
На 16 септември Председателят на Евро-
пейската комисия Урсула фон дер Лайен 
за пръв път се изправи пред членовете 
на Европейския парламент и гражда-
ните на Европейския съюз, за да изне-
се така наречената традиционна „Реч 
за състоянието на Съюза“. Това е тра-
диционно обръщение на Председателя 
на Европейската комисия към Европей-
ския парламент, даващ детайлни насоки 
за програмата на ЕК през предстоящата 
година и приоритети, върху които ще 
се работи най-активно. Речта е инстру-
мент за междуинституционален диалог 
и възможност за сверяване на водещите 
теми в работата на ЕК и ЕП.

В речта си председателят на Комисията
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Урсула фон дер Лайен представи пред 
Парламента редица нови инициативи.
Новите планове, които имат за цел да из-
вадят европейската икономика от кри-
зата, свързана с COVID-19, ще включват 
мерки за европейска минимална работ-
на заплата и по-силен ангажимент по 
отношение на Европейския зелен пакт. 
По-специално Европейската комисия 
ще предложи да се увеличи целта за 
намаляване на емисиите до 2030 г. най-
малко с 55 % в сравнение с нивата от 
1990 г., заяви тя. Тя също така призова 
да се работи за укрепване на компетент-
ността на ЕС в областта на здравеопаз-
ването и за създаване на агенция на ЕС, 
посветена на биомедицинските изслед-
вания.
Председателят призова за извличане 
на поуки, като заяви, че Европа трябва 
да изгради по-силен Европейски здра-
вен съюз с добре подготвена за бъде-
щето и добре финансирана програма 
на ЕС в областта на здравеопазване-
то (EU4Health), подсилена Европейска 
агенция по лекарствата (EMA) и укре-
пен Европейски център за профилак-
тика и контрол върху заболяванията 
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примера на Европа.
До следващото лято Комисията ще преразгле-
да всички законодателни актове на ЕС в об-
ластта на климата и на енергетиката, за да ги 
направи „подходящи за 55“.
Освен това председателят обяви, че 30 % от 
средствата в размер на 750 милиарда евро за 
#NextGenerationEU ще бъдат набрани чрез 
„зелени“ облигации. А 37 % от средствата ще 
бъдат инвестирани в целите на инициативата 
Европейски зелен пакт, включително във „во-
дещи“ европейски проекти — водородна стра-
тегия, екологосъобразно строителство и един 
милион електрически зарядни точки.
Тя призова за нов европейски „Bauhaus“ като 
платформа за съвместна работа между архите-
кти, инженери и проектанти, с която да се даде 
старт на архитектурния стил на нашето време, 
който отразява стремежите ни да превърнем 
Европа в първия неутрален по отношение на 
климата континент.
Председателят Фон дер Лайен подчерта, че Ев-
ропа трябва да поеме водеща роля в областта 
на цифровите технологии или в противен слу-
чай ще трябва да следва пътя на другите . Тя 
призова за общ план за цифрова Европа с ясно 
определени цели за 2030 г., като например за 
свързаност, умения и цифрови обществени ус-
луги. Освен това тя обяви, че ЕС ще инвестира 
20 % от бюджета за NextGenerationEU в облас-
тта на цифровите технологии.

Председателят призова за съживяване и ре-
формиране на многостранната система, вклю-
чително ООН, СТО и СЗО. Тя обеща, че Ев-

(ECDC).
Тя обеща да изгради Европейска агенция за 
биомедицински научни изследвания и развой-
на дейност (BARDA), за да се повиши капаци-
тетът на Европа за реагиране на трансгранич-
ни заплахи. Председателят призова за дебат 
относно новите правомощия на ЕС в областта 
на здравеопазването като част от предстояща-
та Конференция за бъдещето на Европа.

