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ВЪВЕДЕНИЕ

През последните години светът става все по-неспокоен, сложен 
и бързо променящ се. Това създава както възможности, така и 
предизвикателства. През следващите пет години ЕС може и ще укрепи 
ролята си в тази променяща се обстановка. Заедно, ние ще бъдем 
решителни и целенасочени, като се опираме на нашите ценности 
и силните страни на нашия модел. Само така можем реално да 
формираме бъдещия свят, да утвърждаваме интересите на нашите 
граждани, предприятия и общества и да защитим начина си на живот.

Настоящата стратегическа програма предоставя цялостна 
рамка и насока за тази цел. Целта и е да направлява 
работата на институциите през следващите пет години. 
Съсредоточена е върху четири основни приоритета:

 ■ защита на гражданите и свободите;

 ■ развиване на силна и жизнеспособна икономическа база;

 ■ изграждане на неутрална по отношение на климата, зелена, 
справедлива и социална Европа;

 ■ защита на европейските интереси и ценности в световен план.

Накрая, програмата има за цел да постигне резултати по тези приоритети.
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Европа трябва да бъде място, където хората се чувстват 
свободни и в безопасност. ЕС ще защитава основните права 
и свободи на своите граждани, признати в Договорите, и 
ще ги брани от съществуващи и нововъзникващи заплахи.

Общите ценности, които стоят в основата на нашите 
демократични и обществени модели, са фундаментът 
на европейската свобода, сигурност и благоденствие. 
Принципите на правовата държава и определящата 
им роля в нашите демокрации са основен гарант 
за опазването на тези ценности; те трябва да бъдат 
напълно зачитани от всички държави членки и от ЕС.

Трябва да гарантираме целостта на нашата 
територия. Ние трябва да знаем кой влиза в ЕС и 
да сме тези, които решават кой може да направи 
това. Ефективният контрол на външните граници 
е абсолютно необходим за гарантирането на 
сигурността, опазването на закона и реда, както и за 
осигуряването на добре функциониращи политики на 
ЕС, в съответствие с нашите принципи и ценности.

Решени сме да продължим да развиваме оптимално 
работеща всеобхватна миграционна политика. 
Ще продължим да поддържаме и ще задълбочим 
сътрудничеството си с държавите на произход и на 
транзитно преминаване, за да се борим с незаконната 
миграция и трафика на хора и да гарантираме ефективно 
връщане. Що се отнася до вътрешното измерение, 

нужно ни е споразумение за ефективна политика в 
областта на миграцията и убежището. Необходимо 
е да се постигне консенсус по регламента „Дъблин“ 
с оглед на неговото реформиране въз основа на 
баланс между отговорност и солидарност, като се 
вземат под внимание лицата, които са дебаркирани 
вследствие на операции за търсене и спасяване.

Ще предприемем нужните мерки, за да гарантираме 
доброто функциониране на Шенген.

Ще развием и укрепим борбата си с тероризма 
и трансграничната престъпност, като подобрим 
сътрудничеството и обмена на информация и 
усъвършенстваме още повече общите си инструменти.

Ще засилим устойчивостта на ЕС спрямо природните 
и предизвиканите от човека бедствия. Активната 
солидарност и обединяването на ресурси са 
ключът към постигането на тези цели.

Трябва да защитим обществата си от злонамерени 
действия в киберпространството, хибридни 
заплахи и дезинформация, дело на враждебни 
държавни и недържавни фактори. Преодоляването 
на тези заплахи изисква цялостен подход с повече 
сътрудничество, по-голяма координация, повече 
ресурси и повече технологични способности. 

Защита на гражданите 
и свободите
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Солидната икономическа база е от решаващо значение 
за конкурентоспособността, благоденствието и ролята 
на Европа на световната сцена, както и за създаването на 
работни места. Тъй като предизвикателствата в областта на 
технологиите, сигурността и устойчивостта променят света 
из основи, ние трябва да обновим базата за дългосрочен 
устойчив и приобщаващ растеж и да засилим сближаването 
в рамките на ЕС. За целта трябва да постигнем сближаване 
на нашите икономики във възходяща посока и да 
разрешим демографските предизвикателства.

