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На 16 септември взех участие в конференцията "Софийски
разговори за Европа", организирана от българската
инициативна група "Душа за Европа". Събитието, чиято
основна цел бе да постави акцент върху Европа като
културен и граждански проект, е част от поредицата дебати,
организирани от "Душа за Европа" в редица европейски
градове като Берлин, Брюксел, Амстердам, Клуж-Напока и
др. В изказването си подчертах, че успехът на Европа зависи
на първо място от активното участие на гражданите във
взимането на решения по политиките на Европейския съюз,
и че изборите за Европейски парламент са начинът
гражданите да покажат какво очакват от Европа. Макар и
парламентът да се избира пряко още от 1979 г., истински важните европейски теми отсъстват от
предизборния дебат, a вместо това се обсъждат специфични национални въпроси. Задача на
политиците е да поставят в центъра на дискусиите общите ни европейски проблеми, които Европа
може да реши по-добре отколкото страните-членки самостоятелно. Трябва да обясним на
гражданите какво им носи Европейският съюз - мир, свобода на движение, образование и работа в
друга страна-членка. Много е важно още от училище ранна възраст децата да знаят правата и
задълженията си като европейски граждани, да са запознати с възможностите, които им дава
европейската интеграция и което да ги мотивира за бъдещо участие в политическия живот на Европа
и на собствената си страна. Такова образование трябва да залегне и в един бъдещ закон за средното
образование в България.
На 17 септември председателствах специалното съвместно
заседание на Комисията по външни работи (AFET) и
Комисията по развитие (DEVE) на Европейския парламент,
на което бяха обявени официално номинираните за
престижната награда „Сахаров“ и обявих кандидатурите на
седемте номинирани активисти и организации, които бяха
членовете на Комисията обсъдиха. Това е юбилейна година
за наградата "Сахаров", която беше учредена преди точно 25
години и удостоява личности или организации, посветили
усилията си на борбата за защита на правата на човека и
основните свободи. Нейното връчване носи голяма
символична стойност. Европейският съюз и Европейският парламент имат ангажимент към
демокрацията и отстояването на човешките права не само в Европа, но и сред всички наши съседи и
партньори.
Стремим се да включваме клаузи за
демокрация, добро управление и човешки права във всички
договори, които ЕС сключва, като работим активно с
Европейската служба за външни действия.
Между 17 и 19 септември 2013 г. по моя покана група от
симпатизанти на ГЕРБ, представители на местната власт,
студенти и млади спортисти от различни градове на
България посети Европейския парламент в Брюксел.
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В подкрепа на кандидатурата на
морската ни столица Варна в
конкурса Европейска младежка
столица за 2016 г. организирах
представяне на града в Европейския
парламент в Брюксел. Събитието
под наслов "Varna - European Youth
Capital 2016. Young People Stand Up
For Young People" обедини всички
български евродепутати, които
декларираха подкрепата си за
кандидатурата на Варна. Бяха
представени предимствата на града в надпреварата, а изложбата "Free Flow Youth" разкри
креативната младежка енергия на града в сфери като роботика, архитектура, еко дизайн, космически
проекти, графити и стрийт арт, скейт арт, репортажна творческа фотография, видео арт, типография и
литература.
Сред гостите бяха чужди евродепутати, постоянният представител на Република България към
Европейския съюз посланик Димитър Цанчев както и посланикът ни в Кралство Белгия и
Люксембург Веселин Вълканов, Владимир Кисов - член на Комитета на регионите, представителят
на град Варна в Брюксел Биляна Раева, както и служители в европейските институции и органи,
които излъчват свои представители в журито на конкурса "Европейска младежка столица".
На 24 септември в Комисията по регионално развитие на
Европейския парламент беше представено и гласувано
проектостановището, по което съм докладчик относно
Многогодишната финансова рамка на Европейския съюз за
периода 2014-2020 г. За съжаление първоначалното желание
за една добре финансово подплатена Kохезионна политика
не бе изпълнено поради реалностите на икономическата и
финансова криза в Европа. Европейските региони ще бъдат
принудени да работят с намалено бюджетно финансиране,
но все пак ще има бюджет с дългосрочна седемгодишна
перспектива, което е по-добрият вариант от алтернативата
да няма Многогодишна финансова рамка и предвидимост на плащанията по проекти за развитие на
регионите.
ОКТОМВРИ

На 3 октомври 2013 г. групата от 210 евродепутати от четири
политически групи, обединени около името на един от
бащите на европейската интеграция – Алтиеро Спинели, в
която участвам, представи своето предложение за ревизия
на действащите договори за Европейски съюз.
Новият „Основополагащ закон на Европейския съюз“ е
отговор на трудностите пред европейските институции да
вземат адекватни и своевременни мерки за справяне с кризата в еврозоната, която даде отражение
върху целия Европейски съюз, както и неспособността на отделните страни-членки успешно да
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приложат национални планове за реформи и икономическо възстановяване. Евродепутатитефедералисти предлагат задълбочаване на сътрудничеството във федерална посока, както и все потясна фискална интеграция (фискален и икономически съюз) в ущърб на националния егоизъм,
спъващ търсенето на европейски решения на общи за гражданите на ЕС проблеми.
Повече от 110 дни по улиците и по площадите на България
гражданите протестират срещу неестествената коалиция,
дошла по неморален начин на власт между нереформирани
комунисти, наричащи се за пред Европейския съюз
"социалисти", една партия, представяща се за крепител на
етническия мир, с икономическа изгода от това, и
антиевропейската "Атака". Това заявих на сесията на
Европарламента в Страсбург. В момента в България се
приемат - без никакъв обществен дебат - изключително
важни промени в сектор "Сигурност". Желанието на
управляващите е да ограничат достъпа до архивите на
комунистическата Държавна сигурност и назначаването на
ключови позиции, като областни управители, в
дипломацията и на много други места в държавната
администрация на хора, свързани с тези бивши структури.
Това е скандал за страна - членка на ЕС.