Председателят Фон дер Лайен подчерта значе-
нието на укрепването на социалната пазарна 
икономика на Европа и на защитата на работ-
ниците и предприятията от външни сътресе-
ния. Тя обеща да предложи правна рамка за 
определяне на минимална заплата, като под-
черта, че има полза от минималната работна 
заплата — и че е време хората да получават 
достойно възнаграждение за положения труд.
Председателят обеща действия за стимулира-
не на единния пазар, укрепване на икономи-
ческия и социален съюз, възобновяване на 
цялостното функциониране на Шенгенското 
пространство, актуализиране на стратегия-
та на ЕС за промишлеността и адаптиране на 
нейната рамка в областта на конкуренцията.
Председателят разкри, че Европейската коми-
сия предлага да се увеличи целта за намалява-
не на емисиите до 2030 г. от 40 % на най-малко 
55 %. По този начин ЕС ще поеме по пътя към 
неутралност по отношение на климата до 2050 
г. и ще изпълни задълженията си по Париж-
кото споразумение. Механизмът за корекция 
на въглеродните емисии на границите ще по-
могне да се гарантира, че и други ще последват 
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ропейската комисия, че предложи европейски 
закон „Магнитски“ и призова държавите член-
ки да одобрят гласуването с квалифицирано 
мнозинство в областта на външните отноше-
ния поне що се отнася до правата на човека и 
прилагането на санкции.
Позовавайки се на ново начало със стари при-
ятели, председателят заяви, че Европа е готова 
да изгради нова трансатлантическа програма 
със САЩ и да постигне договореност с Обе-
диненото кралство, при условие че то спази 
Споразумението за оттегляне, въпрос на за-
конност, доверие и добра воля, от който ние 
никога няма да се откажем.
Председателят пое ангажимент за пакет за 
икономическо възстановяване за Западните 
Балкани и изтъкна значението на отношени-
ята на Европа с Африка: не просто съседи,…а 
естествени партньори.

И накрая, председателят Фон дер Лайен се ан-
гажира да използва дипломатическата сила и 
икономическото влияние на Европа за дого-
варяне на споразумения, които ще доведат до 
пормяна по въпроси, свързани с етиката, пра-
вата на човека и околната среда. Тя подчерта, 
че ЕС желае глобално споразумение относно 
данъчното облагане на цифровия сектор, но 
че ще го направи самостоятелно, ако това не 
може да бъде постигнато: „Искам Европа да 
бъде световен застъпник за справедливост.“
Председателят заяви, че следващата седмица 
Комисията ще представи своя нов пакт за миг-
рацията с подход, основан на хуманност, соли-
дарност и ясно разграничение между лицата, 

които имат право на престой, и тези, които 
нямат. Тя обеща, че Комисията ще се намеси и 
поеме отговорност за справяне с положение-
то след пожара в Мориа, но: ако се намесим, 
тогава очаквам държавите членки също да по-
емат отговорност…Миграцията е европейско 
предизвикателство и всички в Европа трябва 
да поемат своята част от в него.

Председателят подчерта, че преди края на 
септември Комисията ще приеме своя първи 
годишен доклад относно принципите на пра-
вовата държава, обхващащ всички държави 
членки. Председателят Фон дер Лайен пое ан-
гажимент да гарантира, че средствата на ЕС се 
изразходват в съответствие с принципите на 
правовата държава.
Председателят Фон дер Лайен обяви, че Коми-
сията ще представи европейски план за дейст-
вие за борба с расизма, ще укрепи законода-
телството в областта на расовото равенство 
и ще разшири списъка на престъпленията на 
равнище ЕС, като включи всички форми на 
престъпленията от омраза и словото на омра-
за, независимо дали се основават на раса, пол 
или сексуална ориентация. Комисията ще оп-
редели и своя първи координатор за борба с 
расизма. Тя ще представи стратегия за укреп-
ване на правата на ЛГБТКИ и ще настоява за 
взаимно признаване на семейните отношения 
в ЕС.
Евродепутатите като цяло изразиха подкрепа 
за новите инициативи, обявени от председате-
ля на Комисията, но също така очертаха обла-
сти, в които ЕС трябва да фокусира усилията 
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си.
Манфред Вебер (ЕНП, Германия) заяви, че 
създаването на работни места е приоритет: 
„В Италия например 40% от младите хора са 
безработни. Не можем никога да приемем още 
едно загубено поколение в днешния Европей-
ски съюз“. „Можем да използваме парите от 
фонда за възстановяване само веднъж и на-
шият приоритет трябва да бъде бъдещето на 
младото поколение на Европа“, добави той. Г-н 
Вебер подчерта и нуждата ЕС да говори с един 
глас по външнополитически въпроси. По от-
ношение на Беларус той заяви: „Нека хората на 
улиците в Минск видят, че Европа е на тяхна 
страна“.

