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Скъпи читатели,

През последните месеци ставаме свидетели на 
сблъсъка между две  противостоящи една на друга 
тенденции: обръщането към интеграционната 
общност като стожер-спасител на европейския 
проект и съмненията, че икономическите 
проблеми на страните-членки в крайна сметка 
ще се окажат непреодолима пречка към по-
нататъшна интеграция. Крачка напред, крачка 
назад: от самото поставяне на интеграционните 
основи, федералната мечта за Европа 
противостои на плеядата от национални различия. 

В настоящия брой на списание EuroFocus ви 
предлагаме както поглед към позитивните тенденции 
и модели на европейска интеграция (включително: 
сравнение със Щатския федерализъм), така и два 
от фрапиращите примери за социални и културни 
фактори, които възпрепятстват    интегрирането    
още   на  ниво  
общество.

Надявам се полемиката в настоящия брой да постави 
нови важни въпроси и теми за размисъл, както и 
да допълни представата ви за многоообразието 
от проблеми, стоящи пред съвременна Европа.  
С пожелания за приятно и ползотворно четене,

Константина Василева
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Идеята за обединяването на Европа и пре-
връщането на Стария континент в движеща ико-
номическа и политическа сила  не е заслуга на 
съвременността, въпреки че се развива и добива 
популярност едва през 20 век. Стремежът към 
съюзяването на европейските страни в името на 
мира и прогреса може да бъде открит в архивите 
на редица автори от средновековието и ранната 
модерност. Например, в „Трактат за постигане 
на мир в целия християнски свят“ Иржи Подеб-
рад1  предлага „един съюз в съответствие със 
закона и правосъдието“; френският херцог дьо 
Сюли2  коментира в мемоарите си идеята на крал 
Анри IV за „генерален съвет на Европа“; Жан-

Жак Русо говори за европейска конфедерация в 
своя „Проект за вечен мир“; Виктор Юго апе-
лира за създаването на Съединени европейски 
щати 3. Но независимо от различните епохи, в 
които се заражда амбицията за европейска общ-
ност, целите са сходни: обединяване на христи-
янския свят срещу мюсюлманския, изграждане 
на мир в Европа. 

И все пак, историята на съвременната ев-
ропейска интеграция е практическа реализация 
на теориите, възникнали след Втората световна 
война. Това е времето, в което Европа трябва да 
отстои своята идентичност между новите су-

Яна Радилова,
студент в специалност „Европеистика” в Софийския университет „Св. Климент Охридски”

Модели на европейската 
интеграция
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персили на 20 век – САЩ и СССР. Това е тежки-
ят следвоенен период, в който мирът спешно се 
нуждае от възстановяване, защото нови конфли-
кти биха довели до пагубни последици. Обеди-
нението на Европа изглежда като спасителен 
сценарий в сравнение с другите алтернативи  - 
изгубване на европейския облик под натиска на 
западната или източната хегемония, или само-
разкъсване на континента от вътрешните меж-
дудържавни войни. 

Защо теориите за „възстановяване на 
целостта“ на Европа се разпространяват тол-
кова бързо след поредната световна война? 
Причините са очевидни – обществото е изтоще-
но от конфликтите, продължили десетилетия, и 
енергично подкрепят идеята за мирно сътрудни-
чество. Съединените американски щати подкре-
пят идеята за обединяване на демократичните 
страни, което би противостояло на комунисти-
ческата заплаха. А и самите инициатори на ин-
теграцията в рамките на Стария континент са 
влиятелни личности, които разполагат със си-
лата и ресурсите да реализират своите проекти. 
Разбира се, идеята за европейска интеграция – 
обединена Европа да е първата стъпка към све-
товен мир – сама по себе си е достатъчно при-
влекателна, за да придобие широка популярност

Но колкото единодушни са европейските де-
мокрации за нуждата от интеграция като импулс 
за нов дневен ред, толкова и противоречиви са 
техните виждания за начина, по който да се из-
гради и да функционира европейската общност. 
И днес, когато Европейският съюз е вече факт, 
европейската общност не е единодушна за бъде-
щата й визия.

