На 1 януари 2018 година България за първи път ще поеме ротационното председателство на Съвета на Европейския съюз за шестмесечен период – исторически момент за страната ни след десетгодишно
членство в Съюза.
Председателството е възможност да покажем страната, която
обичаме – една проевропейска България, имаща своя цивилизационен
принос към културно-историческото наследство на Европа, интегриран член, нужен за бъдещото развитие на Съюза.
В период, когато Европейският съюз е изправен пред множество
предизвикателства и възможности, България има уникален шанс да
участва в процесите на формиране и реформиране на ЕС такъв, какъвто биха искали да го видят европейските граждани и за какъвто
мечтаят младите хора.
Водещ принцип на работа по време на нашето Председателство
ще бъде запазването на единството и солидарността между държавите-членки, като Република България ще бъде балансьор и страна,
която търси консенсус, компромис и разбирателство. Българското
председателство ще насърчава партньорствата и ще бъде отворено
към гражданите.
Председателството е отговорност на цялото общество и всички
можем да допринесем за успеха му и за представянето на България
по начина, по който страната ни заслужава. След присъединяването
към НАТО и ЕС, това е ключов етап от нашето интегриране в ЕС и
представянето ни като пълноценни членове на европейското семейство.
Затова и мотото на Българското председателство е „Съединението прави силата“. То е отражение на историята на страната
ни и държавността, а същевременно и на идеята за обединена и солидарна Европа.
Нека превърнем първото Българско председателство на Съвета
на Европейския съюз в наша обща кауза!
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Какво е

СЪВЕТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ
има ли разлика
СЪЮЗ ис Eвропейския
съвет и със
Съвета на Европа?

Независимо от близкото звучене на наименованията, това са три
независими институции.
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ е институция, в рамките на
която заседават министрите от всички държави-членки на ЕС. Наричан още Съвет на министрите, това е форумът, на който министрите
от държавите-членки изразяват националните си интереси и решенията му се отразяват пряко на живота на гражданите и имат значително въздействие в международен план. Там се обсъжда и приема
законодателство, координират се политики, дава се мандат и се одобрява приключването на преговорите и подписването от името на ЕС
на международни споразумения, приема се бюджетът на ЕС, съвместно с Европейския парламент.
Съветът е един правен субект, който заседава в 10 различни формата, като в зависимост от обсъжданата тема съставът на министрите е различен. Заседанията се ръководят от министъра на държавата
членка, която изпълнява ротационното шестмесечно председателство
на Съвета. Изключение прави Съветът по външни работи, който обикновено се председателства от Върховния представител на Съюза по
въпросите на външните работи и политиката на сигурност.

ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪВЕТ се състои от държавните или правителствените ръководители на държавите-членки на ЕС, председателя на
Европейския съвет и председателя на Европейската комисия. Европейският съвет определя цялостната политическа насока и приоритетите на ЕС, като се приемат „заключения“ по време на заседанията.
Той не е законодателна институция на ЕС - нито договаря, нито приема закони на ЕС, а задава политическия дневен ред на Съюза.
СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПА е политическа международна организация
на страните от Европа (т.нар. „Голяма Европа“ – 47 страни-членки, за
разлика от 28 страни-членки на Европейския съюз). Организацията
насърчава сътрудничеството между всички държави в Европа в областта на правото, човешките права, демократичното развитие и културното сътрудничество. За разлика от ЕС, Съветът на Европа няма правомощия да създава закони. Двете организации споделят общ флаг и
химн.

Какво върши

Съветът на ЕС?
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Съветът изпълнява няколко основни задачи:
1. Приема законодателни актове
В повечето случаи Съветът договаря и приема законодателни актове (регламенти, директиви и др.) заедно с Европейския парламент по
обикновената законодателна процедура, позната и като процедура за
съвместно вземане на решение. Тя се прилага в области на водене на
политики, където ЕС има изключителна компетентност или споделена
компетентност с държавите-членки.

2. Допринася за координирането на политиките на държавите-членки
Съветът отговаря за координацията на политиките на държавите-членки в конкретни области. Той координира икономическите и
фискалните им политики с цел подобряване на икономическото управление в ЕС. В областта на образованието, културата, младежта и
спорта Съветът приема рамки за политиките на ЕС и работни планове,
в които се определят приоритетите за сътрудничество между държавите-членки и Европейската комисия. По отношение на заетостта Съветът изготвя годишни насоки и препоръки за държавите-членки.
3. Разработва общата външна политика и политика на сигурност въз
основа на стратегическите насоки, определени от Европейския съвет.
4. Съветът определя и изпълнява външната политика и политиката на
сигурност на ЕС въз основа на насоките, дадени от Европейския съвет. Тук се включват и помощта за развитие и хуманитарната помощ
от ЕС, отбраната и търговията. Заедно с Върховния представител
на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, Съветът следи за единството, съгласуваността и ефективността на външната дейност на Съюза. Сключва международни споразумения от името на ЕС.
5. Съветът възлага на Европейската комисия мандат да договаря от
името на ЕС споразумения между ЕС и страни извън ЕС и международни организации. Въз основа на предложение на Комисията
Съветът взема решение за подписването и сключването на споразумението. Окончателното решение за сключване на споразумението Съветът взема, едва след като Европейският парламент даде
одобрението си и споразумението бъде ратифицирано от всички
държави членки. Приема бюджета на ЕС съвместно с Европейския
парламент.
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Какво е

ротационно
председателство
на Съвета на Европейския съюз?
Председателството на Съвета на ЕС се сменя на ротационен принцип между държавите-членки на ЕС, както е заложено в Договора за
функционирането на ЕС (ДФЕС). Всяка държава изпълнява председателството за период от 6 месеца по график, приет с решение на Съвета
на ЕС. Държавите членки, които изпълняват функциите на ротационен
председател, работят в тясно сътрудничество, групирани в предварително определени „тройки“. Тройката определя дългосрочни цели и
изготвя общ план, в който се набелязват темите и основните въпроси,
които ще бъдат разгледани от Съвета в рамките на 18-месечен период.
Въз основа на тази програма всяка от трите държави изготвя собствена по-подробна шестмесечна програма.
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КАКВИ СА ЗАДАЧИТЕ
на председателството?
Основните функции на Председателството са:
1. Определя политически приоритети в сътрудничество с другите
държави от „тройката“ и с институциите на ЕС.