Председателят на групата на С&Д Ираче Гарсия 
Перес (Испания) се обяви в подкрепа на данък 
върху финансовите транзакции: „Само по този 
начин ще можем да инвестираме в екологич-
ния преход и в социалното приобщаване, без 
да изоставяме никого“. Тя изрази задоволство 
от новообявената цел за намаляване на емиси-
ите, но посочи, че „хората са част от прехода, 
затова се нуждаем от стратегия за борба с бед-
ността, включително бедността сред децата, и 
за минималната заплата“. Г-жа Гарсия Перес 
изтъкна нуждата от определяне на минимална 
заплата - инициатива, спомената от г-жа фон 
дер Лайен. Тя призова за подкрепа за сектора 
на културата и за създаването на европейска 
културна платформа, която да „дава възмож-
ност на младите хора да си сътрудничат и да 
укрепват европейската култура“.
Дачиан Чолош (Renew Europe, Румъния) зая-

ви, че Европа е постигнала значим напредък в 
последните месеци: „Няма съмнение, че пла-
нът за възстановяване е историческа стъпка 
напред и той въплъщава силата на ЕС и наша-
та способност да превъзмогваме заедно кризи-
те“. Той обаче подчерта нуждата от съобразя-
ване с върховенството на закона като ключов 
принцип, за да се запази доверието на хората: 
„Финансовите интереси на ЕС трябва да бъ-
дат защитени от корупция и от конфликти на 
интереси“. Г-н Чолош похвали реакцията на 
Комисията на призива на ЕП за оценка на въз-
действието на законодателството в областта 
на климата и неговите планове в дигиталната 
сфера.
Никола Бе (ИД, Франция) изрази съжале-
ние за липсата на мерки за пазарна защита по 
време на здравната криза и заяви, че строги-
те правила в областта на екологията отслаб-
ват конкурентоспособността на европейските 
компании: „Това не помага за независимостта 
и просперитета на Европа, по-скоро я прави 
по-уязвима на световната сцена“.
Ска Келер (Зелени/ЕСА, Германия) отправи 
критики за условията на посрещане на миг-
ранти на външните граници на ЕС. „Намира-
ме се в срамно състояние... и то е наша колек-
тивна отговорност като европейци“, каза тя и 
призова Комисията да настоява пред страните 
членки за адекватни условия и „да направи ос-
новен приоритет оказването на помощ на хора 
в нужда“. Тя приветства заявената цел за 55% 
намаление на емисиите до 2030 г.: „С климата 
не може да се водят преговори, затова по-до-
бре да действаме бързо“.
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Ришард Антони Легутко (ЕКР, Полша) заяви, 
че последното десетилетие е било тежко за ЕС 
и че днес той е по-зле, отколкото преди 10 го-
дини. „Всяка година през последното десети-
летие ние чуваме от всеки един председател на 
Комисията, че ни очаква блестящо бъдеще и 
че славните дни за ЕС са точно зад ъгъла, сти-
га, разбира се, Европейската комисия и евро-
пейските институции да получат още право-
мощия... Все по-малко хора в Европа приемат 
това послание сериозно“.
Манон Обри (ЕОЛ/СЗЛ, Франция) разкрити-
кува речта за състоянието на ЕС за това, че в 
нея не е била спомената липсата на солидар-
ност в ЕС, за което свидетелстват данъчните 
убежища и проблемите с върховенството на 
закона в Полша и Унгария. Тя също така заяви, 
че целта за намаляване на емисиите с 55% не 
е достатъчна. „За да се справим с предизвика-
телствата пред нас, трябва да променим всич-
ко. Нашият единствен акцент трябва да бъдат 
околната среда и социалните аспекти“, каза тя 
и прикани за данъчна справедливост и край на 
данъчните убежища в Европа.

Източник: Европейска комисия и Европейски парламент

Европейската комисия представи на Съвета 
предложения за решения да бъде предоставе-
на финансова подкрепа в размер на 81,4 ми-
лиарда евро на 15 държави членки в рамките 
на инструмента SURE. Инструментът SURE е 
съществен елемент от цялостната стратегия на 
ЕС за защита на гражданите и смекчаване на 
тежките социално-икономически последствия 
от пандемията от коронавирус. Това е една от 
трите мрежи за сигурност, одобрени от Ев-
ропейския съвет за защита на работниците, 
предприятията и държавите.
След като Съветът одобри тези предложения, 
финансовата подкрепа ще бъде предоставена 
под формата на заеми, отпуснати при благо-

приятни условия от страна на ЕС за държавите 
членки. Тези заеми ще помагат на държавите 
членки да се справят с внезапните увеличе-
ния на публичните разходи за поддържане на 
заетостта. По-конкретно те ще помогнат на 
държавите членки да покрият разходите, кои-
то са пряко свързани с финансирането на на-
ционалните режими на работа при непълно 
работно време, и други подобни мерки, които 
са въвели в отговор на пандемията от корона-
вирус, по-специално по отношение на самос-
тоятелно заетите лица.