На 14 октомври заедно с колегата ми Евгени Кирилов взех
участие в дискусия по проблемите на европейската
интеграция в навечерието на изборите за Европейски
парламент през 2014 г. Форумът, който бе организиран от
Съюза на европейските федералисти, Европейското
младежко движение и Студентския съвет на Софийския
университет съвместно с Информационното бюро на
Европейския парламент (ЕП) в София, бе част от
стартиралата през септември информационна кампания на
ЕП за предстоящите евроизбори. В оживена дискусия
студентите по право и европеистика поставиха въпроси,
свързани с възможностите, които Европа създава за младите
хора, с демографските проблеми на континента, с
бежанския поток от Сирия към страните от ЕС, както и с
вътршнополитическата ситуация в България.
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На 16 октомври председателят на фондация "Българска
памет" д-р Милен Врабевски бе удостоен с Гражданската
награда на Европейския парламент за 2013 г., връчвана
ежегодно на личности, които с работата си допринасят за
популяризирането на каузата на Обединена Европа и
изграждането на мостове на разбирателство и утвърждаване
на споделени ценности - мир, демокрация и толерантност.
Кандидатурата на д-р Врабевски, когото аз и колегата ми
Преслав Борисов номинирахме, бе селектирана от журито на
конкурса наред с тази на писателя Валери Петров.
В България лауреатите получиха наградата от президента на Републиката Росен Плевнелиев.
Тазгодишната церемония бе заредена с особена символика, тъй като 2013 е обявена от европейските
институции за Година на гражданите.
На 16 октомври взех участие в Третия конвент на арменците в
Европа. Международната конференция се проведе в
Европейския парламент в Брюксел и събра арменската
диаспора от редица държави. Армения поддържа много добро
сътрудничество с ЕС и само преди няколко месеца
Европейският парламент одобри споразумението за
облекчаване на визовия режим. Наскоро дадохме зелена
светлина за участието на страната в някои европейски
програми.
На 23 октомври в дебат по Политиката за добросъседство на
Европейския съюз изтъкнах, че в Москва са по-живи от
всякога рефлексите от Студената война.
По време на пленарната сесия на Европейския парламент в
Страсбург насърчих страните от Източното партньорство Украйна, Молдова, Грузия, Армения и Азербайджан - да
продължат с необходимите реформи.
НОЕМВРИ

В Деня на народните будители 1 ноември дарих книги на 3
читалища в Бургаска област. Информационните пособия
представят работата на институциите на Европейския съюз и
неговите политики на български и на английски език. Сред
читалищата, получили литература на европейска тематика, са
НЧ „Георги Кондолов”, Ахтопол НЧ „Христо Ботев” и с.
Черково, община Карнобат, които поддържат просветния дух
от началото на миналия век. Българските читалища
продължават да играят основна роля в духовния живот на
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градовете и по-малките населени места - те са близо до гражданите, което ги прави чудесни
посланици на ценностите на европейската интеграция и възможностите за развитие, които тя
предлага.
На 4 ноември взех участие в специалното заседание на
Комисията по външни работи и нейната Подкомисия по
сигурност и отбрана. Срещата, която председателствах,
събра членове на европейския парламент и депутати от
националните парламенти на държавите-членки на ЕС.
Тема на заседанието беше срещата на Европейския съвет
през декември, когато водеща тема ще бъде бъдещето на
европейската отбрана. В изказването си изразих
необходимостта от по-силна обща политика за сигурност и
отбрана, която да отговори на новите предизвикателства
пред сигурността в ХХI век, както и на очакванията на
европейските граждани. Натискът от Изтока и това, което се случва по границите ни карат все почесто да се замисляме за случващото се в нашия регион и способностите за поддържане на мира,
които имаме в Европа. Необходимо е да има повече солидарност и сътрудничество в Европа в
областта на сигурността и отбраната.

На 6 ноември в Европейския парламент в Брюксел Европейската асоциация на спортните столици и
градове връчи годишните си награди. Два динамично развиващи се български града - София и
Пловдив - също бяха представени по време на събитието. През 2014 г. Пловдив ще бъде един от
петнадесетте Европейски спортни градове, което го прави първият български град носител на
отличието. Наградата получи лично кметът на града Иван Тотев, според когото община Пловдив
работи усилено за развитие на спорта в града и изборът на Пловдив е признание за добре свършената
работа. Градът под тепетата е бил избран след оценка на спортните съоръжения в града, извършена
от представители на Федерацията на европейските столици и градове на спорта.
Подрепях кандидатурата на града на всеки етап от селекцията, защото съм убеден, че инвестициите в
българския спорт повишават качеството на живот на гражданите. Заставам и зад кандидатурата на
София за титлата Европейска спортна столица, за която тя ще се бори през 2017 г.
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В пленарната зала на Европейския парламент ...
Работата на Европейския парламент през ноември месец бе от решаващо значение за окончателното
приемане на правилата на политиките на Европейския съюз за новия програмен период (2014-2020) Кохезионна политика, Общата селскостопанска политика, програмата на ЕС за изследвания и
иновации "Хоризонт 2020" и пр. С това ЕП осигури влизане в сила на правилата от 1 януари 2014 г.

