн. Новите правила укрепват
достъпа на жертвите до правосъдие и насърчават
държавите членки да улеснят получаването на
подкрепа.

Равенството и борбата с неравенството са основни
ценности на всяка демокрация. Равенството между
жените и мъжете е основна ценност на ЕС, посочена
в член 2 от Договора за Европейския съюз.
Приобщаването и многообразието също така
стимулират иновациите и икономическата
производителност. Десет години след като Комисията
предложи за първи път директива за подобряване на
баланса между половете в управителните съвети
на дружествата, съзаконодателите постигнаха
споразумение по него благодарение на подновените
усилия на Комисията „Фон дер Лайен“.

Извън ЕС инициативата Spotlight на ЕС и ООН за
борба с всички форми на насилие над жени и момичета
постигна забележителни резултати. Тя достигна до
130 милиона души по целия свят чрез кампании за
промяна на модела на поведение. Инициативата
доведе до удвояване на присъдите за насилие,
основано на пола, в участващите държави, както
и засили действеността и влиянието на организациите,
защитаващи правата на жените, на местно и масово
ниво. Като не спираше да действа дори по времето на
пандемията от COVID-19, и даже именно тогава,
инициативата Spotlight спомогна за предоставянето
на местни услуги, свързани с насилието, основано на
пола, на повече от 1,6 милиона жени и момичета.

Дискриминацията при заплащането на работното място
продължава да бъде проблем. Поради това през март
2021 г. Комисията представи предложение за
директива за укрепване на прилагането на принципа
на равно заплащане за равен труд чрез механизми
за прозрачност в заплащането и за правоприлагане.
Освен това тази година с програмата на Комисията
„Хоризонт Европа“ се стартира пилотният проект
women TechEU, за да постави жените в челните
редици на дълбоките технологии. Women TechEU
е насочен към преодоляване на неравнопоставеността
между половете в областта на иновациите, като
подкрепя 130 ръководени от жени новосъздадени
предприятия в областта на технологиите.

Комисията работи с държавите
членки за разработване,
приемане и прилагане на
национални планове за

Насилието, основано на пола, продължава да бъде
ужасяваща реалност за твърде много жени в ЕС. През
март 2022 г. Комисията предложи правила за целия
ЕС с цел прекратяване на основаното на пола

действие за ЛГБТИК+
и за борба с расизма.

Европейската комисия е поела ангажимент за
плуралистично, равно по отношение на пола
и приобщаващо общество, в което ЛГБТИК+ лицата,
малцинствата или хората с увреждания биват третирани
наравно на останалите. Специална работна група по
въпросите на равенството работи за интегриране
на равенството във всички области на политиките.
Дискриминацията следва да няма място в ЕС. Комисията
работи с държавите членки за разработването,
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приемането и прилагането на национални планове за
действие за ЛГБТИК+ лицата и за борба с расизма,
като през април и март 2022 г. публикува съответните
насоки в тази връзка. През декември 2021 г. Комисията
предприе първите стъпки за разширяване на списъка
на престъпленията в ЕС, така че да включва речта на
омразата и престъпленията от омраза. След като
бъде съгласувана със Съвета, инициативата ще осигури
минимални общи правила за определяне на
престъпленията и санкциите, приложими във всички
държави — членки на ЕС. В качеството си на пазител
на Договорите Комисията не се колебае да започне
производства за установяване на неизпълнение
на задължения при нарушения на основните
права на човека, какъвто например беше случаят във
връзка с нарушения срещу общността на ЛГБТИК+
в Унгария и Полша.

Европейските евреи и еврейски общности допринасят
за развитието на Европа в продължение на повече от
две хилядолетия и са неразривна част от европейската
идентичност. Антисемитизмът е несъвместим
с основните ценности на Европа, но за съжаление все
още съществува в днешна Европа. В стратегията на
ЕС за борба с антисемитизма и подкрепа на
еврейския живот, приета през октомври 2021 г., се
определят редица мерки за засилване на борбата
срещу всички форми на антисемитизъм, но също и — за
първи път въобще, за популяризиране на еврейското
наследство и култура и за борба с антисемитизма
отвъд ЕС. Понастоящем държавите членки разработват
национални планове за действие, които ще бъдат
готови до края на 2022 г.
В нашите общества няма място за каквото и да било
насилие, особено за насилие срещу деца. На 11 май
2022 г. Комисията предложи ново законодателство
на ЕС за предотвратяване и борба със сексуалното
насилие над деца в интернет. Предложените
правила на ЕС ще задължат доставчиците на услуги
да откриват, да докладват и да премахват материали,
съдържащи сексуално насилие над деца. Нов
независим център на ЕС за борба със сексуалното
насилие над деца ще работи в тясно сътрудничество
с националните правоприлагащи органи, Агенцията на
Европейския съюз за сътрудничество в областта на
правоприлагането и групи за подкрепа, чиято цел е да
се спасят пострадалите и да им се дадат средства
за действие, както и да се изправят извършителите
пред съда.
На същия ден Комисията прие нова европейска
стратегия за по-добър интернет за децата. Освен
повече инвестиции в цифровото образование на
децата, Комисията и заинтересованите страни
разработват правила за съобразено с възрастта
проектиране на онлайн услугите с дейното участие на
децата. Влязоха в сила и правила за премахване на
терористично съдържание онлайн. Тези стандарти ще
бъдат в съответствие с нашия водещ законодателен
акт за цифровите услуги. Децата по света, а не само
тези в Европа, ще бъдат в по-голяма безопасност и поовластени.

Анна Онвейлер е една от
основателките на „Omas gegen
rechts“ (баби срещу екстремизма), за
борба срещу антисемитизма, расизма
и омразата към жените.
За да се генерират промени на място, от съществено
значение е да се предприемат действия на местно
равнище. В този дух през април 2022 г. беше
връчена за първи път наградата „Европейски
столици на приобщаването и многообразието“,
за да се отдаде признание на работата, извършена
от градовете и регионите в Европа за насърчаване
на приобщаването и за създаване на общества без
дискриминация и омраза. Платформата за хората
с увреждания осигурява друга структура, даваща
възможност на съответните заинтересовани страни
да обменят опит и добри практики, да се учат едни
от други и да си сътрудничат.

