Изказване на министър Павлова пред Съвета на председателите на
комисии
12 декември, Страсбург
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Увод
Политически контекст
• Благодаря Ви, ЕП е ключов партньор, представляващ гражданите на ЕС
и ще се радваме да работим с ЕП…
• Добре установената традиция на Съвета на председателите на комисии
и председателството на Съвета за обсъждане и обмен на мнения относно
програмата на Европейския съюз в началото на новото председателство
е възможност, която високо оценяваме
• Имаме предизвикателна програма пред нас за идния семестър.
• Наясно сме, че големият брой важни законодателни досиета в плана и
наближаването на края на мандата на институциите на ЕС създава голям
натиск и изисква динамизъм в работата ни.
• Мотивирани сме да направим всичко по силите си, за да придвижим
напред законодателната програма на институциите на ЕС по ефикасен,
конструктивен и прозрачен начин.
• Ще разчитаме на открит и непрекъснат диалог с всички Комисии в
Европейския парламент, за да постигнем колкото е възможно повече.
• Тази година България чества 10 години от присъединяването към ЕС и е
огромна чест да бъдем председател в този момент.
• През последните години ЕС бе съсредоточен върху реагиране на кризи.
Сега е моментът да преценим дългосрочните перспективи и да
проявим инициативност, не да тичаме след събитията /про-активни, а не
ре-активни/. С цел да отговорим на реалните притеснения на гражданите
ни и на промените в икономиката и обществото ни.
• Осъзнаваме, че е сега е важен момент за ЕС предвид многото
предизвикателства пред нас. Доброто е, че след Брекзит мнозинството
европейски граждани са оптимистични и доверието им в
институциите на ЕС расте. Имаме положителен импулс за постигане

на реален напредък и във вътрешните ни политики, и в
международните ни отношения.
• Ако искаме да постигнем амбицията на ЕС да бъде глобален участник,
съгласно Глобалната му стратегия, повече от всякога е необходимо ЕС
да бъде единен, за да е по-силен и отвътре, и отвън.
• Предвид това, ЕС трябва
o По отношение външните работи – да поеме водеща роля в
поддържането на мира и стабилността, и в многостранните
системи: Климат, Световна търговска организация, ООН
• Да продължи да бъде отговорно заинтересовано лице на световно ниво,
насърчавайки многостранния ред, основан на правила, и развивайки
глобално-координирани действия с международни и регионални
организации, държави и недържавни участници.
o По отношение вътрешните работи – нужно е да бъде единен и да
покаже, че може да предлага решения на гражданите
• Институциите на ЕС трябва да работят заедно, българското
председателство се нуждае и разчита на подкрепата на ЕП, за да можем
заедно да постигнем общите ни цели
• Председателството има ключова роля в Съвета: да координира и да бъде
връзка между различията, съществуващи не само между държавитечленки, но и между различните сектори
• Вие, председателите на комисии имате по същество същата роля в ЕП и
ние разчитаме на вас да помогнете да преодолеем различията, да градим
разбиране, и отново: да предлагаме резултати на нашите 500 милиона
граждани
• И последно, но не по важност – 2018 г. е последната пълна година преди
изборите за Европейски парламент. Остават едва 18 месеца до момента,
когато избирателите ще могат да съдят относно нашата колективна
ефективност, затова трябва да покажем, че Европа може да предлага
резултати на гражданите си.

• Нашето председателство е напълно наясно с това и ще работи усърдно
за постигане на напредък по приемането на ключови законодателни
актове.
• Във връзка с това, навременното приемане на следващия бюджет на ЕС
също е много важно, така че дебатът относно следващата МФР ще бъде
в центъра на вниманието по време на българското председателство.
• Съединението прави силата
• Стабилност, Сигурност и Солидарност. Консенсус…
Програма на българското председателство
Програма, основана на основните предизвикателства пред ЕС днес (Бъдещето
на Европа, Брекзит, миграция, дигитализация, младежка безработица…)
• Вдъхновено също така от разговори с европейски депутати
(проучвателни разговори вече водени през юли, посещение на лидери на
политически групи в София на 21 ноември)
• Стратегическа програма на Европейския съвет
• Римска декларация от 25.03.2017 г.
• Програма на лидерите
• Съвместна декларация на 3 институции
o Ще разглеждаме като приоритетни в законодателния процес
следните инициативи, с цел постигане на значителен напредък и,
където е възможно, изпълнение преди изборите за ЕП през 2019 г
.
• Четирите приоритета на Българското председателство имат за цел
връщането на гражданите в сърцето на европейския проек Всеки
един от тях има силно гражданско измерение .
Приоритет 1: Бъдещето на Европа и младите хора