По време на парламентарния си мандат активно работих по правилата, по които предстои да бъдат
отпускани средствата от еврофондовете, и защитавах позицията, че България трябва да навакса с
усвояването на солидарните средства от ЕС, както и че трябва да получи повече средства по
еврофондовете. Именно тези инвестиции създават перспективи за развитие в малките населени
места, за да могат гражданите да разчитат на образование, работа и сигурност там, където живеят.
За съжаление обаче в България, където нуждата от европейските средства за развитие на регионите е
крещяща, подготовката за новия програмен период зацикли в последните месеци! В опита си да
извлече политически дивиденти от европейските фондове, правителството "Орешарски" не може да
гарантира бързото стартиране на новите Оперативни програми.
Ето и някои от най-тревожните сигнали:
1. Не се прави нищо за информирането на българските граждани и бизнес за възможностите на
новите програми и нейните правила
2. Има безпокойство от факта, че правителството "Орешарски" залага приоритети и потенциални
проекти, насочени към общини, управлявани от партии в коалицията
Следващият програмен период е шанс за България да навакса в изоставането си. Основен приоритет
е максималното усвояване на солидарни европейски средства и всички усилия на национално,
регионално и местно ниво трябва да бъдат насочени към това.
Парламентът гласува правилата на новата Кохезионна политика, като в същото време даде зелена
светлина Съветът да приеме Многогодишната финансова рамка на ЕС за периода 2014-2020 г., по
която бях докладчик в Комисията по регионално развитие.
Рамката представлява финансовият гръбнак на ЕС.
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В пленарна зала направих изказване, в което назовах
проблемите, които са заложени в рамката и заплашват
успеха на политиките на ЕС. В стратегията Европа 2020 сме
си поставили много амбициозни и красиви цели - повечето
преписани от Лисабонската стратегия, с която се
провалихме през 2010 година. Ще успеем ли през 2020
година с така предложената финансова рамка да постигнем
тези цели или отново ще ги препишем през 2030 година?
За съжаление формирането на този бюджет беше повлияно
от манталитета на кризата в Европа както и от популистите,
които се възползваха от нея, за да постигнат собствените си
политически цели.
При все това ЕП одобри рамката с направените от Европейския съвет съкращения, воден единствено
от целта да осигури предвидимост и стабилност на разходите на бюджета на Европейския съюз и
неговите политиките. Отхвърляне на орязаната рамка би било лош сигнал за жизнеспособността на
европейската интеграция и способността й да работи за гражданите.
Докато Европа решаваше
своето бъдеще, българските
граждани продължаваха
легитимния си протест срещу
правителството на новата
тройна коалиция "БСП-ДПСАтака". В изказването си в
пленарна зала информирах
колегите си евродепутати за
тежката политиче ска
безизходица в България.
С е г а ш н о т о бъ л г а р с ко
правителство дойде на власт
след тежки манипулации в
предизборния период и се
крепи от съмнителни
олигархични кръгове и откровени анти-европейски сили. Скандалното етно-бизнес националсоциалистическо правителство на България, което обслужва геополитическите интереси на Москва,
е срам за европейската социалдемокрация. Само два примера: министър-председателят обяви, че ще
уволнява държавни служители, които протестират срещу правителството, както и че България ще
увеличи почти тройно бюджета за подслушвания, което е абсолютно необосновано заедно с
промените в сектора за сигурност, довели до сриване на доверието в Народното събрание до 11%.
Изразих надежда, че европейските социалдемократи ще реагират в полза на един демократичен
изход от политическата криза в България. Затова се обърнах към председателя на Европейския
парламент, социалиста г-н Мартин Шулц, и председателя на Групата на Европейските социалисти в
ЕП г-н Ханес Свобода, като ги призовах по-бързо се освободят от тежестта "Станишев", за да не
пострада европейската им предизборна кампания и репутация.

2013 г.
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В дните 16-17 ноември, в сградата на германското
Министерство на външните работи в Берлин се състоя XXIV
Конгрес на Съюза на европейските федералисти (СЕФ). Той
бе открит от германския външен министър Гидо Вестервеле.
Делегатите бяха поздравени и от председателя на
Европейската комисия Жозе-Мануел Барозо.
Съюзът на европейските федералисти (СЕФ) е надпартийна
организация, която обединява проевропейските
политически сили в Европа. Организацията отстоява
изграждането на Европейска Федерация, която да преодолее
разделенията на стария континент и в която европейските народи да работят заедно за
благополучието си, запазвайки своята идентичност.
Делегатите на Конгреса приеха Манифест, в който настояват за ревизия на договорите за Европейски
съюз и превръщането му във Федерация. Според призива, реформите на основните правила на ЕС
трябва да могат да влизат в сила, без да е необходимо всички страни-членки да са одобрили
промените, което досега няколкократно спъваше интеграцията – тези, които не желаят
задълбочаване на сътрудничеството, могат да останат в ЕС като негови асоциирани членове, което
обаче означава и ограничено участие във взимането на решения.
В изказването си пред делегатите изразих позиция, че във времена на национален популизъм,
упражняван на гърба на Европа - на мира и благоденствието, които тя постигна за своите граждани, европейската интеграция се нуждае от нов импулс. Нови правила са необходими, за да има по-голяма
ефективност на политиките и адекватни реакции при кризи. Общите проблеми намират по-добри
решения, когато се решават в сътрудничество, а не в национален егоизъм и конфронтация.
Популистите ни връщат към времена и идеологии на омраза и конфликти!
СЕФ избра и свои нови ръководни органи. Германският евродепутат Елмар Брок (ХДС) смени на
поста му досегашния председател - британския либерал и евродепутат Андрю Дъф. Организацията
отново ми гласува доверие с преизбирането ми за неин заместник-председател.

На 22 ноември в Информационното бюро на Европейския съюз в София се проведе конференцията
“Европа - v 2.0 – федерално презареждане!”, която Съюзът на европейските федералисти-България,
на който съм председател, организира съвместно с Фондация “Конрад Аденауер”.

2013 г.
НОЕМВРИ

Основният акцент на дискусията беше върху сблъсъка между отговорно управление в Европа и
националния популизъм. В този контекст беше обсъден и Манифестът, който Съюзът на
европейските федералисти бе приел само преди дни в Берлин в подкрепа на предложението за Нов
Договор за Европейски съюз, лансиран от Групата "Спинели", обединяваща евродепутатитефедералисти. Дългата финансова криза в Европа, която доведе до икономическа стагнация, висока
безработица и политическа разпокъсаност, разкри слабостите на европейските институции и
липсата на ангажираност на страните-членки с процеса на европейската интеграция. Това от своя
страна доведе до загуба на доверието на гражданите в ЕС и засилване на антиевропейските,
популистки сили.
В дискусията участваха студенти от специалностите политология и европеистика. Останах силно
впечатлен от професионалното становище по проблемите на европейската интеграция, което те
изразиха и аргументите, с които защитиха смисъла от по-нататъшното й задълбочаване. На свой ред
изразих позиция, че Федерална Европа със силни демократични институции е единственият начин
да се отговори на предизвикателствата. Европа не може да е обединен, ако не е демократична.
Преразглеждането на Договора от Лисабон е неизбежно, в случай че ЕС иска да се справи с
настоящите трудности. В този смисъл трябва да се свика Конституционен конвент веднага след
евроизборите, който да изработи проект на нов основополагащ закон за осигуряване на трайно
уреждане на системата на управление на Съюза, заедно с по-ясна представа за бъдещето.
Европейският проект не може да продължи без европейските граждани.
В каря на месец ноември
група от членове,
активисти и симпатизанти
на ПП ГЕРБ от Габрово,
Видин, Стара Загора и
София посетиха
Европейския парламент в
Брюксел по моя покана.
По време на визитата
гостите се запознаха със
структурата и дейността на
и н с т и т у ц и я т а ,
представляваща
европейските граждани. Те
с е с р е щ н а х а с
евродепутатите от ГЕРБ,
както и с колегата ни Алоиз Петерле - първият министър-председател на Словения след като тя поема
по пътя на държавната независимост през 1991 г. Той запозна гостите Евродепутатите с мъчителния
преход на Словения от тоталитаризъм към демокрация и политическите репресии на управляващите
в момента социалисти към политици от център-дясно.