След консултации с държавите членки, поис-
кали подкрепа, и след оценка на техните заяв-
ления, Комисията предлага на Съвета да одо-
бри предоставянето на финансова подкрепа 
за:

Белгия  7,8 милиарда евро
България  511 милиона евро
Чехия   2 милиарда евро
Гърция  2,7 милиарда евро
Испания  21,3 милиарда евро
Хърватия  1 милиард евро
Италия  27,4 милиарда евро
Кипър  479 милиона евро
Латвия  192 милиона евро
Литва   602 милиона евро
Малта  244 милиона евро
Полша  11,2 милиарда евро
Румъния  4 милиарда евро
Словакия  631 милиона евро
Словения  1,1 милиарда евро

Инструмент SURE в помощ
на страните-членки след COVID-19
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SURE може да осигури финансова подкрепа в 
общ размер до 100 милиарда евро за всички 
държави членки. Предложенията на Комисия-
та до Съвета относно решения за предоставяне 
на финансова подкрепа възлизат на 81,4 мили-
арда евро и обхващат 15 държави членки. Пор-
тугалия и Унгария вече представиха официал-
ни заявления, които в момента се оценяват. 
Комисията очаква да представи предложение 
за предоставяне на подкрепа на Португалия 
и Унгария в скоро време. Държавите членки, 
които все още не са подали официални заявле-
ния, все още могат да направят това.

Отпускането на заеми на държавите членки в 
рамките на инструмента SURE ще бъде под-
крепено от система от доброволни гаранции 
от държавите членки. Комисията очаква про-
цесът на финализиране от страна на държави-
те членки на споразуменията им за гаранция с 
Комисията да приключи много скоро.
Председателят Урсула фон дер Лайен заяви: 
Трябва да направим всичко, което е по силите 
ни, за да запазим работните места и поминъка 
на хората. Днес правим важна стъпка в тази 
посока: само четири месеца след като предло-
жи неговото създаване, Комисията предлага 
да предостави 81,4 милиарда евро в рамките 
на инструмента SURE, за да се помогне за за-
щитата на работните места и работниците, за-
сегнати от пандемията от коронавирус в целия 
ЕС. В контекста на безпрецедентната криза 
SURE е ясен символ на солидарност. Европа се 
е ангажирала да защитава гражданите.
Валдис Домбровскис, изпълнителен замест-

ник-председател на Комисията, отговарящ за 
икономиката в интерес на хората, заяви: Ра-
ботниците в момента живеят при огромна не-
сигурност и ние трябва да ги подкрепим, за да 
преодолеят тази криза, и да дадем нов тласък 
на нашите икономики. Ето защо Комисията 
предложи инструмента SURE, за да помогне 
за защитата на работниците и да улесни ико-
номическото възстановяване. Днес привет-
стваме силния интерес на държавите членки 
към достъпа до евтино финансиране, налично 
в рамките на SURE, в подкрепа на режими на 
работа при непълно работно време и подобни 
мерки, и очакваме бърз процес на вземане на 
решение, за да започнем изплащането на за-
емите.
Никола Шмит, комисар по въпросите на ра-
ботните места и социалните права, заяви: 
SURE беше една от първите мрежи за сигур-
ност, които решихме да въведем, за да гаран-
тираме, че работниците ще имат доход, докато 
са временно без работа, и че заетостта им ще 
бъде запазена. По този начин SURE ще спомог-
не за по-бързо възстановяване. Всички дър-
жави членки скоро ще са предоставили общо 
25 милиарда евро под формата на гаранции и 
ние предлагаме 15-те държави членки, поиска-
ли подкрепа, да получат общо 81,4 милиарда 
евро под формата на заеми. Това е проява на 
европейска солидарност, която показва, че за-
едно сме по-силни и това е в полза на всички 
европейски граждани.

Паоло Джентилони, комисар по въпросите на 
икономиката, заяви: Въвеждането на режими 
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на работа при непълно работно време изи-
гра съществена роля за смекчаването на по-
следиците върху заетостта от пандемията от 
COVID-19. SURE е приносът на Европейския 
съюз за тези основни мрежи за сигурност. Ин-
струментът ще спомогне за защитата на ра-
ботниците от безработица и за запазването 
на работните места и уменията, от които ще 
се нуждаем, когато нашите икономики се въз-
становят. Силният интерес от страна на дър-
жавите членки потвърждава жизненоважното 
значение на тази схема.

Като част от реакцията на коронавируса на 2 
април 2020 г. Комисията предложи инструмен-
та SURE. На 19 май 2020 г. държавите членки 
в Съвета приеха регламента за създаване на 
SURE.
Участието на всяка държава членка в общия 
размер на гаранцията съответства на нейния 
относителен дял в общия брутен национален 
доход (БНД) на Европейския съюз въз основа 
на бюджета на ЕС за 2020 г.