Трябва да гарантираме, че еврото работи за 
нашите граждани и запазва устойчивостта си, 
като задълбочаваме Икономическия и паричен 
съюз във всичките му измерения, завършим 
банковия съюз и съюза на капиталовите пазари 
и засилим международната роля на еврото.

За да имат нашите действия максимално въздействие, 
ни е необходим по-интегриран подход, свързващ 
всички имащи отношение политики и измерения: 
задълбочаване и засилване на единния пазар и неговите 
четири свободи, разработване на съобразена с бъдещето 
промишлена политика, предприемане на действия по 
отношение на цифровата революция и гарантиране 
на справедливо и ефективно данъчно облагане.

Единният пазар във всичките си измерения е от 
решаващо значение в това отношение. ЕС не може да 
си позволи да не използва пълноценно потенциала 
на един пазар от половин милиард души, особено в 
областта на услугите. Краткосрочните трудности не 
могат да бъдат използвани като аргумент срещу една 
дългосрочна стратегия, която е смела, всеобхватна и 
далновидна. Това трябва да върви успоредно с една по-
настъпателна, всеобхватна и координирана промишлена 
политика. На ЕС са нужни и двете, при това неотложно.

През следващите няколко години цифровата 
трансформация ще се развива още по-бързо и ще 

доведе до широкообхватни последици. Трябва да 
направим така, че Европа да бъде самостоятелна в 
цифрово отношение и да получи полагащия Ѝ се дял 
от ползите от това развитие. Нашата политика трябва 
да въплъщава ценностите на нашето общество, да 
утвърждава приобщаването и да остава съвместима 
с нашия начин на живот. За тази цел ЕС трябва да 
работи по всички аспекти на цифровата революция и 
изкуствения интелект: инфраструктура, свързаност, услуги, 
данни, регулиране и инвестиции. Това трябва да бъде 
придружено от развитието на икономиката на услугите и 
интегрирането на цифровите услуги във всички сектори.

Същевременно трябва да увеличим инвестициите в 
човешките умения и образование, да работим повече за 
стимулиране на предприемачеството и иновациите и да 
увеличим усилията в научноизследователската област, 
по-специално чрез преодоляване на разпокъсаността 
на европейските научноизследователски и развойни 
дейности и иновации. Инвестирането в нашето 
бъдеще означава също насърчаване и подпомагане 
на публичните и частните инвестиции, включително в 
инфраструктура, с цел финансиране на растежа на нашата 
икономика и нашите предприятия, включително МСП.

В свят, в който общите правила и стандарти все повече 
биват подлагани на съмнение, ще е жизненоважно 
да се установи равнопоставеност, включително в 
областта на търговията. Това означава да се осигури 
лоялна конкуренция в рамките на ЕС и в световен 
план, да се насърчава достъпът до пазара, да се води 
борба с нелоялните практики, извънтериториалните 
мерки и рисковете за сигурността от трети държави, 
както и да се гарантира сигурността на нашите 
стратегически вериги на доставки. Ще продължим 
да актуализираме нашата европейска рамка в 
областта на конкуренцията с оглед на развитието на 
технологиите и тенденциите на световния пазар.

Развитие на нашата 
икономическа база: 
европейският модел 
на бъдещето



Европа се нуждае от приобщаване и устойчивост, като 
възприема промените, предизвикани от екологичния 
преход, технологичното развитие и глобализацията, и 
същевременно гарантира, че никой не е изоставен.

Днес, когато последиците от изменението на климата 
стават все по-видими и повсеместни, трябва спешно 
да ускорим действията си за управление на тази 
екзистенциална заплаха. ЕС може и трябва да застане 
начело, като се заеме със задълбочена трансформация 
на собствената си икономика и общество, за да 
постигне неутралност по отношение на климата. Това 
ще трябва да се проведе по начин, който е съобразен с 
националните обстоятелства и е социално справедлив.