2013 г.
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"OСВЕН ПЪТИЩА И СЕЛСКО СТОПАНСТВО ЕВРОПА ТРЯБВА ДА БЪДЕ И ГАРАНЦИЯ
ЗА ДОСТЪП ДО КАЧЕСТВЕНО ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ!
Взех участие в международната конференция
по проблемите на неравенствата в системите
на здравеопазване на страните в Европа. Тя се
състоя във Варшава и е част от инициативата
за осигуряване на равен достъп до качествено
здравеопазване, започнала в София през
есента на 2012 г.
Здравните неравенства се изразяват в
значителните разлики в качеството на
медицинските грижи, които получават
пациентите в отделните европейски страни диагно стика, лекарства, медицинска
апаратура, болнична инфраструктура.
Страдащите от редки заболявания, както и
пациентите, които не могат да получат
качествено лечение там, където живеят, са принудени да търсят решение на своя медицински
проблем в друга европейска страна. Решение на този общоевропейски проблем трябва да се търси
чрез институциите на Европейския съюз и неговите политики.
Европейският съюз трябва да гарантира модерна здравна инфраструктура, до която да имат достъп
всички европейски граждани! Институциите на ЕС активно се занимават със селско стопанство и със
здравето на животните и хуманното отношение към тях, но е време да се обърнат и към грижата за
здравето на хората! Тази проблематика трябва да влезе в дневния ред на европейските институции.
ПОДКРЕПИХ ПРОЕКТО-ДЕКЛАРАЦИЯТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО
ОПАСНОСТИТЕ, СВЪРЗАНИ С НАЦИОНАЛИЗМА, АНИСЕМИТИЗМА И ДРУГИ ФОРМИ
НА ЕТНИЧЕСКА НЕТЪРПИМОСТ ОТ СТРАНА НА ДВИЖЕНИЯ, КОИТО СЕ
ПРОТИВОПОСТАВЯТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПРОЕКТ
Настоящата икономическа депресия доведе до засилване на национализма,
антисемитизма и други форми на етническа омраза, изразени, наред с другото, в
противопоставяне на европейския проект
Събитията в Европа през последния век напомнят по силно въздействащ начин за
фаталните последици от липсата на съпротива срещу нетърпимостта и омразата
Опитите за провокиране на примитивен национализъм с цел преобръщане на
процеса на интеграция в ЕС и подкопаване на европейския следвоенен ред трябва да
бъдат парирани; европейската интеграция е била и остава в центъра на борбата
срещу етническата нетърпимост
По тези причини заедно с мои колеги евродепутати призовахме Комисията и Съветът да се
противопоставят активно на новата вълна на нетърпимост, която се проявява в антисемитски,
националистически и антиевропейски настроения

2013 г.
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ЗАЕДНО С БОЙКО БОРИСОВ СЕ СРЕЩНАХ С ПРЕЗИДЕНТА НА ИЗРАЕЛ ШИМОН
ПЕРЕС И ПРЕМИЕРЪТ БЕНЕАМИН НАТАНХУ
Сред обсъдените теми бяха заплахите за световния мир и
развитието на глобалната икономика.
Президентът на Израел Шимон Перес сподели своите
възгледи за бъдещето на все по-глобализиращият се свят и
мястото и ролята на националните правителства в ерата на
глобалната икономика. Перес прояви интерес към
политическата ситуацията в България и към състоянието на
икономиката в страната ни.
В рамките на посещението се срещнахме и с премиера на Израел Бенямин Натаняху, с лидера на
опозицията в израелския Кнесет Исак Херцог, както и с представители на българската общност в
Израел.
КАКТО ПРЕЗ 2007 Г. ПРИ ПРАВИТЕЛСТВОТО НА ТРОЙНАТА КОАЛИЦИЯ,
СТАРТИРАНЕТО В МОЖЕ СЕРИОЗНО ДА СЕ ЗАБАВИ
На 14 Декември взех участие в дискусия „Парите на
Европейския съюз — бюджетът за следващите 7
години“, която се проведе в Информационното бюро на
Европейския парламент в София.
Подчертах, че има опасност от нулева година за усвояването
на европейските фондове, поради сериозните пропуски в
работата на правителството на новата тройна коалиция
БСП-ДПС-Атака. Същото стана и при управлението на
правителството на Сергей Станишев през 2007, когато
европейските средстава за България сериозно се забавиха
С мои колеги евродепутати се обединихме около тезата, че Европейският бюджет не е средство за
водене на макроикономическа политика и запълване на дупки в бюджетите на национално ниво, а
възможност да се реализират ключови инвестиции по време на криза. Новата многогодишна
финансова рамка (2014-2020 г.) действително намалява за първи път в историята на ЕС, но
същевременно внася повече разум, контрол и възможности за ефективно развитие на европейските
региони какво в новите, така и в старите държави членки.
Отбелязах, че обвиненията, че административните разходи (6.4% от бюджета) са твърде високи, са
популистки.
Изразих съмненията си за успеха на новата оперативна програма „Наука“. Трябва да се вземат мерки,
които да носят резултатност. Същевременно, не можем без базисна инфраструктура да влезем в
дигиталната ера. Имаме много да наваксваме, а това е шансът ни до 2020 г. жизненото ни равнище да
бъде съизмеримо със средностатистическото в Европа