Позволете да започна с първия приоритет – Бъдещето на Европа и
младите хора
Тенденциите изправят ЕС пред редица предизвикателства през следващите 12
години .
• Икономическият растеж и социалното сближаване са ключът към
бъдещето на Европа
• Европейската икономика набира скорост – създавате се повече
работни места, инвестициите растат, публичните финанси укрепват
• Въпреки това обаче остават известни затруднения – високо ниво на
задлъжнялост, слабо увеличение на заплатите, безработица сред младите
хора
• С тези предизвикателства ще се справим заедно
• Бъдещето на ЕС е да продължим усилията за социално сближаване.
• Българското председателство се ангажира изцяло с постигането на
напредък
по този приоритет, както и с конструктивното
сътрудничество с Парламента
МФР след 2020
• Бъдещата МФР следва да е съобразена с всички предизвикателства, така
че трябва да имаме правилните инструменти за справяне с тях.
• Основна трудност тук е
o Необходимост от повече средства за справяне с новите рискове –
миграция, климат, кибер
o Поради излизане на Обединеното кралство, налице е недостиг в
бюджета
• Реформа на следващия бюджет на ЕС относно :
o Собствен ресурс

o Гъвкавост
o Опростяване
o Прозрачност и видимост за гражданите на ЕС
• Българското председателство ще работи за активен и конструктивен
дебат по Многогодишната финансова рамка
o Комисията обяви целта си да внесе предложения за МФФ след
2020 през май 2018
o През февруари
обсъжданията

с

дебат

между

лидерите

ще

стартират

o През март ще сме домакини на конференция на високо
равнище в София на тема МФР след 2020 за отправяне на ясни
политически сигнали за областите от общ интереси елементите на
съгласие и несъгласие.
• Отчитаме желанието на Парламента и Комисията за преговори по
бърза писта и своевременно ще започнем преглед на предложението.
• Ще работим в тясно сътрудничество със следващите председателства
за гарантиране приемственост и последователност на дискусиите по
предложението да се постигне съгласие по следващия бюджет на ЕС и
съответните законодателни досиета, подлежащи на приемане преди
изборите през 2019 г.
Кохезионна политика
• Кохезионната политика осигурява истинска добавена стойност за
гражданите на ЕС и представлява най-важният политически инструмент
на ЕС за конвергенция, както е и катализатор за инвестиции за растеж и
работни места по отношение според наличното финансиране.
Така например, в резултат на подкрепата по линия на Кохезионната
политика след присъединяването, българският БВП се увеличи от 41% от
средната стойност за ЕС с 27 държави членки през 2007 г. на 48% към
днешна дата.

• Кохезионната политика не се ограничава само до регионалните различия
и слабо развити региони, тя е стратегия за насърчаване иновациите,
конкурентоспособността и устойчивото развитие.
• Въпреки това обаче, всички сме наясно, че има възможност за
подобрения. Основните теми за дискусия
по бъдещето на
Кохезионната политика включват обхват и приоритети на
инвестициите с добавена стойност на ЕС; връзката със
структурните реформи; опростяването – което е най-същественото.
• Българското председателство има намерение да придвижи дискусията за
Кохезионната политика след 2020 в Съвета, като по този начин
допринесе за подготовката на новата регулаторна рамка за
политиката, която ще бъде представена от Комисията през 2018 г.
• За тази цел ще имаме няколко срещи посветени на темата, включително
Съвет „Общи въпроси“ – кохезия, на 12 април и конференция на
високо равнище на 8 юни.
Институционални въпроси
• 2018 г. е последната, преди изборите за ЕП. Необходимо е да обърнем
внимание и на редица институционални въпроси
• Регламент за европейските политически партии и европейските
политически фондации, за Европейската гражданска инициатива;
Решение относно състава на ЕП. [Реформа на европейския
избирателен закон, вкл. дата за европейските избори]
• Българското председателство поставя акцент върху укрепване на
междуинституционалното сътрудничество и се ангажира да
продължи работата за приключване на междуинституционалното
споразумение относно Регистъра за прозрачност .
ОСП след 2020