Източник: Европейска комисия

Членовете на ЕП са готови да започнат прего-
вори със Съвета на ЕС за създаване на Фонда 
за справедлив преход с цел смекчаване на со-

циалното въздействие от преминаването към 
зелена икономика.
На 16 септември, евродепутатите приеха пози-
цията на Парламента относно предложение-
то на Комисията за ФСП с 417 гласа „за“, 141 
„против“ и 138 „въздържал се“.

Парламентът настоя за значително увеличе-
ние на средствата за ФСП от бюджета на ЕС 
за 2021—2027 г. (25 млрд. евро по цени от 2018 
г., при положение че предложението на Коми-
сията беше за 11 млрд. евро, а Европейският 
съвет договори намаление до 7,5 млрд. евро). 
Тази сума следва да бъде допълнена с 32 млрд. 
евро по текущи цени, които ще бъдат отпусна-
ти по линия на Инструмента на ЕС за възста-
новяване.
Освен това евродепутатите потвърдиха клю-
човите разпоредби от проектопрепоръките 
на комисията по регионално развитие на ЕП 
(REGI):
• осигуряване на подкрепа на хората, иконо-
миката и околната среда;
• създаване на „Зелен механизъм за възна-
граждение“, позволяващ 18% от общия размер 
на средствата на ФСП да бъдат разпределени 
за държави членки, които намалят емисиите 
си на парникови газове по-бързо от останали-
те;
• по 1% от общата сума ще бъдат отпуснати 
съответно за островите и за най-отдалечените 
региони;
• съфинансиране в размер до 85% на разходите 
за допустими проекти в целия ЕС;
• възможност за прехвърляне на средства от 

По-голяма подкрепа за регионите
с цел успешен енергиен преход
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други кохезионни фондове на доброволен 
принцип;
• разширяване на обхвата с цел той да включва 
микропредприятия, устойчив туризъм, соци-
ална инфраструктура, университети и общест-
вени научноизследователски институции, тех-
нологии за съхранение на енергия, централно 
отопление с ниски емисии, интелигентна и 
устойчива мобилност, цифрови иновации, 
включително цифрово и прецизно земеделие, 
проекти за борба с енергийната бедност, както 
и култура, образование и изграждане на общ-
ности;
• дерогация за инвестиции в дейности, свърза-
ни с природен газ, за региони, силно зависещи 
от добива и изгарянето на каменни и лигнитни 
въглища, битуминозни шисти или торф, при 
условие че тези дейности отговарят на услови-
ята за опазване на околната среда в съответ-
ствие с регламента за таксономията и на шест 
допълнителни кумулативни условия.
Освен това само 50 % от националното раз-
пределение ще бъде на разположение на дър-
жавите, които все още не са се ангажирали с 
национална цел за неутралност по отношение 
на климата до 2050 г., докато не бъде приета 
такава.
Докладчикът Манолис Кефалоянис (ЕНП, 
Гърция) каза: „Стремежът на ЕС е като част 
от Европейския зелен пакт да трансформира в 
социално-икономическо отношение региони-
те, които разчитат на изкопаеми горива и въ-
глеродно-интензивни индустрии. На 6 юли ко-
мисията по регионално развитие на ЕП (REGI) 
одобри проектодоклада за създаване на Фонда 
за справедлив преход в неговата цялост. ФСП 
ще се превърне в ключов елемент от полити-

ката на сближаване на ЕС. Вече сме готови да 
започнем междуинституционални преговори; 
в същото време ФСП ще бъде тясно свързан с 
МФР за периода 2021—2027 г. и новия Инстру-
мент на ЕС за възстановяване (Next Generation 
EU).“

Очаква се междуинституционалните прего-
вори да започнат възможно най-скоро, като 
обхванат всички въпроси с изключение на 
финансовия пакет, който трябва да бъде дого-
ворен чрез успоредни преговори по Многого-
дишната финансова рамка (МФР).
С цел да се гарантира, че преговорите със Съ-
вета могат да започнат възможно най-скоро, 
комисията по регионално развитие поиска 
проектодокладът и мандатът за преговори да 
бъдат директно подложени на гласуване в пле-
нарна зала. Съгласно член 71, ако Парламентът 
отхвърли решението на парламентарна коми-
сия за започване на преговори, докладът може 
да бъде гласуван чак по време на следващата 
пленарна сесия, което би забавило преговори-
те между Парламента, Съвета и Комисията.

Източник: Европейски парламент


