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3336 приоритета за 2019 — 2024 г.
на Европейската комисия

1. Европейски зелен пакт: Стремеж да бъдем първия неутрален

по отношение на климата континент.

2. Европа, подготвена за цифровата ера: Предоставяне на

възможности на хората чрез ново поколение технологии.

3. Икономика в интерес на хората: Действия за постигане на

социална справедливост и благоденствие.

4. По-силна Европа на световната сцена: Укрепване на нашето

отговорно глобално лидерство.

5. Утвърждаване на европейския ни начин на живот и

защита на нашите граждани и нашите ценности.

6. Нов тласък за европейската демокрация: Насърчаване,

защита и утвърждаване на нашата демокрация.
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Тогава дойде коронавирусът!



555Планът за възстановяване на Eвропа 
– отговорът на кризата
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Нужен беше нестандартен отговор!



777Възстановяване на 
европейската икономика

• Зелена Европа

• Дигитална Европа

• Устойчива (стратегически 
aвтономна Европа)



888Приоритети на 
Европейския парламент 

1. Социално-икономическо възстановяване;

2. Солидарност, основана на общи ценности;

3. Европейската зелена сделка – нови правила за общата
селскостопанска политика;

4. Създаване на сигурна и конкурентоспособна цифрова
среда - дигитални услуги, изкуствен интелект, обмен
на данни, киберсигурност;

5. По-силна Европа в света – човешки права, търговия,
отношения със съседните страни;

6. Изграждане на здравен съюз;

7. Миграцията;

8. Европейската демокрация – общи ценности,
върховенство на правото, основни човешки права.
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Благодарение на Европейския парламент 

увеличение на средствата за:

• програмата „Еразъм+“ с 2,2 млрд.  

евро,

• програмата „Хоризонт Европа“ за 

научни изследвания с 4 млрд. евро, 

• програмата за здравеопазване –

с 3,4 млрд. евро. 

Ролята на Eвропейския парламент
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Съвместна политическа декларация на 

Парламента, Съвета и Комисията 
за общите политически цели до 2024г 

• Пълно възстановяване от пандемията COVID-19 при
изграждането на европейски здравен съюз;

• Преход към по-справедливо, по-здравословно, по-зелено
и по-дигитално общество;

• Глобално лидерство в борбата с изменението на
климата;

• Оформяне на собствени цифрови решения на Европа и
установяване на цифров суверенитет на Европа;

• Европейската икономика - по-устойчива и стабилна;

• Защита на общите европейски ценности и укрепване на
европейския демократичен модел;

• Засилване на ролята на ЕС като глобален участник.



111111ЖИЗНЕСПОСОБНА 
ЕВРОПА

ФАЛШИВИТЕ 
НОВИНИ

ЗЕЛЕНА ЕВРОПА

ДИГИТАЛНА 
ЕВРОПА

ПРИНЦИПИ
ПРАВОВА 
ДЪРЖАВА 
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Зелена Европа 
- Европейската зелена сделка 



131313Дигитална Европа
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Жизнеспособна Европа 

– стратегическа автономия 



151515Социална Европа 
– справедлив преход



161616Сложните отношения 
ЕС – САЩ – Китай – Русия



171717Върховенство на правото и 
ценностите 



181818Разширяването –
Западните Балкани ????



191919Обща миграционна политика
??????????????



202020Европейският съюз е голям 
и информация дебне отвсякъде
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222222Бъдещето на обединена Европа-
To be or not to be?



232323Конференция за бъдещето на Европа 
– теми за дискусия

HTTPS://FUTUREU.EUROPA.EU/



242424Предпоставки за развитие на        
общи политики

Обща политическа воля,

Обща визия за осъществяването им,

 Способност за предприемане на 

конкретни действия.
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Възможно ли е политиките да са 
one-size-fits-all ?

ЕС е разнороден

Интересите са различни
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Време за размисъл, 
време за действие!
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проф. Ингрид Шикова 

ingridshikova1@gmail.com