Климатичният преход ще ни предостави реална възможност да 
се модернизираме и същевременно да станем световен лидер 
в една екологосъобразна икономика. Нашите политики следва 
да са съобразени с Парижкото споразумение. ЕС не може 
да действа сам: всички държави следва да направят крачка 
напред и да ускорят действията си в областта на климата.

Успехът на екологичния преход ще зависи от значителната 
мобилизация на частни и публични инвестиции, от наличието 
на ефективна кръгова икономика, както и на интегриран, 
взаимосвързан и добре функциониращ европейски енергиен 
пазар, предоставящ устойчива и сигурна енергия на достъпни 
цени, при пълно зачитане на правото на държавите членки 
да определят своя енергиен микс. ЕС ще ускори прехода 
към енергия от възобновяеми източници, ще увеличи 
енергийната ефективност, ще намали зависимостта от 
външни източници, ще диверсифицира доставките си и ще 
инвестира в начини за осигуряване на мобилност в бъдеще.

Успоредно с това трябва да продължим да подобряваме 
екологичните условия в нашите градове и извън тях, 
да повишаваме качеството на въздуха и водата, както 
и да насърчаваме устойчивото селско стопанство, 

което е от жизненоважно значение за гарантиране 
на продоволствената сигурност и насърчаването на 
качественото производство. Ние ще оглавим усилията 
за борба със загубата на биоразнообразие и за опазване 
на екологичните системи, включително океаните.

Промяната към по-екологично, по-справедливо и по-
приобщаващо бъдеще ще бъде свързана с разходи 
и предизвикателства в краткосрочен план. Ето защо 
е толкова важно промяната да бъде придружена от 
мерки и да се помогне на общностите и отделните 
хора да се приспособят към новия свят.

Затова е нужно да се отдели специално внимание на 
социалните въпроси. Европейският стълб на социалните 
права следва да се прилага на равнището на Съюза и на 
равнището на държавите членки при надлежно зачитане на 
съответните им области на компетентност. Неравенствата, 
които засягат по-специално младите хора, представляват 
значителен политически, социален и икономически риск; 
различията между поколенията и степента на образованост, 
както и териториалните различия, нарастват и се появяват 
нови форми на изключване. Наш дълг е да предоставим 
възможности на всички. Трябва да положим повече усилия, 
за да гарантираме равенството между жените и мъжете, 
както и правата и равните възможности за всички. Това е 
както обществен императив, така и икономически актив.

Наличието на адекватна социална закрила и 
приобщаващи пазари на труда и утвърждаването 
на сближаването ще помогнат на Европа да запази 
начина си на живот, а също и едно високо равнище 
на защита на потребителите и на стандартите за 
храните, както и добър достъп до здравеопазване.

Ще инвестираме в културата и културното си наследство, 
които са сърцевината на европейската ни идентичност.

Изграждане на 
неутрална по 
отношение на климата, 
зелена, справедлива 
и социална Европа
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Утвърждаване на 
европейските интереси 
и ценности по света

В днешния все по-несигурен, сложен и променящ се 
свят ЕС трябва да поддържа стратегически курс на 
действие и да увеличи способността си да действа 
автономно, за да защитава интересите си, да поддържа 
ценностите си и начина си на живот и да спомогне 
за оформянето на бъдещето в глобален план.

ЕС ще продължи да бъде движеща сила за многостранното 
сътрудничество и за световния основан на правила 
международен ред, като гарантира откритост и 
справедливост, както и необходимите реформи. Той ще 
подкрепя ООН и основните многостранни организации.

ЕС ще използва влиянието си, за да оглави ответните 
действия спрямо глобалните предизвикателства, 
като покаже пътя напред в борбата с изменението 
на климата, насърчава устойчивото развитие и 
прилага Програмата до 2030 г. и като сътрудничи с 
държавите партньори в областта на миграцията.

ЕС ще утвърждава своя уникален модел на сътрудничество 
като вдъхновение за другите. Той ще поддържа 
европейската перспектива за европейските държави, които 
са в състояние да се присъединят и желаят това. Ще се 
стреми да осъществява амбициозна политика за съседство. 
Ще развива всеобхватно партньорство с Африка. Заедно 
с глобалните партньори, споделящи нашите ценности, ЕС 
ще продължи да работи за световния мир и стабилност 
и да утвърждава демокрацията и правата на човека.