Неравностойното положение и изключването в ранна
възраст оказват влияние върху способността на децата
да постигат успех на по-късен етап. Европейската
гаранция за децата има за цел да разкъса този
затворен кръг. Тя предоставя насоки и средства за
държавите членки в подкрепа на децата в нужда, като
гарантира достъпа им до образование, извънкласни
дейности, здравословна училищна храна
и здравеопазване. През 2022 г. Комисията помогна на
10 държави членки да направят образователните си
системи по-приобщаващи, като подкрепи
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ДЕМОГРАФИЯ, СЕЛСКИ
РАЙОНИ И МНОГООБРАЗИЕ

приобщаването на деца с увреждания или деца от
мигрантска или уязвима среда.
От началото на войната в Украйна повече от 2
милиона украински деца са потърсили подслон
в Европейския съюз. Тези деца имат същите
права и закрила като децата, които са граждани
на ЕС. Радостно е да се види как те са посрещнати
сърдечно в различни училища във всички държави
членки. Тези деца заслужават най-доброто
образование и грижи, така че когато войната
приключи, да могат да се завърнат у дома, за да
изградят отново Украйна и да я насочват по
европейския ѝ път.

Европа претърпя и продължава да е изправена пред
дълбоки демографски промени. През последните
пет десетилетия очакваната продължителност на
живота при раждане в ЕС се е увеличила с 10 години.
Това е забележително постижение, което доказва
колко силна и ценна е нашата социална пазарна
икономика. Независимо от това, застаряването на
населението има въздействие върху начина ни на
живот и нашият социален модел и политиките трябва
да бъдат адаптирани към темпа на тази нова реалност.
Ето защо в началото на своя мандат Комисията прие
Зелената книга относно застаряването на
населението и даде началото на широк обществен
дебат относно предизвикателствата и възможностите,
свързани с дългосрочните последици от застаряването
на населението, които засягат всички поколения.
Резултатите от обществената консултация до голяма
степен ще бъдат отразенив европейската стратегия
за грижите, която Комисията ще представи през
септември 2022 г.

Селските райони на
Европа, в които живеят
Анастасия Коновалова избяга от
Одеса в Букурещ, където в момента
преподава на украински деца в класове
на началното училище. Тя е на 30
години.

почти 30 % от населението
на ЕС и обхващат 80 % от
територията му, са активни
фактори за екологичния
и цифровия преход на ЕС.
€

ПО-СИЛНИ
СЕЛСКИ РАЙОНИ

СВЪРЗАНИ
СЕЛСКИ РАЙОНИ

ПО-УСТОЙЧИВИ
СЕЛСКИ РАЙОНИ

ПРОСПЕРИРАЩИ
СЕЛСКИ РАЙОНИ

Овластени общности

Задълбочаване на
цифровата свързаност

Устойчивост на
околната среда

По-добър достъп
до услуги

Транспортни връзки
и нови форми на мобилност

Действия в областта
на климата

Диверсификация на
икономическите
дейности

Социално
сближаване

Социални иновации
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Повишаване
на добавената стойност
на селскостопанските
и агрохранителните
дейности
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Бъдещето на Европа също зависи от селските райони,
които са дом на почти 30 % от населението на ЕС (137
милиона души) и покриват 80 % от територията му.
Селските райони са активни фактори за
екологичния и цифровия преход на ЕС.
Свободата на работа или учене от разстояние бързо
се превръща в реалност за много хора, живеещи в ЕС,
създавайки нови възможности за младите семейства,
предприятията и селските общности. Иновациите
в устойчиво селско стопанство са полезни не само за
здравето на хората и климата, но и за продоволствената
сигурност на Европа.

и справедливо управление на границите с ефикасни
и хуманни правила в областта на убежището
и миграцията. На 2 юни 2021 г. Комисията представи
нова стратегия за укрепване на Шенгенското
пространство с цел да се гарантира ефективното
управление на външните граници на ЕС, да се
засили полицейското и съдебното сътрудничество, да
се подобрят подготвеността и управлението и да се
завърши разширяването на Шенгенското пространство.
Агенцията на Европейския съюз в областта на
убежището започна дейността си през януари 2022 г.
и увеличи размера на помощта, предоставяна на
държавите членки. Задействането на мрежата от
планове за управление на кризи, която цели
подобряване на ситуационната осведоменост
и ранното предупреждение в областта на миграцията,
показа ключовата роля на обмена на информация.

С дългосрочната визия за селските райони,
стартирана през юни 2021 г., се определя курс към
постигането на силни, свързани, устойчиви
и благоденстващи селски райони. През декември 2021
г. беше стартиран пакт за селските райони, в който
бяха привлечени гласовете и възгледите на селските
общности, а съвместно създаденият план за действие
за селските райони ще спомогне за превръщането на
дългосрочната визия в реалност. В този дух
NextGenerationEU поставя специален акцент върху
просперитета на нашите селски райони: 25-те
национални плана за възстановяване и устойчивост,
приети от Съвета към 30 юни 2022 г., подкрепят
селските и отдалечените райони с финансиране
в размер на около 14,6 милиарда евро, включително
инвестиции и реформи в широк кръг от области, като
възстановяване на природата, високоскоростни
интернет връзки и местни железопътни линии.