 
Изграждане на европейската интеграци-

онна общност – революционно или „стъпка 
по стъпка“?

Това е един от основните въпроси, който 
разграничава ранните теории за интеграция – 
федерализъм и функционализъм. В Манифеста 
от Вентотене5 „бащата на федерализма“, Алти-
еро Спинели, призовава към „революционно 

движение“, което да „сътрудничи с демократич-
ните и комунистическите сили, както и с тези, 
които целят разпадането на тоталитаризма, 
без обаче да попаднат в плен на нито една от 
тези политически практики“. Последователите 
на федерализма критикуват бавния подход на 
функционалистите и настояват за  активно дви-
жение с политическа програма, което отведнъж 
да изгради федерация с обща европейска кон-
ституция. 

Възможно ли е обаче толкова мащабен 
проект да се реализира внезапно? Функциона-
листите отричат революционния метод поради 
неговата утопичност и неефективност и вмес-
то това предлагат подхода „стъпка по стъпка“. 
Според тях интеграцията се осъществява чрез 
задоволяването на обществените нужди, а не на 
териториален принцип, който е изкуствен начин 
на обединение. Именно въз основа на функци-
онализма се изгражда и Европейската общност 
за въглища и стомана (1951г.) В декларацията си 
от 9 май 1950г. Робер Шуман5  заявява: „Евро-
па няма да се изгради отведнъж като цялостна 
конструкция: тя ще се създаде чрез конкретни 
реализации и на първо място чрез фактическата 
солидарност. […] Общото ползване на въгли-
щата и стоманата непосредствено ще осигури 
изграждането на общи основи за икономическо 
развитие, първи етап от европейската федера-
ция, и ще промени съдбата на тези области, про-
извеждали в течение на векове оръжия, чиито 
жертви най-често са били самите те.“ На прак-
тика, тъкмо функционалисткият подход полага 
основите на първата интеграционна общност в 
Европа.

Отдаване или запазване на националния 
суверенитет?

Обединяването на страните неминуемо от-
ключва следния въпрос: до каква степен участ-
ващите национални държави са зависими от 
общностния орган? Целият ход на историята на 
европейската интеграция е белязан от дебати по 
отношение на ролята на правителствата в общ-
ността. Федералистите търсят решение отвъд 
рамките на националната държава и държат вся-

Модели на интеграция
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ка страна доброволно да отдава суверенитет на 
наднационален орган, който да защитава инте-
ресите на общността. Функционалистите също 
критикуват националната държава, но заради 
нейната неспособност да развие икономическия 
потенциал на обществото. Вместо обща инсти-
туционална рамка, която да участва във взима-
нето на решения и да осъществява демократич-
ния контрол на дадена територия, Митрани  и 
неговите последователи предлагат организира-
но сътрудничество под формата на институти в 
определен сектор от човешката дейност. Функ-
ционалистите вярват, че всяко нещо е свързано с 
друго. Следователно секторите, в които страни-
те са взаимозависими, би следвало да стават все 
повече. С постепенното формиране на функци-
онални звена различията между страните също 
се заличават. В един момент светът ще се пре-
върне в разрастваща се мрежа от наднационал-
ни институции и контролът на националните 
правителства ще бъде нищожен.

Концепцията на Дейвид Митрани6 е по-ско-
ро свързана със следвоенната идея за запазване 
на мира в Европа. Той не цели да създаде нов 
подход в интеграцията, а се опитва да намери 
средство за борба с войната и насилието. Според 
Митрани, коренът на всяка война е национали-
змът, затова страните имат нужда от по-голяма 
взаимозависимост, която да подкопае стремежа 
на държавите към надмощие. 

Но той не подкрепя федералистката идея 
за единно световно правителство, най-вече за-
ради заплахата от нарушаване на мира и лич-
ната свобода. Той съшо така се противопоставя 
на предложението за създаване на регионални 
федерации, защото те само биха възпроизвели 
националните противоречия в по-широк мащаб.  
Вместо това, Митрани предлага всяко функци-
онално звено да притежава власт върху опреде-
лена област от човешкия живот. Той вярва, че 
правителствата няма да се страхуват да отдадат 
правото на контрол върху специфични области 
и ще оценят предимствата от управлението на 
определени сектори на регионално или светов-
но ниво. 

