
 

 

Нашата Европа може повече   

Историята на Европа е съграждана във времена на кризи. Във всеки момент от 

съвременната история, когато Европа е била изправена пред размисъл, сме реагирали 

чрез сближаване помежду ни.  Тази философия ни позволи да устоим на най-тежките 

бури и позволи на нашите институции да отговорят на тревогите на хората.  Да 

допринесат за осъществяването на значими промени в живота на хората. Философията 

на Европа неизменно поставя сътрудничеството над конкуренцията. Тази философия 

създаде благоденствие, силни демокрации, солидна защита на личните свободи. Само за 

последните няколко години преживяхме срив на банките, кризи с държавния дълг, 

миграционен натиск, последван от световна пандемия, каквато никога преди това не сме 

виждали. Всички тези събития подтикнаха Европа към сближаване и ни помогнаха да 

станем по-силни.  

Това единство днес отново е поставено на изпитание от истинска буря, за която 

допринасят война в непосредствена близост до нас, безпрецедентна инфлация, 

повишаване на цените на електричеството и енергията, климатична катастрофа, в 

резултата на която нашите реки пресъхват, а горите ни биват опожарявани, 

продоволствена несигурност и бързо възникваща криза, свързана с разходите за живот.  

За пореден път Европа е пред изпитание. За пореден път Европа трябва да реагира. За 

пореден път трябва да работим заедно. За пореден път Европа трябва да се адаптира. И 

за пореден път Европейският парламент е готов да даде своя принос.  

Отоплението на домовете ни, поддържането на нашата промишленост и управлението 

на нашите автомобили става все по-трудно. Инфлацията води до повишаване на цените. 

Знаем това. Но когато сме поставени на най-голям натиск, настъпва моментът, в който 

ще трябва да се изправим и да проявим твърдост, както никога досега. Това е моментът, 

в който Европа на теория трябва да се срещне с лидерство на практика. С бързина, 

действия и смелост. И Европа трябва да се изправи, за да посрещне това 

предизвикателство. Независимо дали става въпрос за справяне с разходите за живот, 

цените на електроенергията, изменението на климата, отбраната, продоволствената 

сигурност или подкрепата за Украйна. Единството е единственият път напред. 

Европа трябва да направи повече.   Това беше ясният призив, отправен през май 2022 г. 

в Европейския парламент в заключенията от продължилата една година гражданска 

конференция за бъдещето на Европа. Тази седмица председателят на Европейската 

комисия ще представи предложения в годишната си реч за състоянието на Европейския 

съюз. 

Според Европейския парламент тези основни въпроси, повдигнати от гражданите, 

трябва да заемат централно място в предложенията: 

Трябва да постигнем всеобхватен съюз за сигурност и отбрана. Нашето оборудване и 

инфраструктура в областта на сигурността и отбраната трябва да бъдат преразгледани. 

Бруталното, незаконно и непредизвикано нападение на Украйна показа до каква степен 

светът се промени от февруари насам. Трябва да използваме по-добре нашите разходи 

за отбрана и да избягваме дублирането на общоевропейски отбранителен капацитет, 

който да допълва, вместо да се конкурира с НАТО.  

На второ място, трябва да се справим с енергийната устойчивост и автономност на 

Европа. Трябва да намалим зависимостта от ненадеждни доставчици. Във връзка с това 

се налага предприемането на незабавни мерки, за да се намали въздействието на 

нарастващите разходи за електроенергия. Спешно трябва да се обърне внимание на 

покачването на цените, което засяга семействата в цяла Европа, включително и за да се 

гарантира политическа стабилност. Същевременно трябва да продължим да 

изпълняваме амбициозните си цели в областта на климата и да ускорим енергийния и 

екологичния си преход. 



 

 

На трето място, пандемията разкри недостатъци в системите на здравеопазване на 

държавите членки. Европейският парламент призовава за „право на здраве“ в ЕС. Когато 

става въпрос за ограничаване на разпространението на вируси или улесняване на 

достъпа до специализирани лечения, решението често се състои в по-тясно 

трансгранично сътрудничество.  

Това увеличаване на усилията ще бъде свързано с разходи. За да увеличим действията 

си в отговор на нарастващите трудности, трябва да модернизираме бюджета на ЕС. 

Нашият бюджет следва да бъде по-устойчив на кризи и по-гъвкав, за да отговаря бързо 

на променящите се или неочаквани приоритети.  

Следващите месеци ще бъдат изтощителни, но вече сме доказали на самите себе си, че 

с целенасочена решимост европейците са в състояние да се обединят срещу трудностите. 

Европейското сътрудничество и интеграция се коренят в желанието за солидарност 

помежду ни за преодоляване на трудностите след световната война. Европа може да бъде 

уверена в способността си да се справя с дълбоки промени. Тя доказа своята сила.  

Настъпи часът на Европа. Можем да постигнем повече, когато сме заедно. 

Роберта Мецола         

Председател на Европейския парламент 

 