МЛАДЕЖТА НА ЕВРОПА
И СЪЗДАВАНЕТО НА
ПОЛИТИКИ С ШИРОКО
УЧАСТИЕ

Необходима е амбициозна и устойчива политика на ЕС
в областта на законната миграция, за да се спомогне
привличането на талантите, от които се нуждаят
нашите предприятия в градовете и селските райони.
През април 2022 г. Комисията представи пакета за
уменията и талантите. Той включва законодателни
предложения за подобряване на правата на
работниците мигранти и улесняване на мобилността
в рамките на ЕС на дългосрочно пребиваващите лица.
Комисията ще стартира резерв от таланти в ЕС, за
да улесни намирането на съответствие между
търсената и наличната работна ръка при граждани на
държави извън ЕС. Понастоящем в процес на
стартиране е пилотна схема, съсредоточена върху
украинските бежанци. За да се засили оперативното
сътрудничество с държави извън ЕС за постигане на
съответствие между нуждите на пазара на труда
и уменията, Комисията стартира заедно с ключови
партньори партньорства за таланти.

В контекста на пандемията от коронавирус младите
хора пожертваха голяма част от свободата си за
здравето и безопасността на другите. Те наистина
дадоха пример. В речта си за състоянието на Съюза
от 2021 г. председателят Фон дер Лайен предложи
2022 г. да стане Европейска година на младежта.
Това е възможност за Европейския съюз да се
ангажира в по-голяма степен с младите хора, да
чуе това, което те изискват и мечтаят за Европа.
Европейската година, която е вече по средата си,
носи интересни резултати:
• участие на 27 държави членки, 6 държави
извън ЕС, 30 генерални дирекции и служби на
Европейската комисия, 120 организации на
заинтересованите страни;
• приблизително 90 водещи инициативи на
Комисията, посветени на младите хора, хиляди
дейности и прояви, осъществени от държавите
членки в цяла Европа и отвъд нея;

Откакто Комисията представи новия пакт за
миграцията и убежището през септември 2020 г.,
беше постигнат напредък в решаването на по-широкия
въпрос за миграцията. Пактът съчетава енергично
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от подобряване на условията на труд в сектора за
производство на облекла до данъчното облагане на
екологичните продукти и повече права на животните.
През този период три инициативи събраха над 1
милион подписа на граждани, като това е необходимо
да бъде проверено от националните органи:
• Stop Finning — Stop the trade (Спрете рязането на
перки на акули — спрете търговията);

• постинги за повишаване на осведомеността
в рамките на кампания в социалните медии,
показани 240 милиона пъти и достигнали 80 %
от европейците на възраст от 18 до 25 години.

• Save bees and farmers! Towards a bee-friendly
agriculture for a healthy environment (Да спасим
пчелите и земеделските стопани! Към щадящо
пчелите селско стопанство за здравословна
околна среда);

За да помогне на най-уязвимите или намиращите се
в най-неравностойно положение млади хора да
получат достъп до пазара на труда, през 2022 г.
Комисията стартира нова инициатива, наречена ALMA
(aim, learn, master, achieve - стреми се, учи, овладей,
постигай). ALMA включва престой при наставничество
в друга държава — членка на ЕС, за период от 2 до 6
месеца, съпътстван от наставничество и консултации
преди, по време на престоя и след него. ALMA допълва
стартиралата през 2020 г. подсилена Гаранция за
младежта, която е ангажимент от страна на всички
държави членки да гарантират, че всички лица на
възраст под 30 години получават добро предложение
за работа, продължаване на образованието,
чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца, след като
останат без работа или напуснат системата на
образованието. Обхватът на Гаранцията за младежта,
която представлява успех в много от държавите —
членки на ЕС, бива разширен, така че да включва
и Западните Балкани, с цел да се гарантира, че нито
един млад човек в региона не е пренебрегнат.

• Save cruelty free cosmetics – Commit to a Europe
without animal testing (За козметика без
жестокост — ангажимент за Европа без изпитване
върху животни).
Комисията е поела ангажимент да гарантира
прозрачността и легитимността на процеса на
изготвяне на политиките на ЕС. Една от основните
ѝ цели е да насърчава участието на европейците
и гражданското общество в изготвянето на политиките.
Обществеността и заинтересованите страни могат да
предоставят информация онлайн чрез портала
„Споделете мнението си“ през целия цикъл на
създаване на политики — от първите идеи, представени
от Комисията, до след приемането на инициативите от
колегиума на членовете на Комисията.
С цел допълнително опростяване на процеса на
консултации през ноември 2021 г. Комисията въведе
единни покани за представяне на мнения — подход,
който съчетава две предходни стъпки. Сега порталът
е преведен на всички езици на ЕС, за да стане възможно
максимално участие на обществеността. Консултациите
станаха по-достъпни и за хората с увреждания
в съответствие със стратегията за правата на хората
с увреждания, а научноизследователската общност се
насърчава да представя съответните научни
изследвания от началото на консултациите.

Ние вярваме, че Европа се нуждае от младежки дух,
за да преодолее пандемията и да отвори нова глава.
Ето защо Европейската година на младежта върви
ръка за ръка с плана NextGenerationEU, който
инвестира в по-екологосъобразни, по-цифрови и посправедливи общество и икономика през идните
десетилетия.
За да даде възможност на младите хора да участват
в изготвянето на политиките на ЕС, през цялата 2022 г.
Комисията координира пряко редица дейности в тясна
връзка с Европейския парламент, държавите членки,
регионалните и местните органи, младежките
организации и младите европейци. Една трета от
гражданските панели на Конференцията за
бъдещето на Европа бяха съставени от млади хора
(на възраст от 16 до 25 години).
През 2022 г. бе отбелязана и 10-ата годишнина на
европейската гражданска инициатива. От средата на
септември 2021 г. досега Комисията регистрира десет
нови европейски граждански инициативи, в които
се призовава за действия на ЕС в области, вариращи
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За да повиши широката осведоменост относно
възможностите за принос към изготвянето на
политиките чрез социалните медии, Комисията работи
активно с Европейския икономически и социален
комитет, Европейския комитет на регионите,
представителствата на Комисията в държавите членки,
националните органи и други представителни
сдружения. Като цяло Комисията е публикувала над
5000 възможности за обратна връзка и е получила
над 3 милиона мнения. От речта за състоянието на
Съюза от 2021 г. насам Комисията е получила почти
600 000 мнения от граждани, предприятия
и заинтересовани страни относно над 800 от своите
политически инициативи.