• Комисията обяви целта си да внесе предложения за Общата
селскостопанска политика след 2020 г. към средата на 2018 г.
• Все пак бих могла да кажа, че Съветът активно ще допринесе за
подготовката на тези предложения. Имам предвид конкретно
редицата дебати, планирани за заседанията на Съвета и неформалната
среща през първата половина на 2018 г.
• Председателството има намерение да постави акцент върху запазване
на бюджета на ОСП и върху ефективността на инструментите на
сегашната ОСП.
Икономически и паричен съюз
• Задълбочаване на ИПС
o Българското председателство ще насърчава задълбочаване на
дискусиите за ИПС
o Очакваме Европейският Съвет да определи тази седмица
сроковете и приоритетите, така че да работим по архитектурата на
ИПС и целите със средносрочен хоризонт – а именно до 2025
• Завършване на Банковия съюз
o Трябва да се погрижим икономиката ни да бъде устойчива и
гъвкава. Завършването на Банковия съюз е от жизнено важно
значение.
o Ще работим за намиране на баланс между споделяне на риска
(Европейска схема за гарантиране на депозитите) и намаляване на
риска (пакет намаляване на риска - RRM)
o Надяваме се своевременно да бъде сформирана коалиция в
Германия; Франция вече демонстрира готовност да вървим
напред.
o Надяваме се съ-законодателите да бъдат в състояние да започнат
триалозите по мерките за редуциране на риска още през първата
половина на 2018 г.

• Изграждане на Съюза на капиталовите пазари
o Ще работим по всички досиета като приоритетни, включително и
по Пан-европейския пенсионен продукт
• Данъчно облагане
o В областта на данъчното облагане Българското председателство
ще съсредоточи вниманието си върху борбата с данъчни измами,
укриването и избягването на данъчното облагане с цел да
гарантира справедливо и ефективно облагане.
o Предвиждаме да започнем с постепенно създаване на
дефинитивна ДДС система, като част от Пакета за справедливо
данъчно облагане за създаване на единна ДДС зона в ЕС.
• Европейският семестър
Българското председателство ще се стреми да осигури плавно
изпълнение на цикъла за координиране на икономическата политика
2018 г. – Европейския семестър.
Околна среда и климат
• Бъдещето на Европа: опазването на околната ни среда е жизнено важно
• Околната среда влияе на всички сектори: транспорт, селско стопанство,
промишленост и пр.
• Длъжни сме да се стремим да запазим баланса във всички законодателни
досиета, не само по онези, които са пряко свързани с околната среда.
• Приоритетно ще работим интензивно по пакетите за постигане на
резултати по кръговата икономика и „позеленяване“ на Европейския
семестър.
• 2018 г. бележи крайъгълен камък на международната сцена по
отношение на климата с COP241 и диалога за напредъка по Парижкото
споразумение.
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Конференция на страните (COP)

• ЕС ще запази своята решителна и водеща роля по прилагането на
Парижкото споразумение.
Култура
• 2018 е Европейска година на културното наследство
• България като страна с богато културно наследство има уникалната
възможност да съчетае Председателството с Европейската година на
културното наследство. Планираме широк спектър от културни
прояви по време на нашето Председателство, които искаме да
споделим с гражданите.
• През ноември в Гьотеборг лидерите на държавите членки отдадоха
дължимото на европейската култура за общата ни идентичност.
Днес, повече от когато и да било културата би могла да изиграе важна
роля. Наред с връзките между европейските граждани, тя гради
бъдещето на Съюза ни като засилва чувството на принадлежност към
общото европейско пространство и насърчава европейската
идентичност.
• В този смисъл следва да укрепваме връзките между културата и
гражданите като целенасочено разширяваме успешните инициативи и
програми на ЕС (например „Творческа Европа“ и „Европа за
гражданите“), подкрепяни от ЕС като инструмент за изграждане и
утвърждаване на нашата многообразна европейска култура, обща
идентичност и европейския проект като цяло.
Младите хора
• Темата за младите хора не е свързана само и единствено с конкретни
досиета или законодателни актове. Тя е приоритет, който трябва да
утвърждаваме във всички сектори и във всички наши инициативи.
• За нашето Председателство те са от особена важност – и действително,
при подготовката на програма проведохме редица срещи с младите хора,
за да разберем техните потребности и тяхната визия за бъдещето на
Европа.

