
Българските граждани отново се откро-
яват като едни от еврооптимистите в Ев-
ропейския съюз. Всеки втори българин 
смята, че ЕС се развива в правилната 
посока - процент доста над средноевро-
пейското равнище. Това сочат резулта-
тите от допитването на стандартния Ев-
робарометър 92.3, проведено в края на 
миналата година.

Като цяло, нараства делът на българите, 
които се чувстват граждани на ЕС (56%, 
с 4 процентни пункта повече в сравне-
ние с пролетта на 2019). Делът на бълга-
рите, които имат положителна предста-
ва за ЕС се увеличава от 59% на 61% и 
е с 19 пункта над средното ниво за Съ-
юза. България е сред трите страни член-
ки, за чиито граждани ЕС е с най-висок 
позитивен имидж – редом до Ирландия 
(63%) и Португалия (59%).
Мнозинството от българите одобряват 
осъществяването на общи европейски 
политики в сфери като сигурност, тър-
говия, енергетика, отбрана, социални 
въпроси. 54% от запитаните споделят 
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възгледа, че повече решения трябва да 
бъдат взимани на ниво ЕС.
На средноевропейско равнище най-зна-
чимите проблеми пред ЕС са рисковете 
за околната среда и климатичните изме-
нения (36% на ниво ЕС27), имиграци-
ята към Съюза (35%) и икономическа-
та ситуация (17%). Българите считат, 
че най-важните проблеми пред ЕС са 
имиграцията (48%), тероризмът (32%) 
и рисковете за околната среда и клима-
тичните промени (19%).
На средноевропейско ниво се приема, 
че основни приоритети на Европейския 
зелен пакт трябва да бъдат разработ-
ването на възобновяеми енергийни из-
точници, борбата срещу пластмасовите 
отпадъци и разрешаването на въпроса 
за еднократната употреба на пластмаса-
та. Според извадката за България воде-
щите цели пред Пакта трябва да бъдат 
борбата срещу пластмасовите отпадъци 
и  подпомагането на фермерите за спра-
ведливо възнаграждение, за да осигуря-
ват на европейците достъпна и безопас-
на храна.

Делът на българите (76%), които считат, 
че всяко ново търговско споразумение, 
сключено от ЕС, трябва да гарантира 
най-високи стандарти за защита на кли-
мата, околната среда и труда, е близък 
до средния на ниво ЕС28 (80%).

Източник: Представителство на ЕК в България

Българите възприемат ЕС като 
гарант за качеството на живот
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на Обединеното кралство и близостта му, бъ-
дещата конкуренция с ЕС трябва да бъде отво-
рена и честна чрез „равнопоставени условия“, 
което означава гаранции за еднакви правила, 
наред с други неща, за социални, екологични, 
данъчни, държавни помощи, защита на потре-
бителите и въпроси свързани с климата. За да 
се запазят търговски отношения без квоти и 
без тарифи, британското правителство трябва 
да поеме ангажимент да актуализира правила-
та си, например за конкуренцията, трудовите 
стандарти и опазването на околната среда, за 
да осигури „динамично привеждане в съот-
ветствие“ на законите на ЕС и Великобрита-
ния, посочват евродепутатите.
Резолюцията също така пояснява, че за да по-
лучи съгласието на Парламента, всяко спо-
разумение за свободна търговия между ЕС и 
Обединеното кралство ще зависи от сключва-
нето на предварително споразумение за рибо-
лова до юни 2020 г. Ако Обединеното кралство 
не спазва законите и стандартите на ЕС, Коми-
сията трябва да „направи оценка на възмож-
ните квоти и тарифи за най-чувствителните 
сектори, както и необходимостта от защитни 
клаузи за защита на целостта на единния пазар 
на ЕС.“ Това е особено важно за вноса на хра-
ни и селскостопански продукти, които трябва 
стриктно да спазват правилата на ЕС.
Текстът съдържа също глави относно правата 
на гражданите и мобилността на хората, защи-
тата на данните, бъдещето на финансовите ус-
луги, ситуацията на остров Ирландия, ролята 
на Съда на Европейския съюз за уреждане на 
спорове, програми и агенции на ЕС, външна 
политика и въпроси, свързани със сигурнос-
тта, както и други приоритети на Европейския 
парламент, които ще бъдат достъпни тук.
Парламентът също така подкрепя факта, че 
Гибралтар няма да бъде включен в обхвата на 
споразуменията, които ще бъдат сключени, 
и че всяко отделно споразумение ще изисква 
предварителното одобрение на испанското 
правителство.