Леверне Нaйман и Леа Корсмит
прекосиха на велосипед разстоянието
от северната част на Нидерландия
до Брюксел с безвъзмездни средства,
отпуснати от Европейския корпус за
солидарност. Те изнесоха гостуващи
лекции за ЕС и разговаряха с над 800
млади хора, за да съберат идеи за
(тяхното) европейското бъдеще.

ГРАЖДАНИ, ФОРМИРАЩИ
БЪДЕЩЕТО НА ЕВРОПА
От 9 май 2021 г. до 9 май 2022 г. Европейският съюз
се обърна към стотици хиляди европейци, които никога
не са мислили да участват в процеса на вземане на
решения в нашия Съюз. Конференцията за бъдещето
на Европа беше уникално упражнение в областта на
демокрацията на участието с безпрецедентен мащаб
и обхват. Окончателният доклад на конференцията,
който съдържа 49 предложения и 326 конкретни
мерки, бе представен на председателите на трите
институции на ЕС на 9 май 2022 г. Те са резултат от
разискванията на пленарното заседание на
конференцията — включително граждани,
представители на изборни длъжности от ЕС,
национално, регионално и местно равнище, социални
партньори и гражданското общество.

публикувани, за да се гарантира пълна прозрачност,
а платформата служи като хранилище на процеса.
Организираните в рамките на конференцията над 6500
прояви бяха под различна форма — от избрани на
случаен принцип граждански панели до прояви на
местно равнище, организирани от организации
на гражданското общество, често в сътрудничество
с национални, регионални и местни органи. Един такъв
проект на местно равнище беше Untold Stories
(Неразказани истории), чиято цел е да зазвучат посилно гласовете и историите на хора в държави, които
не са отразени или представени равно на останалите
на европейската сцена. Untold Stories обхващат седем
интердисциплинарни работилници в седем европейски
държави, където млади журналисти и активисти
работят заедно, за да създадат платформа за местни

Над 750 000 участници споделиха и обсъдиха
близо 19 000 идеи на многоезичната цифрова
платформа. Тази платформа за съвещателна
демокрация, специално проектирана за
конференцията, беше посетена от над 5 милиона
души и е достъпна на всички 24 официални
езика на ЕС. Автоматичен машинен превод дава
възможност за пряк транснационален диалог
между потребителите, като се заобикалят езиковите
бариери. Всички протоколи за разискванията бяха

Конференцията за
бъдещето на Европа

даде на гражданите от всички
слоеве на обществото поголяма възможност да изразят
мнението си за това какво
трябва да направи ЕС в бъдеще.
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притегателни мултимедийни истории и техните идеи
за нашето колективно бъдеще.

вдъхновени от предложенията, които попадат
в сферата на компетентност на Комисията (напр.
въпроси, свързани с психичното здраве).

Основен елемент на конференцията беше работата на
800 произволно избрани граждани, които участваха
в четирите европейски граждански панела. Една
трета от участниците бяха на възраст между 16 и 25
години, което осигури значителното участие на
младите хора в конференцията. Те се събираха
в продължение на три уикенда, за да проведат
задълбочени дискусии и да обмислят решения
на предизвикателствата, пред които е изправен
Европейският съюз, въз основа на приноса на
участниците на платформата. На основата на успеха
на този новаторски съвещателен форум гражданските
панели ще получат време и ресурси да отправят
препоръки, преди Комисията да представи ключови
законодателни предложения в бъдеще.

Първите нови предложения ще бъдат обявени
в контекста на речта на председателя Фон дер
Лайен за състоянието на Съюза през септември
2022 г. Тези предложения ще бъдат включени
в работната програма на Комисията за 2023 г. При
последващите си действия Комисията ще гарантира,
че новите реформи и политики не се изключват взаимно
с дискусиите относно необходимостта от промяна на
Договора, като се съсредоточи върху извличането на
максимална полза от това, което е възможно
понастоящем, и същевременно е отворена за промяна
на Договора там, където това е необходимо.
За да се информират гражданите, участвали
в конференцията, и за да се запази набраната инерция,
през есента на 2022 г. трите институции на ЕС ще
организират проява, на която ще се предостави
обратна информация от конференцията. Това
събитие ще бъде моментът да се съобщи и разясни
начинът, по който трите институции на ЕС проследяват
и отчитат напредъка на този етап от процеса.
Европейският парламент, Съветът и Комисията поеха
колективен ангажимент да предприемат последващи
действия по предложенията на конференцията при
пълна прозрачност, като всяка институция ще работи
в рамките на своята компетентност и в съответствие
с Договорите.

Роберта Мецола, председател на Европейския парламент, Дубравка
Шуица, заместник-председател на Европейската комисия и Урсула фон
дер Лайен, председател на Европейската комисия, на заключителната
проява на Конференцията за бъдещето на Европа

През юни 2022 г. Комисията определи четири работни
направления в отговор на предложенията на
конференцията. Първо, съществуващи инициативи,
които отговарят на предложенията (напр. Европейския
закон за климата); второ, онези, които вече са
предложени от Комисията, като Парламентът и Съветът
са призовани да приемат законодателство (напр. новия
пакт за миграцията); трето, планирани инициативи,
които които ще доведат до реализиране на идеите,
въз основа на нови размисли от конференцията (напр.
законодателния акт за свободата на медиите);
и четвърто, нови инициативи или области на дейност,
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СЕПТЕМВРИ 2021 Г.
15.9

16.9

Европейската комисия приема
съобщението относно Новия
европейски Баухаус,
в което се определят
рамката, основните принципи
и ключовите мерки, които ще
движат инициативата напред.