• Защото тя е тяхната Европа.
• Председателството разглежда програма Europass и Европейският
корпус за солидарност като ключови досиета и ще работим в тясно
сътрудничество с Парламента с оглед да постигнем съгласие по
законодателното предложение в началото на 2018 г.
Приоритет 2: Западни Балкани
Когато говорим за единна Европа, не можем да забравяме, че Западните
Балкани се нуждаят от ясна европейска перспектива и свързаност между
тях и държавите членки.
• В смисъла на сигурността, стабилността и просперитета на региона,
вторият приоритет на Българското председателство е за европейска
перспектива и свързаност на Западните Балкани
• Амбицията на Българското председателство е да постигне ясен план за
действие и с конкретни стъпки за всяка от страните, без да се създават
нереалистични очаквания
• Трябва да се погрижим по време на мандата на настоящата Комисия да
се постигне „необратим напредък“ относно перспективата за ЕС във
всяка страна от Западните Балкани, за да оставим важно наследство,
което да продължи да се консолидира при следващата Комисия.
• Поради това следва да надградим нашата политика с цел да се запази
динамиката на напредъка, да се засили подкрепата за проевропейското управление и гражданското общество в региона и да
се утвърди доверието към нашия ангажимент. В този смисъл
Стратегията на Комисията, която ще се публикува през февруари
представлява основен инструмент за очертаване на актуализирана
политика на разширение за Западните Балкани, която да се следва в
предстоящите години.
• Това е начинът за постигане на траен мир, сигурност и просперитет в
региона

• Целта е да осигурим свързаност със страните от Западните Балкани –
транспорт, комуникации, енергетика, образование и цифрова
• България полага последователни усилия в тази посока, например чрез
насърчаване на цифровите политики на ЕС сред страните от
Западните Балкани чрез постепенно намаляване на таксите за
роуминг и като се увеличават възможностите за достъп до
широколентов интернет
• Разширяването и Западните Балкани ще бъдат теми, поставяни отново
и отново по време на нашето председателство:
o Комисията ще представи стратегия за Западните Балкани и
редовния си пакет „Разширяване“, което ще доведе до приемане на
Заключения на Съвета през юни 2018 г.
o На 17 май ще бъдем домакини на среща на върха „ЕС-Западни
Балкани“ в София.
• Надяваме се с този ясен дневен ред да се изпрати положителен сигнал
на Западните Балкани и техните граждани, да направи перспективата
им за ЕС по-осезаема и на практика да засили сътрудничеството ни.
• Председателството отдава голямо значение за засилване на доверието в
разширяването и процесите на стабилизиране и асоцииране, и ще
подкрепи региона при провеждането на реформи, насочени към ЕС.
• Очакваме да видим реален напредък по основни показатели, а
именно реформи в областта на върховенството на правото и
обществено-икономически реформи.
• В същото време подкрепяме конструктивните инициативи, които
утвърждават
регионалното
сътрудничество
и
укрепват
добросъседските отношения, които са също толкова важни.
Приоритет 3: Сигурност и стабилност
• Според последни данни от Евробарометър, двата най-важни въпроса,
които притесняват гражданите на ЕС, са тероризмът и миграцията

Вътрешна сигурност
• Тероризъм и вътрешна сигурност
o За съжаление, терористичната заплаха е все още твърде реална;
борбата с тероризма, превенцията на радикализма и засилване
ролята на социалните общества ще бъдат абсолютен приоритет и
за нашето Председателство.
o Сътрудничеството със Специалната комисия за борба с тероризма на
Европейския парламет - TERR – вече работи много добре. С
нетърпение очакваме докладът да бъде представен през месец
септември следващата година.
o Основните въпроси, които трябва да бъдат разгледани тук, са обмен
на информация, управление на информацията и оперативна
съвместимост на IT-системите, както и управление на границите.
o С нетърпение очакваме предложенията на Комисията по въпроса за
оперативната съвместимост да бъдат представени скоро. Веднага ще
започнем техническия преглед с цел да постигнем общ подход
следващия юни.
o Надяваме се Европейският парламент да разглежда това досие също
приоритетно и да бъде готов да започнем триалозите тази година.
Миграция
o Въпросите относно миграцията остават на преден план в дневния ред
на ЕС, следователно и за нашето Председателство. Освен това ние
сме държава членка, намираща се на предна линия, така че разбираме
проблемите по-добре от всеки друг.
o Макар бройката на мигрантите, пристигащи в ЕС като цяло да
намалява, ние ще продължим да следим много внимателно
развитието на събитията, особено в Средиземно море.
o Лидерите на държавите членки обсъдиха миграцията през октомври
и предстои да го направят отново тази седмица на Европейския съвет,