2013 г.
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ПОСРЕЩНАХ ХОРA НА ПЛОВДИВСКИТЕ МОМЧЕТА В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Бях много радостен, че тези прекрасни български деца ми гостуваха в Европейския парламент и се
запознаха с европейските институции. Посещението на хора в Брюксел е една чудесна възможност
да разберат как функционира обединена Европа, а също и да се популяризират българското изкуство
и талант.
С младите певци говорихме за ролята на Европейския съюз в осигуряването на траен мир и свобода в
Европа и за правото на свободно движение. Подчертах, че с членството в Европейския съюз
България отново зае своето място сред свободните и демократични държави.
Европа е преди всичко споделени ценности и отговорности. Освен това обаче е и набор от правила,
едни от най-важните от които са търсенето на компромис и солидарността.
СЪТРУДНИЧЕСТВОТО МЕЖДУ ЕС И СТРАНИТЕ ОТ ЗАЛИВА Е СТРАТЕГИЧЕСКО
Срещнах с председателя на парламента на Кувейт, Марзук ал Гханим, който е начело на делегация от
арабската страна в Брюксел.
На срещата обсъдихме теми от дневния ред на отношенията между Европейския съюз и Кувейт,
който е част от Съвета за сътрудничество в Залива заедно с Бахрейн, Катар, Саудитска Арабия, ОАЕ и
Оман. Сред засегнатите въпроси бе и желанието на Кувейт за безвизов режим със страните от ЕС.
Страните от Съвета за сътрудничество в Залива са петият по големина търговски партньор на ЕС. Те
имат стратегическо значение за ЕС и аз оставам оптимист за бъдещето развитие на сътрудничеството
ни.

2013 - 2014 г.
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ПОЛУЧИХ ГРАМОТА С БЛАГОДАРНОСТ ОТ МЕЖДУНАРОДНИЯ СЪЮЗ СРЕЩУ
ЕПИЛЕПСИЯТА ЗА СЪТРУДНИЧЕСТВОТО НИ ПРЕЗ ПОСЛЕДНИТЕ 5 ГОДИНИ

ЯНУАРИ

В началото на януари дарих голям брой документални
исторически книги на библиотеката на Европейския
парламент в Брюксел. Научните трудове са свързани с
историята на Балканите и Македонския въпрос. Това са
документи на Обществото на народите за българската
история от началото на миналия век с оригинални
документи, които недвусмислено доказват българската
идентичност на преобладаващата част от хората,
населявали географската област Македония.
Всеки, който е запознат с оригиналните исторически
документи, разбира несъстоятелността, върху която се гради днешната доктрина на македонския
национализъм от управляващите в Скопие. Помощ за дарението оказа дългогодишният депутат и
член на ПАСЕ Лъчезар Тошев.

2014 г.
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Комисията по външни работи на Европейския парламент
обсъди Редовния доклада за Македония.
Разбирам разочарованието на много граждани на Република
Македония от липсата на напредък към членството й в
Европейския съюз. Така е, защото Скопие чете избирателно
препоръките на Брюксел.
На първо място, това е нежеланието на правителството на
Никола Груевски да подпише двустранно споразумение с
България, почиващо на съвместната декларация от 1999 г.,
подписана от тогавашните министър-председатели Костов
и Георгиевски". Вторият проблем е избирателният прочит на препоръките на Европейския
парламент и по-конкретно нежеланието на официалните власти в Скопие да се провеждат съвместни
отбелязвания на общи исторически събития и герои.
Двете държави имат обща история, която не може да бъде манипулирана от идеологии, било то
комунистическата преди или тази на сегашните управляващи и представители на "югославската
академична мисъл.
Парламентарната комисия прие голяма част от предложенията ми. Текстът на одобрения доклад
гласи, че Европейският парламент "отново изразява своето притеснение относно употребата на
исторически аргументи в настоящия дебат със съседите и отново призовава за съвместни
отбелязвания на общи исторически събития и личности".
Изпълнението на тази препоръка е ключова за подобряването на добросъседските отношения и за
подписването на споразумение между София и Скопие.
Разочарованието на много граждани на Република Македония от липсата на напредък към членство в
Европейския съюз е разбираемо. Така е, защото Скопие чете избирателно препоръките на Брюксел.
Предстоеше докладът да бъде окончателно гласуван в пленарна зала в края на февруари.
На 21 януари по покана на Фондация "Ханс Зайдел" взех
участие в дискусията "Мобилността в Европа: 'Социален
туризъм' или свободно движение на хора".
Сред участниците в дебата бяха еврокомисарят по
правосъдието и заместник-председател на Европейската
комисия (ЕК) Вивиан Рединг и евродепутатът и заместникпредседател на Групата на ЕНП в Европейския парламент
(ЕП) Манфред Вебер. Насоките, които Европейската
комисия разработи в помощ на местната власт, със
сигурност няма да решат всички проблеми, но ще помогнат
за по-добрата информираност на служителите в местните
администрации. Темата не трябва да бъде оставена в ръцете
на популистите. Великобритания трябва да представи на гражданите си ползите за британското
общество им от имигрантите. Членството в ЕС не е меню, от което да си избереш в какво да участваш
.