Комисията предлага
път към цифровото
десетилетие с цел
осъществяване на
цифровата трансформация
на ЕС до 2030 г.

16.9
Комисията приема своята
първа по рода си препоръка
относно безопасността на
журналистите.

16.9
Комисията създава
Европейския орган за
готовност и реакция при
извънредни здравни
ситуации (HERA), за
да се предотвратяват
и идентифицират извънредни
здравни ситуации и да
се реагира бързо на
възникването им.

16.9
ЕС предлага засилено
партньорство с ИндийскоТихоокеанския регион
за постигане на напредък
в търговията, инвестициите
и свързаността.

22.9
Комисията приема цялостен
преглед на правилата
на ЕС в областта на
застраховането, който
помага на застрахователните
дружества да увеличат
дългосрочните си инвестиции,
като същевременно се стреми
да направи застрахователния
и презастрахователния сектор
по-устойчив.

29.9
Комисията приема съобщението относно
европейските мисии, чиято цел е да се
преодолеят значителните предизвикателства,
свързани със здравето, климата и околната
среда, и да се постигнат амбициозни
и вдъхновяващи цели в тези области.
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ОКТОМВРИ 2021 Г.
5.10
Комисията представя
първата по рода си
стратегия на ЕС борба
с антисемитизма
и подкрепа на еврейския
живот.

12.10
Комисията емитира
първата „зелена“
облигация за
финансиране
на устойчивото
възстановяване.

13.10
Комисията и върховният
представител/заместникпредседател Жозеп Борел
предлагат подход за по-силен
ангажимент на ЕС за мирна,
устойчива и просперираща
Арктика.

27.10
Комисията приема преглед
на банковите правила на
ЕС с цел да се гарантира
по-висока устойчивост на
банките в ЕС на потенциални
бъдещи икономически шокове
и същевременно се допринесе
за възстановяването на
Европа от пандемията от
COVID-19 и за прехода към
неутралност по отношение на
климата.

28.10
Засиленият мандат на
Европейската агенция по
лекарствата, предложен от
Комисията, влиза в сила.
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НОЕМВРИ 2021 Г.
2.11

13.11

На 26-ата конференция
на страните по Рамковата
конвенция на ООН по изменение
на климата Комисията обявява
поемането на ангажимент за 1
милиард евро за опазване на
горите в световен мащаб.

Постигнато е политическо
споразумение за укрепване
на работата на Европейския
център за профилактика
и контрол върху
заболяванията, по-специално
в областта на наблюдението,
ранното предупреждение,
подготвеността и реагирането.

17.11
Комисията приема нови
предложения за спиране на
обезлесяването, за иновации
в устойчивото управление на
отпадъците и за подобряване
на състоянието на почвите за
хората, природата и климата.

18.11
Комисията приема съобщение
относно политиката в областта
на конкуренцията, съобразена
с новите предизвикателства,
в което бе очертана важната
роля на политиката в областта на
конкуренцията за пътя на Европа
към възстановяване, екологичен
и цифров преход и издръжлив
единен пазар.

19.11
TAIEX (Инструмент на Комисията
за техническа помощ и обмен на
информация) отбелязва 25-ата
си годишнина. През последните
две десетилетия и половина той
мобилизира над 40 000 пъти публични
експерти от ЕС, като подпомага
публични администрации в ЕС и в
световен мащаб да се справят
с предизвикателствата, свързани
с цифровите технологии, околната
среда и здравеопазването.

25.11
Комисията изготвя ново
законодателство за
политическата реклама,
избирателните права
и финансирането на
партиите, насочено към
защита на почтеността
на изборите и открит
демократичен дебат.

25.11
Комисията предлага нови
мерки за подобряване
на способността на
дружествата да набират
капитал в целия ЕС и за
гарантиране, че хората,
живеещи в ЕС, получават
най-добрите оферти
за своите спестявания
и инвестиции.

26.11
На срещата на върха на
АСЕМ ЕС и Азия потвърждават
отново споделеното си
партньорство и ангажимент за
по-силно възстановяване от
пандемията.
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ДЕКЕМВРИ 2021 Г.
1.12

1.12

ЕС стартира Global Gateway —
нова европейска стратегия за
по-добри интелигентни, чисти
и сигурни връзки в цифровия,
енергийния и транспортния
сектор и за укрепване на
системите на здравеопазване,
образование и научни
изследвания в целия свят.

Комисията проправя пътя за понататъшна цифровизация на
правосъдните системи на ЕС, като ги
направи по-достъпни и ефективни.

8.12
Комисията предлага нов
инструмент за противодействие
на използването на умишлен
икономически натиск от страна на
държави извън ЕС.

8.12
На срещата на върха „Изхранване за
растеж“ Комисията се ангажира
да подобри храненето чрез
предоставянето на финансиране
в размер на 2,5 милиарда евро
между 2021 г. и 2024 г.

9.12
Комисията представя план
за действие, за да помогне
на европейската социална
икономика да процъфтява,
като се възползва както от нейния
икономически потенциал, така
и от приноса ѝ за справедливо
и приобщаващо възстановяване от
пандемията от COVID-19.

9.12
Комисията предлага
списъкът на „престъпленията
в ЕС“ да бъде разширен,
за да бъдат включени
речта на омразата
и престъпленията от
омраза.

9.12
Комисията предлага да се
подобрят условията на труд
на хората, работещи чрез
цифрови трудови платформи,
и публикува проект на насоки
относно прилагането на
правилата за конкуренция към
колективните трудови договори от
самостоятелно заети лица.

14.12
За да подкрепи
прехода към по-чиста,
по-екологична и поинтелигентна мобилност,
Комисията предлага
модернизиране на
транспортната система
на ЕС.

14.12
Комисията предлага нови правила за
повишаване на устойчивостта на
Шенгенското пространство без контрол по
вътрешните граници.
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15.12
Новата стратегия на
Комисията за цифрово
финансиране проправя
пътя за модерно
и рационализирано
докладване на надзорни
данни.