за да очертаят основните направления за работа по външното
измерение.
▪ прекъсване на притока по централния средиземноморски
маршрут
▪ подобряване условията в центровете за настаняване в Либия и
улесняване доброволното завръщане
▪ укрепване на Доверителния фонд на ЕС за Африка
▪ трябва да направим всичко по силите си, за да помогнем на
Върховния комисар за бежанците към ООН /ВКБООН/ и
Международната организация по миграция /МОМ/ да създадат
отворени центрове за закрила в Либия, обслужвани от ООН
▪ продължаване прилагането на изявлението ЕС-Турция
▪ засилване връщането на нередовни мигранти посредством
дейности както на ниво ЕС, така и при засилено
сътрудничество с ключови трети държави.
• Реалното сътрудничество с държавите на произход и транзит, особено в
Африка, все още предстои да бъде постигнато. Необходимо ни е да удвоим
усилията и да осмислим резултатите от последната Пета среща на върха –
ЕС-АС [и по-специално изявлението от нея по темата за миграцията], за да
преодолеем липсата на напредък по връщане и реадмисия.
Убежище
• Интензивна работа по външните аспекти следва да вървят ръка за ръка с
укрепване на вътрешните механизми на ЕС.
o През 2016 г. започнахме преговори относно реформата на Общата
европейска система за убежище /Дъблин/. Изчерпателни и
задълбочени дискусии бяха проведени от четири последователни
Председателства.

o Време е да бъде постигнато споразумение. Такова споразумение,
което да определи необходимите промени и да гарантира постигане
на единство и ефективност.
o В това отношение Българското председателство ще се стреми да
приключи работа с Европейския парламент по законодателните
предложения, които вече са в преговорна фаза в началото на нашия
мандат, като целта ще бъде да приключи обсъждането в Съвета по
останалите и да се започнат преговори с Европейския парламент
колкото е възможно по-скоро
•

Окончателно решение по законодателния пакет за информационната
система на Шенген (SIS), ETIAS и системите за вход/изход; понастоящем
се водят преговори и се надяваме преди края на годината да бъде
постигнато споразумение. Председателството ни е готово да надгради
върху постигнатото от сегашното Председателство.

Кибер-сигурност
• Естонското Председателство постигна политическа реакция на високо
равнище по пакета за кибер-сигурност на Комисията под формата на
Заключения на Съвета. Наша задача е те да бъдат реализирани на практика.
• Ще продължим да проучваме предложението за „Агенция на ЕС по киберсигурност“ - ENISA, както и сертифициране (“Акт по кибер-сигурност''),
като се стремим към общ подход в рамките на нашето Председателство.
По приоритетите ни, свързани със сигурността и стабилността, ще
работим за укрепване ролята на ЕС като глобален участник, като се погрижим
ЕС да разполага с независим и добре функциониращ енергиен пазар, като
усъвършенстваме правната рамка, за да имат гражданите достъп до
справедливо, ефективно и бързо правосъдие /ключови досиета в област
„Правосъдие“ са Регламент „Брюксел IIа“, „Трансграничен достъп до
електронни доказателства“, „Институционализиране на Службата на
Европейския прокурор“/ .

Обща външна политика и политика за сигурност
• България ще подкрепя активно Върховния представител на ЕС по
външните работи и политиката за сигурност и изпълнението на
Глобалната стратегия на ЕС, която дава една кохерентна рамка на
външните отношения на ЕС
• Председателството ни ще се съсредоточи върху Западните Балкани, но
и ще продължи да надгражда върху постигнатото от Източното
партньорство и ще работи за засилване на видимостта на Дунавския и
Черноморския региони
• В „Южното съседство“ предимствена цел ще бъде продължаване на
усилията за постигане на дългосрочна устойчива стабилност. Ще
продължим да работим за преговори с нашите южни партньори по
„приоритетите на партньорството“ в рамките на обновената Европейска
политика на добросъседство.
• Ще продължим работата за установяване на приобщаващо и амбициозно
„Постоянно структурирано сътрудничество за укрепване на
европейската сигурност и отбрана“ / PESCO/ и по изпълнението на
конкретни модули и проекти
• Ще продължим да работим за по-нататъшното укрепване на
сътрудничеството между ЕС и НАТО на основата на Съвместната
декларация от 2016 г
• Българското Председателство ще подкрепя сигурността, изграждането
на капацитет и гъвкавата устойчивост на страните от Западните
Балкани.
Отбрана (ITRE)
• Програма за развитие на европейската отбранителна индустрия (EDIDP)
• Благодарение на усилията на Естонското председателство бе постигнат
значителен напредък по предложението и общ подход на Съвета днес,
12 декември.