2014 г.
ЯНУАРИ

По моя инициатива на 28 януари 2014 г. в Европейския
парламент (ЕП) в Брюксел се състоя дискусия по проблема с
неравния достъп до качествено здравеопазване за
пациентите в европейските страни. Основната цел на
дискусията бе да очертаем приоритетите на Европейския
парламент, върху които той да работи в следващия си
мандат.
Отговорността за качественото здравеопазване е предимно
на страните-членки, но европейските институции трябва да
ги координират, контролират и насочват в постигането на
тази цел. Значителна част от средствата по еврофондовете е
предназначена за повишаване на качеството на медицинската грижа в страните-членки - за обучение,
за рехабилитация на болничните заведения, за иновации в медицината. Призовах държавните
администрации да подобрят усвояването на фондовете, и по-специално на Европейския социален
фонд, което ще помогне за повишаване на качеството на медицинските услуги.
Форумът събра евродепутати от различни политически групи и държави, сред които и колегата ми
Владимир Уручев. В срещата участваха представители на пациентите, както и на съсловните
организации на лекарите, медицинските сестри и фармацевтичната индустрия на европейско ниво.
Европейската комисия бе представена от Натали Шаз, началник на отдел "Системи на
здравеопазване" в Генерална дирекция "Здравеопазване и потребители".
По-рано същия месец отправих писмен въпрос до Европейската комисия относно ролята й за
постигането на напредък при осигуряването на равен достъп за всеки европейски гражданин до
качествено здравеопазване. Това е право, гарантирано в Хартата за основните права на Европейския
съюз. Реалността в страните-членки обаче е друга - разликите в качеството на медицинската грижа за
пациентите са сериозни. Неравният достъп до здравеопазване се отнася до различното качеството на
медицинските услуги - диагностика, лекарства, медицинска апаратура и болнична инфраструктура, които пациентите получават. Не можем да решим проблема, без да знаем в какво се изразява той, с
какви специфични трудности се сблъскват пациентите в отделните страни-членки.
На 29 януари в Европейския парламент в Брюксел се състоя конференцията "Настояще, зависимо от
сенките на комунистическото минало", която организирах заедно с колегата ми от ЕНП германския
евродепутат Йоахим Целер. В рамките на събитието бе представена и изложбата "България 19441989: Забранена истина".
В конференцията взеха участие евродепутати и експерти от
Германия и България, които представиха научни
изследвания за престъпленията на комунистическата
д и кт ату р а и с я н кат а , коя то п ол и т и ч е с к и т е и
икономическите й наследници продължават да хвърлят
върху демократичното общество в обединена Европа.
Почетен гост бе председателят на Европейския парламент в
годините 2007-2009 и председател на Фондация "Конрад
Аденауер" д-р Ханс-Герт Пьотеринг.

2014 г.
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Във встъпителните си думи посочих, че двадесет
и пет години след краха на комунизма в България,
а и в много страни от Източна Европа, все още има
непрочетени страници от най-близката ни
история. Обективната истина от държавните и
партийните архиви трябва да бъде достъпна за
обществото и за изследователската общност - това
е единственият начин да преосмислим историята
си в контекста на членството и бъдещето на
България в Европейския съюз. Според мен
България има остра нужда от изучаване на
историята на страната след 1944 г. в училищата.
Младите българи, които са и европейски
граждани, трябва да знаят своята история.
Конференцията "Настояще, зависимо от сенките на комунистическото минало" бе третото от
поредицата събития, посветени на близкото комунистическо минало, които инициирах в рамките на
парламентарния ми мандат. През 2010 г отново в Брюксел бях домакин на конференцията
"Изстраданата европейска мечта на България", която събра представители на репресираните от
комунистическия режим в България и изследователи на тоталитарния режим, а през месец май 2012 г
организирах и прожекция на документалния филм "Горяните", разказващ за организираната
съпротива срещу налагането на тоталитарна комунистическа диктатура в България.
ФЕВРУАРИ

В началото на февруари се срещнах с млади хора от Бургас.
Участие в срещата взеха общински съветници от ГЕРБ,
членове на младежката структура на партията, студенти и
представители на неправителствени организации, както и
народният представител от ГЕРБ Ивелина Василева.
Говорихме за възможностите за реализация на младите хора
в България и очакванията им спрямо новия програмен
период 2014-2020.
Засегнахме и темата за задължителното гласуване, което ще
премахне манипулирания вот. Силно подкрепям
провеждането на национален референдум по този въпрос.
Електронното гласуване и въвеждането на електронно правителство са и начин да се преборим с
корупцията в България. Очаква се сериозен сблъсък между про- и антиевропейските партии, но ЕНП
е мобилизирана в запазването на ролята си на най-голяма група в Европейския парламент и
провеждането на политики, обединяващи фискална стабилност и инвестиции в растеж.