Източник: Европейски парламент

Парламентът призовава за гарантиране на 
равнопоставени условия чрез стабилни анга-
жименти и „динамичното привеждане в съот-
ветствие“ на правилата на ЕС и Обединеното 
кралство.
Европейският парламент гласува относно ре-
золюция представяща неговия първоначален 
принос за предстоящите преговори с британ-
ското правителство за новото партньорство 
след преходния период на Брекзит. Текстът 
беше приет с 543 гласа „за“, 39 гласа „против“ и 
69 гласа „въздържал се“.

Парламентът иска споразумението за асоци-
иране с Обединеното кралство да бъде въз-
можно най-задълбочено, основано на три ос-
новни стълба: икономическо партньорство, 
партньорство в областта на външните работи 
и специфични секторни въпроси. Въпреки 
това, трети държави не могат да се възползват 
от същите права като държавите членки на ЕС 
и целостта на единния пазар на ЕС и неговия 
митническия съюз трябва да бъдат запазени 
във всеки един момент, заявяват евродепута-
тите.
За да постигнат ново амбициозно споразу-
мение за свободна търговия, евродепутатите 
като цяло са съгласни с насоките за водене на 
преговори, които Комисията е предложила. 
Като се има предвид размерът на икономиката 

Бъдещите отношения между
ЕС и Обединеното кралство
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Най-голямата европейска конференция за ци-
фрова политика Masters of Digital 2020 събра 
тази година в Брюксел над 400 висши пред-
ставители от света на цифровите технологии 
и водещи политически фигури. Гвоздеят на 
конференцията беше връчването на наградите 
Future Unicorn, които се дават на успешни ев-
ропейски МСП, цифровизирали своя бизнес и 
предлагащи иновативни цифрови продукти и 
услуги.

„Иновациите, изследванията и образованието 
са ключови за подготовката ни за бъдещето. 
А това бъдеще, без съмнение, е цифрово. Ци-
фровата трансформация е важен инструмент 
за справяне с основните глобални предизви-
кателства на нашето време – от климатични-
те промени, през демографските проблеми 
до здравето. Силно вярвам, че иновативните 
компании като номинираните за наградата, 
ще преодолеят тези предизвикателства, и че 
европейската цифрова индустрия ще процъф-
тява на неутрален за климата континент“, за-
яви българският еврокомисар. Тя представи 
достиженията на настоящата програма „Хори-
зонт 2020“, която ще бъде надградена с некол-
кократно по-голяма подкрепа за иновациите 
чрез „Хоризонт Европа“, стартираща през 2021 
г. Ресурсите ще бъдат насочени към т. нар. ми-
сии за борба с рака, изменението на климата, 

интелигентни градове и други. Европейски-
ят съвет за иновации (EIC) ще има централ-
но място, особено като подкрепя пробивните 
иновации. 70% от бюджета му са за МСП, кое-
то ще помогне на иноваторите да създадат па-
зари на бъдещето, да привлекат финансиране 
и да разгърнат компаниите си.

„Трябва да съпоставим амбициите си с наши-
те ресурси. Ето защо Европейската комисия 
предложи бюджет от 100 милиарда евро за 
„Хоризонт Европа“. Това е значително увели-
чение в сравнение с „Хоризонт 2020“. Оконча-
телните цифри ще зависят от резултата от те-
кущите преговори между държавите-членки 
относно многогодишната финансова рамка. 
Предвид възможностите и предизвикателства-
та, които ни предстоят в бъдещето, сега трябва 
да инвестираме  в европейски изследвания и 
иновации повече от всякога. Бих искала да ви 
призова да направите каквото е по силите ви, 
за да убедите националните си правителства 
да направят това реалност“, апелира Мария 
Габриел към участниците.
Като предизвикателство пред успеха на ци-
фровата трансформация тя открои цифровите 
умения. Недостатъчно добрите цифрови уме-
ния пряко влияят върху заетостта и приобща-
ването. Затова стартираният през 2018 г. План 
за действие в областта на цифровото образо-
вание ще бъде актуализиран до края на годи-
ната с по-амбициозни действия. Обновеният 
план ще подкрепя с по-голяма сила изграж-
дане на образователни системи, подходящи за 
цифровата ера. Медийната грамотност също е 

Мария Габриел награди най-успешни-
те в Европа малки и средни цифрови 

предприятия
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ключов компонент на плана, защото предизви-
кателства като дезинформация и липса на до-
верие в демократичните институции изискват 
способността за разбиране и взаимодействие с 
технологиите по критичен начин.