• Наясно сме, че Парламентът също отрежда голямо значение на това
досие и Българското председателство очаква конструктивно обсъждане
с Европейския парламент възможно най-скоро.
Развитие (DEVE)
• ЕС и държавите членки следва да продължат изпълнението на „Дневен
ред 2030“
Търговия (INTA)
• След излизането на Обединеното кралство, стои въпросът дали ЕС
действително може да бъде ефективен партньор. Досега доказваме това
– успешни преговори с Канада (CETA). Трябва да се възползваме от
набраната инерция за всички предстоящи търговски споразумения:
Сингапур, Виетнам, Япония, Меркосур, Австралия, Нова Зеландия
• Трябва обаче да се погрижим за защита на интересите на гражданите и
промишлеността ни – търговията трябва да бъде справедлива
• В този контекст приветстваме споразумението с Европейския парламент
за модернизация на инструментите за защита на търговията
• Следващият ключов приоритет в тази област е прегледът на
инвестициите, ще работим съвместно по това важно досие
• Целта ни е да съгласуваме колкото е възможно по-дългосрочно графика
за обсъждания в Съвета с планирането на Европейския парламент
Енергетика (ITRE)
• Изграждането на Енергийния съюз е стратегическа цел – поради
икономически причини, дори по-важно - поради геополитически
съображения
• Ето защо пакетът „Чиста енергия“ е изключително важен за нас – той ще
укрепи независимостта на ЕС и едновременно с това ще ни позволи да

засили потенциала на възобновяемите енергии, както и ще помогне да
постигнем целите си по климата до 2030 г.
• Пакетът е безпрецедентен по своя обем и сложност, но Съветът постигна
напредък, а Българското председателство ще се постарае да продължи и
даже да ускори темпото:
o Както знаете, вече бяха проведени две заседания в триалога по
проекта за Директива за енергийните характеристики на сградите
o Надяваме се скоро да стартираме преговори в триалога по проекта
на Директива за енергийна ефективност
o По проекта за регламент за готовност за справяне с рискове в
електроенергийния сектор вече е постигнат общ подход
o По отношение на останалите пет предложения, целта на
Естонското председателство е да постигне общ подход по тези
досиета на 18 декември на заседанието на Съвета
• Надяваме се това да ни даде възможност да започнем преговори в
началото на следващата година в триалога с ЕП по тези законодателни
предложения. Разчитаме на вас, защото ще трябва да работим заедно
колкото е възможно по-бързо, ако искаме да постигнем реални
резултати в тази област.
Приоритет 4: Цифровизация & умения
• При този приоритет става въпрос за конкурентоспособност – той засяга
вътрешния пазар, Социална Европа.
• Но трябва да поставим акцент върху Цифрова Европа, защото това е
най-голямото предизвикателство за Единия пазар, но и най-голямата
възможност.
Цифровизация - законодателство

• Цифровият единен пазар е важен приоритет за Естонското
председателство и се постигна много в тази посока. Знам, че
Европейският парламент демонстрира изключителен конструктивизъм
и реално тази седмица продължават триалози по много от досиетата
• До момента Парламентът и Съветът приеха шест от предложенията по
Стратегията за Цифровия единен пазар
• Европейският съвет неотдавна даде нов политически тласък с призива за
работа на „бърза писта“ по предложенията, касаещи авторските права,
Директивата за цифрово съдържание, аудиовизуалните медийни услуги,
доставката на колетни пратки, свободния обмен на нелични данни и
Кодекса за електронните съобщения
• И все пак, предстои много работа. Цифровизацията вече не е въпрос на
избор, а реалност, и трябва да сме в крак с бързо развиващите се цифрови
технологии. Всяко допълнително забавяне може да ощети нашите
граждани, бизнес и икономики. Единствено с решителен ангажимент от
страна на всички можем да превърнем Цифровия единен пазар в
реалност.
• Една от най-големите пречки пред Цифровия единен пазар е
разпокъсаността на ниво ЕС, на национално ниво и даже в рамките на
отделни компании
• Като Председателство ще работим усърдно за преодоляване на тези
разделения – административни, даже понякога фиктивни - между
отделните формати на Съвета. Разчитаме на вашата подкрепа, като
Председатели на комисии, да ни съдействате да преодолеем
разделенията между комисиите в Европейския парламент.
• Ще се стараем да постигнем политическо съгласие с вас по следните
основни досиета: Кодекса за електронни съобщения и Органа на
европейските регулатори в областта на електронните съобщения
(BEREC), Директивата за аудиовизуалните медийни услуги, свободно
движение на нелични данни, договорите за предоставяне на дигитално
съдържание, Eдинния цифров портал
• Има и редица досиета, по които в Съвета още не е постигнато съгласие,