През 60-те г.на 20 век функционализмът 
се надгражда от теорията на неофункциона-
листите, които въвеждат термина „политическа 
интеграция“. Стенли Хофман го дефинира по 
следния начин: „прехвърляне на политическа 
активност към нов център, чиято юрисдикция 
надхвърля националните рамки.“. Линдберг 
допълва, че при политическата интеграция на-
циите се отказват от желанието и възможност-
та самостоятелно и независимо да управляват 
политиките си – вместо това, те предпочитат да 
взимат съвместни решения или да се допитват 
до нов център. За разлика от предшествениците 
си, неофункционалистите предлагат изгражда-
нето на централизирана наднационална струк-
тура, която е важно условие за развитието на 
политическата интеграция и за конвергенцията 
на интересите. 

Наднационализмът има не само привър-
женици, но и противници – например Стенли 
Хофман7 , който предлага запазване на нацио-
налния суверенитет вместо прехвърлянето му 
към наднационален орган. Неговата междуп-
равителствена теория се базира на идеята за 
преговори между държави, следващи своите 
национални интереси. Националната държава 
според него не само че не пречи, но и помага 
на интеграцията, защото е устойчива и жизнес-
пособна. Междуправителствениците развиват 
тезата за превеса на логиката на разнообразието 
(нациите трябва да съхранят идентичността си) 
над логиката на нациите (при която всяка една 
нация може да пожертва част от суверенитета 
си ).  Хофман отхвърля гледната точка на нео-
функционалистите, че правителствата ще бъдат  
подложени на натиск от страна на елитите. Той 
признава ролята на „недържавните актьори“ за 
интеграцията и осъзнава факта, че елитите по-
влияват на националните правителства, но спо-
ред него те не са най-важният фактор. Според 
Хофман националните правителства са арбитър 
за ключови въпроси. Във визията му за бъдеще-
то на европейската интеграция, правителствата 
са много по-автономни, отколкото в представи-
те на неофункционалистите. 

Теорията за либерална междуправителстве-
ност на Андрю Моравчик опровергава федера-

Модели на интеграция
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листката концепция за интеграцията като побе-
да над национализма.. По отношение на избора 
на правителствата да делегират суверенитет към  
наднационални институции, Моравчик счита, 
че те са опит да се повиши взаимното им дове-
рие, а не следствие от федералистката идея за 
обединена Европа. Резултатът от договарянията 
между правителствата отразява асиметричната 
зависимост между страните - онези, които са 
най-облагодетелствани икономически от инте-
грацията, правят компромиси, докато страните, 
които получават най-малко или за които цената 
на адаптацията е твърде висока, налагат свои ус-
ловия. 

Кое надделява в крайна сметка при функ-
ционирането на съвременния Европейски съюз 
– наднационализмът или междуправителстве-
ността? От една страна, Европейският съюз 
разполага с наднационална институционална 
структура. Европейската комисия действа като 
изпълнителен орган на Европейския съюз и за-
щитава общностните интереси. Европейският 
съд упражнява контрол върху институциите на 
ЕС и върху държавите-членки. С договора от 
Лисабон Европейският парламент засилва пра-
вомощията си във връзка със законодателството 
на Съюза, неговия бюджет и международни-
те споразумения. Въвеждането на Европейска 
гражданска инициатива засилва демократично-
то начало и принципа на субсидиарност

. Все пак ролята на правителствата на участ-
ващите държави е значително по-голяма, откол-
кото федералистите предвиждат. Както всички 
знаем, ЕС няма конституция, защото Договорът 
за конституция на ЕС е неуспешен и не влиза 
в сила. Въпреки това, към Договора от Лиса-
бон от 2009, който е последният договор за ЕС, 
е анексирана Харта за основните права, която 
признава основните права , свободи и принципи 
на ЕС и е правно обвързваща за всички членки 
на съюза. В такъв случай не е ли нарушена една 
от основните характеристики на федерацията, а 
именно наличието на конституционна рамка?