15.12
Комисията предлага нова рамка
на ЕС за декарбонизация на
пазарите на газ, насърчаване
на използването на водород
и намаляване на емисиите на
метан.

15.12
ЕС и Молдова подписват
споразумение за отпускане на
безвъзмездни средства в размер
на 60 милиона евро, които да
помогнат на страната да се справи
с настоящата тежка газова криза.

16.12
На срещата на върха на
Източното партньорство
се предлага обновена
програма за реформа
за възстановяване
и устойчивост.

21.12

22.12

Предлага се нова политика
в подкрепа на разоръжаването,
демобилизацията
и реинтеграцията на бивши бойци
като част от по-широкия принос на
ЕС за изграждането на мира.

Комисията предлага бързо
транспониране на международното
споразумение за минимално данъчно
облагане на многонационалните
дружества.

ЯНУАРИ 2022 Г.
1.1

14.1

20 години с еврото в джоба.
Начало на Европейската
година на младежта.

Комисията приема
предложение за препоръка на
Съвета относно обучението
за екологична устойчивост.

18.1
В областта на висшето
образование Комисията приема
две нови инициативи, за да
направи университетите в ЕС
готови за бъдещето чрез позадълбочено транснационално
сътрудничество.

18.1
Комисията публикува набор от
инструменти за смекчаване на
чуждестранната намеса в научните
изследвания и иновациите.

26.1
Комисията предлага
декларация за цифровите
права и принципи за всички
в ЕС.

27.1
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Комисията приема нови насоки
относно държавната помощ,
свързана с климата, опазването на
околната среда и енергетиката.
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ФЕВРУАРИ 2022 Г.
1.2
Комисията предлага пакет за
спешна макрофинансова
помощ за Украйна в размер
на 1,2 милиарда евро.

2.2
Комисията одобрява по принцип
допълнителен делегиран акт
в областта на климата, който ще
спомогне за ускоряване на прехода от
твърди или течни изкопаеми горива,
включително въглища, към неутрално
по отношение на климата бъдеще.

2.2
Комисията предлага стратегия
за стандартизация, в която
се излага нов подход, за да се
даде възможност за глобално
лидерство на стандартите на ЕС
с цел насърчаване на ценностите
и устойчив, екологосъобразен
и цифров единен пазар.

8.2
Комисията предлага
всеобхватен набор от
мерки за гарантиране на
устойчивостта, технологичното
лидерство и сигурността на
доставките на ЕС в областта
на полупроводниковите
технологии и приложения.

15.2
ЕС стартира спътникова
система за свързаност
и засилва действията за
управление на космическия
трафик за по-устойчива
Европа.

15.2

17—18.2

Комисията представя мерки за
принос към европейската отбрана,
увеличаване на иновациите
и справяне със стратегическите
зависимости. Тези нови инициативи
са конкретни стъпки към поинтегриран и конкурентоспособен
европейски пазар в областта на
отбраната, по-специално чрез
засилване на сътрудничеството
в рамките на ЕС.

На срещата на върха
между Африканския съюз
и ЕС в Брюксел лидерите се
споразумяват за съвместна
визия за 2030 г. Това ще бъде
подкрепено от инвестиционния
пакет Африка-Европа
с инвестиции, възлизащи на 150
милиарда евро.
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19.2
След искане за помощ от страна на
Украйна с оглед на ескалиращите
заплахи от страна на Русия,
Европейският координационен център
за реагиране задейства Механизма
за гражданска защита на ЕС. До
юни на Украйна бяха доставени над
35 000 тона помощ от всичките 27
държави — членки на ЕС, Турция,
Норвегия и Северна Македония.

23.2
Комисията предлага нов
законодателен акт на ЕС за
данните, съдържащ правила за
това кой може да използва и да
има достъп до генерираните в ЕС
данни във всички икономически
сектори, за да се гарантира
справедливост в цифровата
среда и отворени възможности
за основани на данни иновации.

23.2
23.2

ЕС постига съгласие по първия
пакет от санкции в отговор на
признаването от страна на Русия
на зоните от Донецка и Луганска
област в Украйна, които не се
контролират от правителството,
като независими образувания,
както и на решението за изпращане
на руски войски в тези зони.

Комисията предлага нова
директива относно
корпоративната надлежна
проверка на устойчивостта,
в която се определят правила
за дружествата с цел зачитане
на правата на човека
и околната среда в световните
вериги за създаване на
стойност.

25.2
ЕС налага допълнителни
индивидуални
и икономически санкции
в отговор на военната
агресия на Русия срещу
Украйна. Този втори пакет от
санкции обхваща финансовия,
енергийния, транспортния
и технологичния сектор, както
и визовата политика.

28.2
ЕС одобрява трети пакет от
санкции срещу Русия.
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МАРТ 2022 Г.
2.3

8.3

Комисията предлага да се
задейства Директивата
за временната закрила
с цел да се предложи бърза
и ефективна помощ на
хората, бягащи от войната
в Украйна.

Комисията предлага инициативата
за действия по линия на
сближаването за бежанците
в Европа, която дава възможност
на държавите членки и регионите
да предоставят спешна подкрепа
на хората, бягащи от руското
нашествие в Украйна.

8.3

9.3

Комисията предлага правила за
целия ЕС за борба с насилието
над жени и домашното насилие.

Комисията създава механизъм
за солидарност за медицински
трансфери на бежанци в рамките
на ЕС в рамките на Механизма за
гражданска защита на ЕС.

9.3
С оглед на положението
в Украйна и в отговор
на участието на Беларус
в агресията ЕС налага
допълнителни целеви
санкции.

11.3
Стартирана е работната група
Freeze and Seize, създадена от
Комисията, за да се гарантира
ефективното прилагане на
санкциите на ЕС срещу включени
в списъка руски и беларуски
олигарси на цялата територия на
ЕС.