„Ние знаем предизвикателствата, но можем 
да видим и възможностите. Знаем силните си 
страни и знаем къде ще трябва да се подобрим. 
Цифровите иноватори са ключовите играчи и 
Европейската комисия ще продължаваме да ги 
подкрепяме”, заключи българският еврокоми-
сар Мария Габриел.

Източник: Представителство на ЕК в България

На Световния ден за борба с рака, Европей-
ската комисия започна широка обществена 
консултация в целия ЕС относно Европейския 
план за борба с рака. Консултацията ще по-
могне за оформянето на облика на плана, за 
определянето на ключовите области и за про-
учването на бъдещи действия.
Всяка година 3,5 милиона души в Европейския 
съюз получават диагнозата рак. Това е серио-
зен здравословен проблем, който ще засегне 
пряко 40 % от гражданите на ЕС и има значи-
телно въздействие върху европейските здрав-
ни системи и икономики. Тъй като до 40 % от 
случаите на рак се дължат на предотвратими 
причини, възможностите за действие и потен-

циалът за намаляване на броя на случаите в 
ЕС са огромни. Както беше обявено в полити-
ческите насоки на председателя на Комисията 
Урсула фон дер Лайен и в писмото за опреде-
ляне на ресора на комисаря по въпросите на 
здравеопазването и безопасността на храните 
Стела Кириaкиду, Комисията ще представи 
Европейски план за намаляване страданието, 
причинено от болестта, и ще окаже подкрепа 
на държавите членки за подобряване на бор-
бата с раковите заболявания и на грижите за 
пациентите.
Урсула фон дер Лайен, председател на Евро-
пейската комисия, заяви: „Всеки от нас има 
приятел, колега или роднина, който е преми-
нал по този път. Всеки от нас е изпитвал едно 
и също чувство на тъга и безпомощност. Има 
обаче нещо, което можем да направим — как-
то поотделно, така и заедно. На равнището на 
държавите членки и чрез нашия Европейски 
съюз. И разбира се, не започваме от нулата. 
Но можем да направим много повече от това, 
което правим в момента. Днес, на Световния 
ден за борба с рака, поемаме по общ път, който 
ще доведе до създаването на Европейски план 
за борба с рака. Заедно можем да постигнем 
промяна: посредством профилактика и науч-
ни изследвания, нова стратегия в областта на 
данните и равен достъп до лечение в цяла Ев-
ропа.“

Заместник-председателят Маргаритис Схинас, 
отговарящ за утвърждаването на европейския 
начин на живот, заяви: „ По един или друг на-
чин ракът засяга всеки от нас. Утвърждаването 

 Широка обществена консултация в
ЕС относно Европейския план

за борба с рака
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на европейския начин на живот включва също 
ценностите, достойнството и полезните взаи-
модействия; на тази основата следва да разви-
ват всички политики по отношение на ракови-
те заболявания. Европейският план за борба с 
рака е ново голямо усилие за постигане на тази 
цел, като с него се поставя началото на нова 
ера в областта на профилактиката и грижите 
във връзка с раковите заболявания. Нека заед-
но да моделираме план за борба с рака, който 
е ориентиран към пациентите и дава надежда 
и възможности за живот на всички пациенти, 
техните близки и приятели в Европа. Можем 
да спечелим тази битка!“

Стела Кириaкиду, комисар по въпросите на 
здравеопазването и безопасността на храните, 
заяви: „Борбата с рака е сфера, в която гражда-
ните на ЕС очакват да предприемем решител-
ни действия. За да осъществи своите амбиции, 
Европа трябва се вслушва в гражданите си и да 
се грижи за благополучието им.Ето това пред-
ставлява Европейският план за борба с рака 
— положителна промяна за гражданите, паци-
ентите и здравните системи в Европа. Успехът 
на плана зависи от пълната ангажираност на 
гражданите, пациентите с рак, заинтересо-
ваните страни и участниците на европейско, 
национално и местно равнище. Приканвам 
всички да се включат и дадат своя принос, за 
да бъде този план възможно най-амбициозен 
и успешен. Заедно можем да постигнем промя-
на!“