Взаимните критики между привърженици-
те на по-голямата роля на правителствата и на 

по-голямата тежест на наднационалните инсти-
туции в рамките на ЕС продължават. Неотдавна 
например бившият председател на Европейска-
та комисия Жак Делор заявява, че „лидерите на 
Европейския съюз „убиват Европа“ като заме-
нят общностния метод с междуправителствени-
те решения и национализма“. 

В крайна сметка, на този етап Европейският 
съюз си остава sui generis (нещо уникално), за-
щото структурата му е различна от традицион-
ните международни организации.

Икономическа или политическа интегра-
ция?

Функционалистите считат, че обединяване-
то на Европа трябва да започне с икономическа-
та интеграция. Според тях задоволяването на 
обществените нужди, което е първостепенна за 
тях цел, трябва да се осъществи преди всичко 
чрез обединяването на икономическите сектори. 
Практически пример за функционалния подход 
е ЕОВС, която обединява секторите в областта 
на въглищата и стоманата. Съвсем основателно 
е в годините след Втората световна война да се 
отделя толкова голямо внимание на икономиче-
ската интеграция, защото е начин да се модер-
низират икономиките на европейските държави 
и да настигне икономическото превъзходство на 
САЩ. 

Жан Моне8  и неофункционалистите считат, 
че икономическата интеграция води до поли-
тическа, но процесът на надграждане на инте-
грацията е с неочаквани последици. Те отричат 
участието на държавни органи в политическите 
решения на наднационално ниво, а вместо това 
подкрепят ролята на неправителствените елити.

Какво значи интеграцията да е с „непредви-
дени последици“? Ернст Хаас9  говори за т.нар. 
„spillover” (от англ. – преливане), т.е. сътрудни-
чеството в определена област довежда до нови 
проблеми, разрешаването на които е възможно 
чрез сътрудничество в друга област. Например, 
за да се увеличи производството на въглища, 
необходимо е да се задейства производството 

Модели на интеграция
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на други източници на енергия. Добивът на из-
точниците и производството на енергия не са 
достатъчни – нужно е бързо и лесно доставяне 
до потребителите. Ето как преплитането на сек-
торите води до засилване на взаимното сътруд-
ничество. По този начин интеграцията става все 
по-интензивна и това довежда до прехвърляне-
то на политическата активност към нов център, 
чиято юрисдикция надхвърля националните 
рамки. Така се стига до политическата интегра-
ция..

Политическата интеграция е задължителна 
за федералистите, които придават голямо зна-
чение на наднационалните институции. За раз-
лика от федералистите от времето на Спинели, 
по-късните последователи на теорията (някои 
ги наричат „неофедералисти“) са по-умерени в 
подхода си към изграждане на наднационални-
те институции. Важен за тях принципът на суб-
сидиарност – изграждането на институциите да 
става отдолу нагоре и да се постигне децентра-
лизация на властта. 

А какво мислят междуправителствениците 
за политическата интеграция? Според Морав-
чик не геополитическите мотиви и европейският 
идеализъм са били водещи фактори за развити-
ето на интеграцията, а нуждата от координира-
не на политиките в отговор на повишаващите 
се възможности за благоприятен икономически 
обмен. С други думи, именно икономическата 
глобализация е основната причина за сътрудни-
чеството между страните.

Маргарет Тачър10 , която е силен привърже-
ник на този подход, по време на речта си в Брюж 
от 1988г. заявява позицията си по отношение на 
Европейската общност. Тя подкрепя обшия па-
зар, но отрича ръководенето на общностните 
политики от централните институции, защото 
всяка държава защитава своите интереси. По-
късно, в изказването си пред полската стокова 
борса Варшава през 2000г. британският преми-
ер Тони Блеър11  заявява, че „ЕС е икономиче-
ски съюз“, но не омаловажава „политическото 
бъдеще на Европа“ и смята, че „Европейският 
съюз е призван да комбинира по нов начин меж-
дуправителственото и наднационалното сътруд-
ничество“.