2. Планира, организира и председателства заседанията на всички
състави на Съвета на ЕС и на работните органи към него, с изключение на заседанията на Съвета по външни работи и подготвителните
му органи.
3. Насърчава постигането на съгласие и осигурява нормалното протичане на законодателния процес.
4. Представлява Съвета в отношенията с другите институции на ЕС.
5. Представлява Европейския съюз в международните отношения.

Защо Председателството е

важно?

5

По време на Председателството държавите членки имат възможност да демонстрират своите достижения и познания във всички области на европейските политики, да покажат най-доброто от своя
национален опит и по този начин да повишат своето влияние сред европейските си партньори. Ръководейки преговорите в Съвета по безпристрастен и конструктивен начин, държавите доказват своя пълноценен принос към европейската интеграция.
При формулиране на програмата на Председателството държавата
членка има възможност да подреди дневния ред на Съвета, така че да
включи въпроси, които са от национално и/или регионално значение.
Председателството създава условия и за по-активна гражданска дискусия по европейски теми в страната-председател, за изграждане на

партньорства и обмен на идеи. В дългосрочен план успешното Българско председателство ще помогне за повече доверие към страната,
повече чуждестранни инвестиции, развитие на туризма и все по-широко припознаване на академичните среди и гражданските организации
като пълноценни партньори в бъдещи европейски проекти и мрежи.

КОГА

България поема
Председателството на
Съвета на ЕС?
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България ще поеме ротационното председателство на Съвета на
ЕС на 1 януари 2018 г. като част от „тройката“ Естония – България– Австрия. Какво предстои от сега до 2020 г:
Естония: юли – декември 2017 г.
България: януари – юни 2018 г.
Австрия: юли – декември 2018 г.
Румъния: януари – юни 2019 г.
Финландия: юли – декември 2019 г.
Хърватия: януари – юни 2020 г.
Германия: юли – декември 2020 г.

За какво ще

РАБОТИ
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България като ротационен
Председател?

В 18-месечната програма на Съвета на Европейския съюз (1 юли
2017 г. - 31 декември 2018 г.), приета на 20 юни 2017 г. от Съвет „Общи
въпроси“, са отразени не само специфичните приоритети на Триото
председателства – Естония, България и Австрия, но и стратегическите
приоритети на ЕС за постигане на реални, видими резултати в отговор
на очакванията на гражданите за повече сигурност, заетост, устойчив
растеж и по-силно присъствие на Съюза на световната сцена.
Основните приоритети в Програмата на Триото, към които ще бъдат насочени усилията ни в следващите 18 месеца, са: Съюз на работни места, растеж и конкурентоспособност; Съюз, който оправомощава
и защитава всички свои граждани; към Енергиен съюз с насочена към
бъдещето политика в областта на климата; Съюз на свобода, сигурност
и правосъдие и Съюзът като мощен фактор на световната сцена.
Като страна-председател Република България ще отправи три основни послания за:
1. Консенсус - с фокус върху сигурността, превенцията на радикализацията и насилствения екстремизъм, миграцията, правосъдието,
бъдещето на Западните Балкани в ЕС и устойчив интегриран подход за Дунавския и Черноморския регион.
2. Конкурентоспособност - с фокус върху Единния пазар, подкрепата
на предприемачеството, малките и средните предприятия и стартиращите фирми за постигане на икономически растеж и създаване
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на работни места; задълбочаването на Икономическия и паричен
съюз; устойчива и ориентирана към бъдещето околна среда; ефективен Енергиен съюз; засилване на социалното измерение.
3. Кохезия - с фокус върху новата Многогодишна финансова рамка;
инвестициите в растеж и заетост; бъдещето на Кохезионната политика след 2020 г. и Европейските структурни и инвестиционни фондове; опростяването и модернизирането на Общата селскостопанска политика и културното наследство.
Тези три основни послания са пряко свързани помежду си. Консенсусът е необходим на Европа днес, за да се възползва от предизвикателствата и възможностите пред Европейския съюз чрез разбирателство и сътрудничество между държавите-членки за изграждане
на нашето общо бъдеще. Конкурентоспособността и кохезията, или
сближаването, са тясно свързани една с друга – това са двете страни
на една и съща монета. Европейският съюз не може да бъде конкурентоспособен, иновативен и ориентиран към бъдещето без кохезия, тоест без социално, икономическо, териториално и културно сближаване между европейските държави.

КАКВО ПРЕДСТОИ
на България като
Председател на Съвета на ЕС?

• 181 дни в периода м. януари – юни 2018 г., в които България ще бъде
ротационен председател
• 2000 събития, които ще бъдат организирани и проведени както в
Брюксел, така и в България
• 160 заседания на съвети, работни групи, комитети в България
• 200 делегати ще посетят България
• 500 представители на медиите ще отразяват събитията И още - стотици конференции, семинари, културни и медийни прояви.

Отговори на всички допълнителни въпроси можете да получите на
адрес в интернет:

www.eu2018bg.bg
или в най-близкия офис на Мрежата от 28 областни информационни центъра за популяризиране на ЕСИФ.