В Европейския план за борба с рака, който ще 
бъде представен преди края на тази година, ще 
бъдат предложени действия на всеки възлов 
етап по отношение на болестта:
• Мерки за профилактика: Профилакти-
ката е най-лесният и ефективен начин за на-
маляване на раковите заболявания в ЕС. Сред 
мерките за профилактика са подобряването на 
достъпа до здравословна храна, както и вак-
синациите; мерки за намаляване на фактори, 
свързани с околната среда, като замърсяване-
то и излагането на химикали; научни изслед-
вания и повишаване на осведомеността.
• Ранно откриване и диагностика: Мер-
ките за подобряване на шансовете за по-бла-
гоприятен развой на болестта чрез ранно ди-
агностициране може да включват по-добро 
покритие на целевата група от населението, 
подлежащо на скрининг за рак; по-активно из-
ползване на цифрови решения и предоставяне 
на техническа подкрепа за държавите членки.
• Лечение и грижи: Мерките за подобря-
ване на резултатите от грижите и лечението 
може да включват улесняване на достъпа до 
висококачествено лечение и въвеждане на 
нови терапии; мерки за гарантиране на налич-
ността и достъпността на основните лекар-
ства; иновации и научни изследвания.
• Качество на живот: Мерките за осигуря-
ване на възможно най-добро качество на жи-
вот на пациентите, преживелите рак и лицата, 
полагащи грижи за болни, може да включват 
подобряване на професионалната реинтегра-
ция; предотвратяване на дискриминацията; 
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предоставяне на палиативни грижи и обмен 
на най-добри практики.
По време на събитие в Европейския парламент 
Комисията постави началото на обществена 
консултация относно „Европейски план за 
борба с рака: да се стремим към повече“. Съби-
тието, което беше открито от председателя на 
Комисията Урсула фон дер Лайен, събира на 
едно място граждани, пациенти с рак и хора, 
преживели болестта, за да споделят своите 
лични истории, както и широк кръг от заин-
тересовани страни — от политически лидери 
до здравни специалисти и неправителствени 
организации.

Целта на обществената консултация е да се 
даде възможност на гражданите на ЕС и на за-
интересованите страни да дадат своя принос и 
да изразят мнението си относно най-добрите 
начини за справяне с този проблем в ЕС. Ре-
зултатите от консултацията ще бъдат използ-
вани при изготвянето на Европейския план за 
борба с рака и ще помогнат за определянето 
на областите и обхвата на бъдещите действия. 
Консултацията ще продължи 12 седмици. В 
допълнение към обществената консултация 
днес Комисията започна и консултация относ-
но пътната карта за плана, която ще се продъл-
жи четири седмици.
До юли с държавите членки ще бъдат обсъде-
ни конкретни елементи от плана и ще бъдат 
проведени целенасочени консултации със за-
интересованите страни. Европейският план за 
борба с рака ще бъде представен преди края на 
тази година.

Борбата с рака е от фундаментално значение 
за бъдещето на Европа. На всеки 9 секунди в 
ЕС се диагностицира нов случай на рак. Рак-
ът е втората най-разпространена причина за 
смъртност след сърдечносъдовите заболява-
ния. Наред с това заболеваемостта от рак съз-
дава огромна тежест за здравните и социални-
те системи, оказва натиск върху държавните 
бюджети и отрицателно въздействие върху 
производителността и растежа на икономика-
та, включително върху здравето на работната 
сила в ЕС. Това е сложно заболяване, причи-
нявано от съчетание от множество фактори, 
сред които генетична предразположеност, въз-
действие от околната среда или начина на жи-
вот и инфекциозни агенти. Възможно е до 2035 
г. случаите на рак да се удвоят и ако не бъдат 
предприети допълнителни действия, болестта 
може да се превърне в основната причина за 
смъртност в Европейския съюз. Въпреки това 
40 % от всички случаи на рак могат да бъдат 
предотвратени, ако се приложат препоръките 
за намаляване на риска, посочени в Европей-
ския кодекс за борба с рака.
Източник: Европейска комисия

Европейската комисия работи денонощно на 
всички фронтове в подкрепа на държавите 
членки на ЕС и на международните усилия за 
предотвратяване разпространението на коро-
навируса (COVID-19).
За да повиши глобалната готовност, предо-
твратяването и ограничаването на вируса, Ко-
мисията обявява днес нов пакет от финансова 
помощ на стойност 232 милиона евро. Една 
част от тези средства ще бъде разпределена не-
забавно за различни сектори, а останалата ще 
бъде отпусната през следващите месеци.
Следвайки развитието в Италия, Комисията 
засилва подкрепата си за държавите членки в 
контекста на текущата работа по подготовка, 
действия в извънредни ситуации и планиране 

ЕС обявява помощ от 232 милиона 
евро за борба с коронавируса
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на реакцията.

