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Пленарната сесия на Европейския 
икономически и социален комитет (ЕИСК) от 
месец януари бе домакин на дебат с 
румънския министър-председател относно 
приоритетите на Румънското 
председателството на ЕС през първата 
половина на 2019 г..  

Бъдещето на Европа ще бъде обсъдено на 
срещата на високо равнище в Сибиу на 9 
май, Деня на Европа. Това ще бъде 
последната възможност преди изборите 
да покажем силна и обединена Европа, 
близка до всички нейни граждани и решена 
да предприеме смели мерки за тази цел, 
каза председателят на ЕИСК, г-н Лука Жайе. 
Нуждаем се не само от по-ефективни 
европейски политики, но и от нова 
позитивна насока, способна да приближи 
отново гражданите до европейския проект и 
да възстанови доверието им в 
политическата класа, да засили 
сплотяването и да се бори с популистките 
тенденции, добави той.  

В това отношение г-н Жайе поздрави 
Румъния за широкото обществено 
консултиране, на базата на което са 
определени приоритетите за програмата на 
председателството, като е обърнато 
специално внимание на младите хора.  

Румънското председателство на ЕС ще се 
съсредоточи върху четири линии на действие: 
Европа на конвергенцията, Европа на сигурността, 
Европа като глобален участник и Европа на 
общите ценности: 

1. Европа на конвергенцията - растеж, 
сплотяване, конкурентоспособност, 
свързаност и устойчиво развитие, 
конвергенция, заетост и социални права, 
иновации и цифровизация, свързаност и 
пазари 

2. По-сигурна Европа- укрепване на 
вътрешната сигурност чрез управление на 
границите и Шенгенското пространство и 
бъдещето на свободното пространство, 
сигурност и правосъдие 

3. Европа като по-силен участник на 
глобалено ниво - обща политика за 
сигурност и отбрана и ефективност на 
външните действия на ЕС, политика на 
съседство и спазване на международните 
ангажименти 

4. Европа на общите ценности - солидарност, 
сплотяване, равенство на възможностите и 
социална справедливост, демокрация, 
свобода и зачитане на човешкото 
достойнство, както и борба срещу расизма, 
ксенофобията, антисемитизма, 
нетърпимостта и популизма. 
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На 30 и 31 януари 2019 г. Министерството на регионалното развитие и публичната 
администрация (MDRAP) организира първите срещи на работните групи за разглеждането 
на Териториалната програма 2020 и техническата подготовка на Програмата за 
градовете на Европейския съюз / EU Urban Agenda под Румънското председателството 
към Съвета на Европейския съюз. 
 

Работната група за разглеждането на Териториалната програма 2020 (“Task Force for the 
Renewal of the Territorial Agenda 2020” - TFTAEU) е създадена под българското 
председателството към Съвета на ЕС, за да гарантира продължаването на дейностите по 
разглеждането на Териториалната програма 2020, започнати през 2018 г. В съответствие с 
приоритетите, поети от Румъния, по време на PRESRO 2019 резултатите от предишните 
председателства ще бъдат поети и разработени, за да се свърже Териториалната програма 
2020 с други европейски или международни инициативи и за да се постигнат общи 
перспективи. 
 
Срещата на Групата за техническа подготовка на Програмата за градовете (“Urban Agenda 
Technical Preparatory Group” - UATPG) имаше за цел подкрепа на процеса на разработване и 
изпълнение на Програмата за градовете на Европейския съюз. Обсъжданията на срещата 
бяха с оглед на идентифициране на предложения за подобряване на процеса на изпълнение 
на Програмата за градовете, на нейното продължаване и на подкрепата за партньорските 
дейности. 
Фактът, че срещата на Групата за техническа подготовка на Програмата за градовете 
(UATPG) се състоя след срещата по процеса за преразглеждането на Териториалната 
програма, трябва да се разглежда в перспективата на необходимостта регионите и 
градовете да развиват своя капацитет за сътрудничество в политическите области, свързани 
с бъдещето на европейските граждани. В същото време моделът на партньорство, 
популяризиран чрез Програмата за градовете на Европейския съюз, представлява 
възможност за засилване на сплотеността на Европа чрез насърчаване на сътрудничеството 
между местните власти, националните правителства и европейските институции. Бяха 
обсъдени целите и темите на Букурещката декларация, документ, който ще бъде приет на 
министерската среща на министрите, отговарящи за градското развитие, която ще се 
проведе в Букурещ през месец юни тази година. 
В двете срещи участваха експерти от държавите-членки на ЕС, от Европейската комисия, 
Комитета на регионите, Европейската мрежа за наблюдение на териториалното планиране 
(ESPON), Европейския съвет на общините и регионите и EUROCITIES (Евроградове). 
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