16.3

15.3
ЕС налага четвърти
пакет от икономически
и индивидуални
санкции във връзка
с военната агресия на
Русия срещу Украйна.

#StandWithUkraine

Комисията предлага промени
в Регламента за централните
депозитари на ценни книжа,
за да се повиши ефективността
на пазарите на сетълмент в ЕС,
като същевременно се запази
финансовата стабилност — ключов
елемент от плана за действие за
съюз на капиталовите пазари от
2020 г.

21.3
ЕС постига съгласие по
стратегически ориентир за
укрепване на сигурността
и отбраната на ЕС през следващото
десетилетие.
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22.3

22.3

Комисията стартира обслужване
на едно гише в подкрепа на
украинските изследователи.

Първи ден от прилагането на
общоевропейския регламент
за продуктите за лично
пенсионно осигуряване,
който проправя пътя за нова
доброволна схема в целия ЕС,
която да помогне на хората да
спестяват за пенсионирането си.

23.3
Комисията очертава
възможностите за смекчаване
на високите цени на енергията
чрез съвместно закупуване на
газ и задължения за минимално
запълване на газохранилищата.

23.3
Комисията представя
мерки за подобряване на
продоволствената сигурност
в световен мащаб и за
подпомагане на земеделските
стопани и потребителите в ЕС
в контекста на нарастващите
цени на храните и разходите за
материали.

23.3
Комисията приема временна
рамка за мерки за държавна
помощ при кризи, която
ще позволи на държавите
членки да използват
гъвкавостта, предвидена
в правилата за държавна
помощ, за да подпомогнат
икономиката в контекста на
руското нашествие в Украйна.

24.3
Парламентът и Съветът
постигат политическо
споразумение относно акта
за цифровите пазари. Актът
ще гарантира справедливи,
отворени и конкурентни
цифрови пазари, за да могат
цифровите предприятия да
се разрастват в рамките
на единния пазар и да се
конкурират в световен мащаб.

25.3
Комисията и Съединените
щати обявяват, че са се
споразумели по принцип за
нова трансатлантическа
рамка за защита на
личните данни, която ще
насърчи трансатлантическите
потоци от данни.

28.3

30.3
В областта на кръговата
икономика се предлагат нови
правила, за да се превърнат
устойчивите продукти
в норма в ЕС, да се подобрят
кръговите бизнес модели и да
се овластят потребителите за
екологичния преход.
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Комисията приема препоръка
към държавите членки да
предприемат незабавни
стъпки по отношение на
режимите за предоставяне
на гражданство срещу
инвестиции и за
предоставяне на право
на пребиваване срещу
инвестиции в контекста на
руското нашествие в Украйна.
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АПРИЛ 2022 Г.
6.4

6.4

ЕС предприема действия
в подкрепа на
африканските региони на
Сахел и езерото Чад с общо
финансиране в размер на 554
милиона евро, което да се
използва както за справяне
с острата продоволствена
несигурност, така и за
повишаване на устойчивостта
на продоволствените системи
в дългосрочен план.

В отговор на въздействието на руската
агресия върху Украйна ЕС обявява
пакет от мерки за подкрепа на стойност
225 милиона евро в подкрепа на
продоволствената сигурност
и устойчивостта в Близкия изток
и Северна Африка.

8.4
Председателят на Комисията
Урсула фон дер Лайен
и върховният представител
Жозеп Борел посещават
Украйна и се срещат с президента
на Украйна Володимир Зеленски.
Председателят на Комисията
Урсула фон дер Лайен връчва
въпросника на ЕС.

8.4
ЕС приема пети пакет от
ограничителни мерки срещу
Русия в отговор на нейната
брутална агресия срещу
Украйна и нейния народ.

9.4

20.4

Проявата и кампанията
„Да се изправим в защита
на Украйна“ набират 9,1
милиарда евро за хората,
бягащи от руското нашествие
в други части на Украйна
и в чужбина, включително 1
милиард евро от Европейската
комисия. Европейската банка
за възстановяване и развитие
поема ангажимент за
допълнителни 1 милиард евро.

ЕС отбелязва 30 години
операции за хуманитарна
помощ и гражданска защита,
които помагат на хората
в извънредни ситуации по целия
свят.

23.4
Парламентът и Съветът постигат
политическо споразумение
относно акта за цифровите
услуги. С акта се определя
безпрецедентен нов стандарт
за отчетността на онлайн
платформите, като се защитават
по-добре потребителите на
интернет и техните основни
права.
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25.4
25.4

Председателят Фон дер Лайен
и министър-председателят на
Индия Нарендра Моди дават
начало на Съвета по търговия
и технологии ЕС—Индия.

Комисията предлага да се
укрепи мандатът на Агенцията
на Европейския съюз за
сътрудничество в областта на
наказателното правосъдие
за събиране и съхраняване
на доказателства за военни
престъпления и за сътрудничество
с международните трибунали в това
отношение.

26.4
„Екип Европа“ увеличава
подкрепата си за
засегнатите от суша
държави в Африканския
рог, като ЕС и неговите
държави членки поемат
ангажимент за общо 633
милиона евро за подобряване
на продоволствената
сигурност.

27.4
Комисията предлага
законодателство на ЕС
и препоръка за справяне със
злоупотребата със съдебни
производства срещу журналисти
и защитници на правата на човека.

27.4
Комисията предлага политика
за законна миграция,
включително инициативи,
които ще бъдат от полза за
икономиката на ЕС, ще засилят
сътрудничеството с държави
извън ЕС и ще подобрят
цялостното управление на
миграцията в дългосрочен
план.

28.4
ЕС и международни партньори
представят декларация за
бъдещето на интернет.
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МАЙ 2022 Г.
3.5
Комисията стартира
европейското пространство
за здравни данни. То ще
даде възможност на хората
да контролират и използват
здравните си данни в собствената
си държава или в други държави
членки и ще насърчи истински
единен пазар за цифрови здравни
услуги и продукти.