Новото финансиране от ЕС ще помогне за от-
криване и диагностициране на заболяването, 
за грижи за заразени хора и за предотвратява-
не на по-нататъшно предаване в този крити-
чен момент.
От пакета помощ от 232 милиона евро:
- 114 милиона евро ще бъдат в подкрепа 
на Световната здравна организация (СЗО), 
по-специално глобалния план за готовност и 
реакция. Това има за цел да засили готовност-
та за извънредни ситуации свързани с общест-
веното здраве и ответната работа в страни със 
слаби здравни системи и ограничена устойчи-
вост. Част от това финансиране подлежи на 
одобрение от бюджетните органи на ЕС.
- 15 милиона евро са планирани да бъдат 
отпуснати в Африка, включително за Инсти-
тута Пастьор в Дакар, Сенегал, за подкрепа на 
мерки като бърза диагностика и епидемиоло-
гично наблюдение. 
- 100 милиона евро, от които 90 милиона 
евро за публично-частно партньорство с фар-
мацевтичната промишленост за търсене на 
ваксина и 10 милиона евро за изследователски 
проекти по епидемиология, диагностика, те-
рапия и клиничен мениджмънт по отношение 
на ограничаването и превенцията.
- 3 милиона евро отпуснати по линия 
на Механизма за гражданска защита на ЕС за 
полети за репатриране на граждани на ЕС от 
Ухан.  
Източник: Европейска комисия

Иновациите са основен двигател на конку-
рентоспособността и растежа, осигурявайки 
работни места и развитие за градовете ни, ре-
гионите и държавите. От общите ни усилия с 
националните, регионални и местни власти, с 
научните изследователи, академичните и биз-
нес средите, зависи да създадем устойчива 
иновативна екосистема в подкрепа на стар-
тиращите и разрастващите се предприятия. 
Това заяви българският еврокомисар за ино-
вациите, научните изследвания, културата, 
образованието и младежта Мария Габриел 
при откриването на конференцията в Брюксел 
„Здрава иновационна екосистема за Бъдещето 
на Европа“.

Форумът, организиран от Специализираната 
група за иновационни екосистеми на Европей-
ския съвет за иновации събра на едно място 
политици, представители на европейските ин-
ституции и на европейските иновационни еко-
системи за дебат относно бъдещите инициати-
ви в програма „Хоризонт Европа“, посветени 
на иновациите. По време на дискусиите беше 
направен преглед на резултатите от консулта-
циите за създаване на интегрирана европейска 
иновационна екосистема: градове и региони, 
университети, предприятия, министерства, 

Мария Габриел: Иновациите са
основен двигател на конкурентоспосо-

бността и растежа на регионите
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Съфинансирано от Европейския съюз

Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват 
задължително официалните становища на Европейската комисия. 

Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от 
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната 

информация може да бъде използвана.

агенции за иновации, инвеститори и предпри-
емачи. „Заедно трябва да създадем връзките 
между местните и националните екосистеми, 
като ги интегрираме в единна европейска ино-
вационна екосистема. 

Програма „Хоризонт Европа“ е най-амбициоз-
ната рамкова програма за научни изследвания 
и иновации с бюджет 100 млрд. евро. Целта 
е да превърнем Европа в лидер в областта на 
иновациите, създаващи пазари. Европейският 
съвет по иновации с бюджет 10 милиарда евро 
ще функционира като едно гише за иноватори, 
като предоставя гъвкава подкрепа за инова-
тивни идеи от лабораторията до разрастване-
то им на пазара. 70% от бюджета му ще бъдат 
заделени за малки и средни предприятия“, ин-
формира Мария Габриел. Тя отбеляза още, че 
ще бъде създаден и „Форум на Европейския 
съвет за иновации“, за да се насърчи коорди-
нацията и диалогът между регионалните и 
националните участници и университетите. 
Общностите за знание и иновации на Европей-
ския институт за иновации и технологии също 
ще предоставят подкрепа със силно регионал-

но измерение. Те ще подпомогнат взаимната 
интеграция на бизнеса, научните изследвания, 
висшето образование и предприемачеството. 
Ще бъдат създадени полезни взаимодействия 
с други дейности на „Хоризонт Европа“, с ре-
гионалните стратегии за интелигентна специа-
лизация, с цел насърчаване и съфинансиране 
на съвместни програми за иновации.

„За да успеем да създадем истински функцио-
нираща европейска иновационна екосистема 
е важно да включим и образованието. Ключо-
ва в този процес е инициативата Европейски 
университети, която ще допринесе за изграж-
дането на университетите на бъдещето и ще 
подкрепи развитието на умения и компетент-
ности за цифровата трансформация на обще-
ството. Разчитам на подкрепата на всички за 
един силен бюджет за иновации за следващия 
програмен период. Така ще можем да доб-
лижим политиките за научни изследвания и 
иновации по-близо до гражданите и предпри-
ятията”, заключи българският еврокомисар 
Мария Габриел.

Източник: Представителство на Европейската комисия