2014 г.
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На 4 февруари, по време на пленарната сесия на ЕП в
Страсбург взех участие в конференция, организирана от
European Сancer Concord по повод Световния ден за борба с
рака. По време на форума, участие в който взеха водещи
експерти в сферата на раковите заболявания и комисарят по
въпросите на здравеопазването Тонио Борг, бе дадено
начало на Пакта за правата на пациентите, страдащи от
ракови заболявания, който подкрепих. Той разписва правата
и задълженията на заинтересованите страни - сред които
пациентите, онколозите и вземащите решения.
Присъединих се и към Призива за действие за подобряване на грижите за болните от ракови
заболявания европейски граждани, иницииран от Европейската коалиция на пациентите с рак.
Като част от парламентарната ми работа по проблемите на пациентите в Европа, взех участие в
семинара "Към изграждането на Европейска
информационна система на раковите заболявания", който се
състоя на 12 февруари в Брюксел. Организатор бе
Комисията по околна среда, обществено здраве и
безопасност на храните на Европейския парламент, по
чиято покана председателствах срещата.
В отделни страни-членки на ЕС вече работят
информационни системи, които съхраняват данни за
случаите на ракови заболявания и лечението им, научните
изследвания, разработката на нови лекарствени средства и
методи за лечение. Системите обаче не са координирани
помежду си - данните в тях са трудно съпоставими, което
затруднява използването им в борбата с болестта.
Изграждането на единна информационна система ще
направи данните в отделните страни-членки сравними, полесни за анализ и те ще могат да бъдат използвани поефективно за целите на медицинските изследвания,
лечението, контрола и профилактиката на раковите болести.
През февруари също така взех участие в конференцията
"Равен достъп до лечение: хемофилия и хепатит", която се
проведе в Европейския парламент в Брюксел. Фокусът на
разговорите беше върху новите страни-членки на ЕС, в
които пациентите изпитват най-остро ефекта от
затруднения достъп до качествено здравеопазване.
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В рамките на панела запознах участниците (евродепутати,
представители на Европейската комисия, Европейския
пациентски форум и европейската Асоциация на
пациентите с чернодробни заболявания) с мащабите на
проблема в България и здравните политики в областта на
профилактиката и лечението на това заболяване. Основен
проблем за българските пациенти, както и в други страничленки на ЕС, остава хепатит С, за който ваксина все още не
съществува. В изказването си подчертах, че в България
правителството на ГЕРБ е изградило успешен модел на
партньорство със заинтересованите страни и изработило
текста на Националния план за борба с хепатита. Настоях сегашното правителство незабавно да
одобри готовия план, както и да разреши възстановяването на разходите за скъпоструващото лечение
на хепатит С. Необходимо е и да се изпълнят препоръките на Европейската комисия, дадени в
рамките на Европейския семестър и да се приложи Директивата за трансгранично здравно
обслужване.
На 6 февруари в пленарна зала се състоя дебат по Редовния
доклад за напредъка на Република Македония по пътя й към
членство в Европейския съюз.
В изказването си изразих позицията, че сегашната държавна
идеология в Република Македония, основана на един от
последните планове на Коминтерна и юго-комунизма и
окрилена от сюрреалистичния щрих на “антиквизацията”,
има съвсем различна цел от европейската. Въз основа на
последователното изкуствено разделение от 1944 г. и
насаждането на омраза спрямо съседните държави, целта и
на сегашните управляващи е да поддържат усещането за
“лошите съседи” и “незаинтересуван” ЕС.
Израз на тази идеология е и подготовката за нов филмов проект в Република Македония, финансиран
от "Македонския филмов фонд" с половин милион евро държавни средства. Темата: животът на
българския цар Самуил.
Според излязлата информация, за пореден път в Република Македония ще бъде направен опит за
груба историческа манипулация, целяща да внуши, че Цар Самуил е “македонски” цар и е отстоявал
позициите и внушенията на сегашните управляващи в Скопие. В позицията си до медиите посочих,
че проектът е в остро противоречие с цялото досегашно
човешко историческо познание, събрано в трудовете на
пътешественици и учени и доказано чрез оригинални
исторически ръкописи и артефакти. Художествената
измислица е неуместна при безспорно установени
исторически факти и се превръща в откровена пропаганда,
финансирана с държавни пари.
На 14 февруари получих от гражданския комитет на
"БМОРК – 2013 – Илинден-Преображение" платинена
Паметна книга, която приемам като оценка за работата ми в
Европейския парламент в отстояване на историческата
истина и правата на македонските българи.
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На 15 февруари 2014 г. взех участие в
награждаването на победителите в Националното
младежко състезание "Плакат - Европейски избори
2014 г - "Право на избор - Право на глас - Право на
участие", на което организаторите от Националната
асоциация на българските европейски клубове в
средните училища (НАБЕК) и Информационното
бюро на Европейския парламент в София ме
поканиха да бъда патрон.
Състе занието провокира кре ативно стт а и
гражданската активност на младите хора, които в
образ и символ изобразиха Европейските избори.
Отличените в конкурса ученици ще посетят Брюксел
по моя покана в началото на месец април 2014 г.
На 27 февруари в пленарна зала гласувах в подкрепа на резолюцията на ЕП, призоваваща за
преустановяване на насилието в Украйна и за спешни действия от страна на ЕС.
Комисията по външни работи на Европейския парламент обсъди бъдещите приоритети на
политиката по Източното партньорство. В изказването си
настоях за повече положителни сигнали от Брюксел към
източните партньори. Всяка страна от Източното партньорство
има право да кандидатства за членство в Европейския съюз по
чл. 49 от Лисабонския договор. Необходимо е да дадем
политически сигнал към гражданите, младите хора,
неправителствения сектор и бизнеса на тези страни за
готовността на ЕС за започване на стъпки към либерализиране
на визовия режим, без да създаваме и прекомерни очаквания за
бързо реализиране на тази политика спрямо всички страни.
В края на февруари получих сигнал за дискриминация спрямо
български граждани от страна на британска банка. банката
закрива сметките им във Великобритания. Като причина за
решението си финансовата институция е посочила новата си
глобална стратегия. В отговор на този сигнал изпратих писмо
до Хоакин Алмуния, еврокомисар по конкуренцията и
заместник-председател на Европейската комисия, и до Мишел
Барние, еврокомисар по вътрешен пазар и услуги, изисквайки
мнението на Европейката комисия по тези случаи. Въпросите,
които повдигнах са: дали действията на банката съответстват с
правилата на Вътрешния пазар на Европейския съюз и още
дали са в съответствие с договорите на Европейския съюз,
които гарантират всички европейски граждани да бъдат третирани равно, с уважение към техните
права.

2014 г.
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В началото на месец март се срещнах с ученици и
преподаватели от Втора езикова гимназия "Томас
Джеферсън" (София), която се осъществи по покана на БНР
и проекта на радиото "Европа за мен". Разговаряхме по
теми, свързани с Европейския съюз и бъдещето на младите
хора - възможности за обучение, стажове и професионална
реализация чрез възможностите, които им дава
европейската интеграция.
Участвах в работната среща на г-н Хуго Алонсо - генерален
секретар на Асоциацията на европейските спортни столици
и градове (АЕСС) - с Инициативния комитет, издигнал кандидатурата на София за Европейска
столица на спорта, общински съветници и членове на Комисията по спорт към Столичния общински
съвет.

През миналата година Пловдив спечели отличието Европейски град на спорта за 2014 г., което е
признание за доброто управление на града и развитието на инфраструктурата му, включително и
изграждането на добра спортна среда. Подкрепям и кандидатурата на София, която през 2017 г. ще се
бори за отличието "Европейска столица на спорта", връчвана от АЕСС всяка година.
В дните от 5 до 7 март взех участие в Конгреса на
Европейската народна партия, който се състоя в
ирландската столица Дъблин. Делегатите - сред които и
представители на ГЕРБ, водени от лидера на партията Бойко
Борисов, - подкрепиха Манифеста на Европейската народна
партия, разписващ политическата платформа на центърдясно в предстоящите избори за Европейски парламент.
Работата ми в Комисията по външни работи през месец март
отново премина под знака на събитията в Украйна.