9.5
Конференцията за
бъдещето на Европа
приключва работата си.
Дългият ѝ път на дискусии,
дебати и сътрудничество
между гражданите
и политиците кулминира
с 49 предложения и над 320
мерки, по които институциите
на ЕС да предприемат
последващи действия.

9—10.5
ЕС е домакин на 6-ата
конференция в Брюксел на
тема „Подкрепа за бъдещето
на Сирия и региона“, като
мобилизира помощ за сирийците
и приемащите общности
в съседните държави чрез
ангажименти на обща стойност
6,4 милиарда евро за 2022 г.
и след това. От тази сума ЕС пое
ангажимент да предостави над
4,8 милиарда евро, като над
3,1 милиарда евро ще бъдат
предоставени от Комисията.

10.5
Постигнато е политическо
споразумение по
законодателния акт
за оперативната
устойчивост на
цифровите технологии,
който помага да се
гарантира, че нашата
финансова система е поустойчива на кибератаки
и други цифрови рискове.

11.5
Комисията предлага ново
законодателство на ЕС за
предотвратяване и борба със
сексуалното насилие над деца
в интернет.

12.5

11.5

На втората световна
среща на върха във
връзка с COVID-19
Комисията се ангажира
да ускори въвеждането
и използването на
ваксини и други мерки
във връзка с COVID-19
в Африка с още 400
милиона евро в подкрепа.

Комисията предлага данъчно
облекчение за капиталовото
финансиране с цел подкрепа
за растежа, укрепването
и устойчивостта на дружествата.
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12.5
В Токио ЕС и Япония провеждат
28-ата си среща на върха. Те
потвърждават отново тесните
си и всеобхватни отношения
и поставят началото на
цифровото партньорство.

12.5
Комисията предлага да създаде
коридори на солидарността
в помощ на износа на
селскостопански стоки от
Украйна.

13.5
Постигнато е политическо
споразумение за нови правила
относно киберсигурността на
мрежите и информационните
системи, като се гарантира, че
гражданите и предприятията
са защитени и могат да имат
доверие в основни услуги.

18.5
ЕС представя плана
REPowerEU за бързо
намаляване на
зависимостта от руските
изкопаеми горива
и за ускоряване на
екологичния преход.

18.5
Комисията и върховният представител
представят анализ на недостига
на инвестиции в отбраната
и предлагат допълнителни мерки
и действия, необходими за укрепване на
европейската отбранителна промишлена
и технологична база.

18.5
ЕС разкрива стратегическо
партньорство с държавите
от Персийския залив, чиято
цел е да разшири и задълбочи
сътрудничеството си със Съвета
за сътрудничество в Персийския
залив и неговите държави
членки.

18.5
Комисията представя планове за
незабавен отговор на Съюза за
преодоляване на недостига на
финансиране за Украйна и за
нейното възстановяване в подългосрочен план.

23.5
Комисията приема план за
действие в извънредни
ситуации в областта на
транспорта, в който се определят
конкретни мерки за защита на
транспорта в ЕС по време на криза.

25.5
Комисията предлага правила
относно инкриминирането на
нарушаването на ограничителните
мерки и относно замразяването
и конфискацията на активи на лица,
нарушаващи ограничителните мерки,
и други престъпници.
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ЮНИ 2022 Г.
3.6
7.6

ЕС постига съгласие по шести
пакет от ограничителни
мерки срещу Русия,
включително забрана на поголямата част от вноса на
руски петрол.

Постигнато е политическо
споразумение по предложение,
свързано с баланса между
половете в управителните
съвети на дружествата.

16.6
22.6

Въз основа на насоките на Комисията
от май 2021 г. е договорен нов
кодекс за поведение във връзка
с дезинформацията.

Комисията приема предложения
за възстановяване на
природата в Европа до
2050 г. и за намаляване
наполовина на употребата
на пестициди до 2030 г.

23.6
Лидерите от ЕС предоставят
статут на страна кандидатка
на Украйна и Молдова.
Те също така признават
европейската перспектива за
Грузия.

23.6
Среща на лидерите от ЕС
и Западните Балкани преди
заседанието на Европейския съвет
в Брюксел.

24.6

30.6

ЕС представя обновената
програма за международно
управление на океаните.

Парламентът и държавите —
членки на ЕС, постигат
политическо споразумение по
нов регламент за справяне
с нарушенията, причинени от
чуждестранни субсидии
в рамките на единния пазар.

30.6

30.6

Председателят на Комисията
Фон дер Лайен и министърпредседателят на Нова
Зеландия Джасинда Ардърн
обявяват завършването на
преговорите за всеобхватно
търговско споразумение.
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Съзаконодателите постигат споразумение
относно европейски регламент
относно пазарите на криптоактиви.
Тази нова правна уредба ще защити
потребителите, целостта на пазара
и финансовата стабилност, като
същевременно способства за по-нататъшни
иновации в сектора на криптоактивите.

СЪСТОЯНИЕ НА СЪЮЗА ПРЕЗ 2022 Г.
ХРОНОЛОГИЯ

ЮЛИ 2022 Г.
1.7
Новите правила за
роуминга влизат в сила
навреме, за да се гарантират
трайни ползи за гражданите
от „роуминг като у дома“.

5.7
Комисията приема нова
европейска програма
за иновации, за да
постави Европа на челно
място в новата вълна от
дълбокотехнологични
иновации и стартиращи
предприятия.

13.7
Доклад относно върховенството
на закона за 2022 г.: Комисията
отправя специфични препоръки към
държавите членки.

19.7
Европейският съюз започва
преговори за присъединяване
с Албания и Северна
Македония.

20.7
Комисията представя
предложението „Да пестим
газ за безпроблемна зима“,
нов законодателен инструмент
и европейски план за намаляване
на търсенето на газ с цел да
подготви ЕС за намаляване на
доставките.
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