но ще се стремим да постигнем напредък:
o Две досиета по авторските права; защита на личното пространство
в интернет – Регламент за неприкосновеността на личния живот и
електронните съобщения
• Накрая, пред нас са най-новите предложения от Комисията –
киберсигурност, свободно движение на данни, както и очакваните нови
предложения – фалшиви новини и данъчно облагане на дигитални
компании
• Трябва да наваксаме – и даже да ускорим - темпото на работата си, за да
превърнем политическите си ангажименти в реалност. Целта на Съвета,
поставена от лидерите на държавите членки, е да завършим Цифровия
единен пазар до края на 2018 г., така че разчитаме на вас, на вашата
подкрепа и съдействие.
Цифровизацията не означава само и единствено законодателство. България
ще работи и подкрепя основни инициативи:
• Европейски облак за отворена наука2 (Европейският парламент –
собствена инициатива, доклад от Йежи Бузек, Председател на
комисията ITRE)
• Високопроизводителни изчисления (HPC)
Обаче, за да възстановим позицията на европейската икономика на
световен лидер, необходимо е много повече от цифровизация
Сред нашите приоритети, ще се стремим за:
• Силна Индустриална политика

2

Нов подход към научния процес на базата на сътрудничество и нови пътища за

разпространение на знанията.

o Тук, Съветът споделя мнението на Парламента, че ни е
необходимо повече от публикуваното наскоро Съобщение на
Комисията относно Стратегията
o Желаем да имаме изчерпателна индустриална стратегия на ЕС,
насочена към 2030 г. и след това, включваща средносрочни и
дългосрочни стратегически цели и показатели за индустрията,
придружена от План за действие, съдържащ конкретни мерки
• Съвременен интегриран транспортен сектор
o Пакет „Мобилност“ е от изключителна важност за нас.
Държавите членки имат особена чувствителност по него, както и
Парламентът. Необходимо е да намерим балансиран подход
o Въпреки това обаче, сигурна съм, че ще се съгласите с мен, че
модернизацията на сектора е стратегическа цел, и с вас ще работим
да я постигнем
• По този въпрос трябва да си припомним обаче, че
конкурентоспособността не може да бъде самоцел - тя е средство за
постигане на основната ни задача – икономическа сигурност и
просперитет за гражданите ни
• Поради тази причина Социалното измерение е важно и засяга всички
досиета в тази област
• Държавите членки отчитат колко важна е Социална Европа, което
пролича на Срещата на върха в Гьотеборг, обявяването на Европейския
Стълб на социалните права. Социалното измерение е включено в
дневния ред на Европейския съвет и тази седмица
• Трябва да се възползваме от набраната положителна инерция. Пред нас
са важни законодателни актове, като командироване на работници,
координация на системите за социално осигуряване, баланс между
професионалния и личния живот и Eвропейски акт за достъпност

• Отново обаче не става въпрос само и единствено за законодателни
актове
o Трябва да приложим на практика Социалния стълб
o Трябва да насърчим и развием правилните умения, така че
гражданите ни да имат полза от цифровата революция

Заключения
•

Както виждате, пред нас стоят много и сериозни задачи

•

Моментът е ключов за Европа, и предвид наближаването на
европейските избори, ни предстои работа по много досиета

•

Мога да ви уверя, че България се отнася към Председателството си с
огромна отговорност

•

Искаме да работим по прозрачен начин и чрез консенсус с всички
държави членки, с всички институции и особено с Европейския
парламент

•

Вие ще бъдете наш стратегически партньор и съм убедена, че заедно с
вас ще постигнем голям напредък и ще предложим реални ползи на
нашите граждани