Но за да защитава по-добре интересите и ценностите 
си и да спомогне за оформянето на новите условия в 
света, ЕС трябва да бъде по-настъпателен и ефективен. 
Затова е нужно да бъдем по-единни в позициите си и по-
решителни и ефективни при упражняването на влияние. 

Това означава също да си осигурим повече ресурси и да 
използваме по-добре наличните. Освен това означава 
да дадем по-ясен приоритет на европейските интереси 
в сферата на икономиката, политиката и сигурността, 
като за целта използваме всичките си политики.

Централен елемент в това отношение е наличието на 
амбициозна и солидна търговска политика, гарантираща 
лоялна конкуренция, реципрочност и взаимни ползи, както 
на многостранно равнище в една реформирана СТО, така и 
в двустранните отношения между ЕС и неговите партньори.

ОВППС и ОПСО на ЕС трябва да повишат своята активност и 
способност да откликват на нуждите, както и свързаността 
си с другите направления на външните отношения. 
Освен това ЕС трябва да поеме по-голяма отговорност 
за собствената си сигурност и отбрана, по-специално 
като увеличи инвестициите в областта на отбраната, 
развитието на способности и оперативната готовност; 
той ще сътрудничи тясно с НАТО при пълно зачитане на 
принципите, определени в Договорите и от Европейския 
съвет, включително принципите на приобщаване, 
реципрочност и самостоятелно вземане на решения от ЕС.

Отношенията със стратегически партньори, включително 
нашите трансатлантически партньори, и нововъзникващи 
сили трябва да бъдат ключов елемент на една солидна 
външна политика. За тази цел е необходимо да има много 
повече полезни взаимодействия между равнището 
на ЕС и равнището на двустранните отношения. 
ЕС може да се ангажира с други световни сили на 
основата на равнопоставеността само ако избягва 
разпокъсания подход и действа като единен фронт, 
подкрепен с ресурси от ЕС и държавите членки.



ЕС трябва да посреща вътрешните и външните предизвикателства 
по интегриран начин. За да бъде ефективна външната дейност, 
ни е нужна солидна вътрешна икономическа база.

Нашите институции трябва да се съсредоточат върху наистина 
същественото. В съответствие с принципите на субсидиарност и 
пропорционалност ЕС трябва да влага големи усилия в значимите 
неща и по-малки в незначителните неща. На икономическите и 
социалните фактори ЕС трябва да осигури необходимото поле 
за действие, за творчество и за иновации. Важно ще е да се 
ангажират гражданите, гражданското общество и социалните 
партньори, както и регионалните и местните участници.

Нашите институции ще работят в съответствие с духа и буквата 
на Договорите. Те ще зачитат принципите на демокрацията, 
върховенството на закона, прозрачността и равенството между 
гражданите и между държавите членки. Доброто управление зависи 
и от стриктното прилагане и изпълнение на договорените политики 
и правила, които трябва да бъдат внимателно наблюдавани.

Всяка институция следва да преразгледа методите 
си на работа и да обмисли най-добрите начини да 
изпълнява функциите си съгласно Договорите.

ЕС трябва да си осигури средства, с които да осъществи стремежите 
си, да постигне целите си и да прокара политиките си.

Институциите и държавите членки трябва да работят заедно и 
да използват значителните си ресурси в рамките на едно общо 
начинание. Способностите на регионалните и местните участници 
следва да бъдат оползотворени в името на цялостното усилие.

Настоящата стратегическа програма е първата стъпка от процес, 
който ще бъде доразвит от институциите и държавите членки. 
Европейският съвет ще следи внимателно изпълнението 
на тези приоритети и при необходимост ще зададе по-
нататъшни общи политически указания и приоритети.

ПОСТИГАНЕ НА 
РЕЗУЛТАТИ ПО НАШИТЕ 
ПРИОРИТЕТИ
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