2014 г.
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Решението на Брюксел да наложи санкции за определени
лица, които са свързани с режима в Украйна и с даването на
заповеди за стрелба и насилие по улиците на Киев и други
градове в страната, вече е в ход. Има списък на лицата, за
които има такива съмнения. Интересно е да се види какво ще
бъде решението на така наречените украински олигарси. Те
имат голям бизнес, който се развива и в страните-членки на
Европейския съюз, и не биха искали да рискуват европейската
перспектива пред своята страна, макар и някои от тях да идват
и от източната част на Украйна.
В светлината на последните събития настоявах ЕС да подпише
възможно най-скоро споразумението за асоцииране с
Украйна, по което съм докладчик на Европейската народна
партия, и подкрепих доклада за Източното партньорство.
Политическите групи в Европейския парламент са обединени
около позицията, че ЕС трябва да подкрепи настойчиво
демократичните и про-европейски процеси в страните от
Източното партньорство. Ангажиментът на Европейския
съюз е колкото към държавите, толкова и към гражданите, и
затова трябва да дадем ясни сигнали към тях, към неправителствените организации и към бизнеса, че
сме готови за по-задълбочено сътрудничество. Категорично настоявам да бъде осъдено всяко
нарушаване на международното право и на меморандума от Будапеща от 1994 г., който гарантира
териториалната цялост на Украйна. Надявам се кризата в
Украйна да бъде разрешена с инструментите на дипломацията,
а не с демонстрации и употреба на сила, на каквото сме
свидетели до този момент. ЕС трябва възможно най-бързо да
подпише Споразумението за асоцииране с Украйна, както и да
предложи нови форми на сътрудничество на Армения, която
беше принудена да се откаже от асоцииране заради огромния
икономически и политически натиск от Кремъл.
И през месец март продължих работата си по проблема със
здравните неравенства в страните от ЕС. Подкрепих гласа на
пациентите в предстоящите избори за Европейски парламент,
като подписах Манифеста на Европейския пациентски форум
"Пациенти + Участие = Глас в подкрепа на една по-здрава
Европа".
В отговор на парламентарния въпрос, който отправих до
Европейската комисия през месец януари 2014 г., тя призова
заинтересованите страни, имащи отношение към решаването
на проблема с неравенствата в достъпа до качествено
здравеопазване в отделните европейски страни, да изпратят
коментарите си относно начините, по които те могат да бъдат
измерени. Сред тях са организациите на пациентите, на лекарското и сестринското съсловие, на
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производителите на лекарства, на болниците и др. В писмото си Европейската комисия потвърди, че
всеки трябва да има достъп до здравеопазване - профилактика, диагностика и лечение - независимо
от финансовото положение, пола или националната си принадлежност.
На 20 март взех участие в срещата по конституиране на Партньорство на европейско ниво за равен
достъп до здравеопазване, обединяващо заинтересованите от решаването на проблема страни и
институции. Инициативата за създаването му се роди през юни 2013 г, по време на конференцията по
проблемите със здравните неравенства в Европейския парламент, която организирах заедно с
Европейския пациентски форум и българската Национална пациентска организация.
На 14 март 2014 г. присъствах на откриването на
изложбата "България 1944-1989 г: Забранена
истина" в Народното събрание на Република
България. Инициативата бе на парламентарната
група на ПП ГЕРБ. Фотосите разкриват малко
познати факти от историята на страната ни в
годините на комунистическата диктатура.
Показани бяха съпротивата на българите срещу
наложения със сила тоталитарен режим, както и
кървавата разправа със свободната мисъл и слово
в периода 1944 - 1989 г. Една от целите на
изложбата - показвана в България и Германия - е
да даде тласък на дебата за по-цялостно и
обективно представяне на комунистическото
минало в учебните програми. В края на януари тази година експозицията бе представена и в
Европейския парламент в Брюксел в рамките на международната конференция "Настояще, зависимо
от сенките на комунистическото минало", която организирах съвместно с германския евродепутат от
ЕНП Йоахим Целер.
В края на месец март ПП "Обединени земеделци" и Фондация "Конрад Аденауер" е поканиха да
участвам в дискусията "Европейски хоризонт на България - приоритети и предизвикателства". В
посланието си до домакините и участниците в конференцията, която се състоя на 23 март 2014 г.,
изложих позицията си относно динамиката на европейската интеграция и посоката, в която тя се
развива. Дали силното про-европейско ядро ще се запази или национализмът и популизмът, които се
разрастват в ЕС, ще се окажат спирачка пред развитието на обединена Европа? Като представители
на политически партии от център-дясно ние носим отговорност и не можем да си позволим да
обещаваме неизпълними химери на европейските граждани. Двете политики - на фискалната
стабилност и на инвестициите в растеж - трябва да вървят ръка за ръка. Само добрият икономически
и инвестиционен климат могат да доведат до растеж и да гарантират по-висок стандарт на живот.
Обещанията, които чуваме от "ляво" , не могат да бъдат приемани за сериозни. Не и без да стъпят на
стабилната икономическа основа, за която работят правителствата на Европейската народна партия.
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На 25 март в Европейския парламент в Брюксел
организирах семинара "Стъпка напред - Пътна карта за
преход в Сирия". Партньори в организацията на събитието
бяха Националният демократически институт на САЩ и
Европейската фондация за демокрация. Представители на
сирийската опозиция и Сирийския център за политически и
стратегически изследвания представиха пътна карта за
необходимите конституционни, политически, социални и
икономически реформи, предстоящи на Сирия след края на
конфликта.
Пътната карта представлява един задълбочен анализ, в който са участвали мнозинството от
опозиционните групи и който предлага редица мерки за изграждане на демократична сирийска
държава с върховенство на правото, политически плурализъм и гарантиране на човешките права и
правата на малцинствата. Случващото се в Сирия е ужасна човешка трагедия, която досега е отнела
живота на над 170 000 души. Конфликтът все още е далеч от своя край, а политически преход не може
да започне, особено след провала на последната конференция в Женева. Въпреки това
дипломатическите усилия за постигане на мир в Сирия трябва да продължат, а опозиционните групи
да намерят консенсус за това в каква бъдеща Сирия искат да изградят след края на гражданската
война.
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