* * * * * * * * * * 

Има още доста въпроси, по които можем 
да откриваме сходства или различия между от-
делните теории. В крайна сметка, важно е да не 
забравяме, че визиите за бъдешето на Европа, 
предначертани от идеолозите на европейската 
интеграция, никога не се осъществяват в чистия 
си вид. Моделите, които теоретиците ни пред-
лагат, на практика са видоизменени. И все пак, 
познаването на отделните теории е абсолютно 
необходимо, за да се разбере същността на съ-
временния Европейски съюз и да се оформи 
представа за бъдещето му. 

Модели на интеграция
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Notes
 1. крал на Бохемия през периода 
1458-1471 г
2. херцог Максилилиен дьо Сюли – финан-

сов министър на Франция при управлението на 
крал Анри IV (1589-1610)

 3. това се случва по време на конгреса на 
мира в Париж през 1849г.

 4.Манифестът от Вентотене, чието пълно 
заглавие е „За свободна и обединена Европа. 
Проект за манифест“, е изготвен от Алтиеро 
Спинели и Ернесто Роси през 1941 г., когато 
двамата са били интернирани на остров Венто-
тене.

 5. Робер Шуман – министър на външните 
работи на Франция през периода 1948-1952г.

6.Дейвид Митрани – един от най-ярките ав-
тори на теорията на функционализма

7.Стенли Хофман – политолог; привърже-
ник на тезата за междуправителствения подход

8.Съществуват различни мнения относно 
теорията, на която е привърженик Жан Моне. 
Някои считат, че е функционалист поради те-
хнократския си подход, други смятат, че е феде-
ралист, защото подкрепя федералната държава, 
а трети го причисляват към школата на нео-
функционализма.

  9.Ернст Хаас – един от основоположници-
те на неофункционализма

  10. Маргарет Тачър – министър-председа-
тел на Великобритания от 1979г. до 1990г.

 11. Тони Блеър – министър-председател на 
Великобритания от 1997г. до 2007г.
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Сравнителен федерализъм: САЩ и ЕС. Идея 
за бъдещето на интеграцията

главен редактор на EuroFocus
Добрин Станев

Федерализмът е дума, която носи много значения, включително и емоционални конотации. Във 
Великобритания това просто думата „F”, която е толкова страшна, че не бива да се назовава. 
За германците федерализмът е национална гордост. Ако провеждате в дебати за европейската 
интеграция с британец и германец на тема федерализъм ще видите как двете страни интерпретират 
понятието по диаметрално противоположен начин. Първото нещо, за което британецът, се сеща като 
чуе за федерализма е загуба на национален суверенитет и централизация на властта. За германецът 
е точно обратното. Федерализмът е политическото решение, което предотвратява концентрацията 
на власт на централно ниво. Възможно ли е и двамата да се прави? За да разберем това нека 
започнем отначало с основния въпрос: Какво е федерализмът? За да разберем какво представлява 
федерализмът ще направя едно сравнително изследване на американския и европейския случай. 
Целта на това сравнение е да откроя тези  качества на федералния модел, които могат да се приложат 
в бъдещето развитие на ЕС като отговор на идейната парализата, в която е изпаднал съюзът. Днес 
съюзът има нужда от повече интеграция главно във финансовата си система, за да компенсира 
дефицитите на институционалното й устройство и федерализмът ни дава някои важни предписания.
 
Теоретично погледнато федерацията е формата на държавно устройство, по която Европейският 
съюз и Съединените американски щати си приличат. Веднага е наложително да се направят следните 
важни уточнения. Терминът държавно устройство е неточен в контекста на Европейския съюз, тъй 
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като ЕС не е (някои анализатори биха казали: 
„все още не е”) държава в пълнокръвния смисъл 
на думата. От друга страна ЕС не е и класическа 
междуправителствена организация, в която 
решенията могат единствено да бъдат взети с 
единодушното съгласие на участващите страни. 
И все пак управлението на това sui generis 
политическо формирование се доближава 
най-вече и все повече до федеративния модел. 
Според Бъргис (2006: 236) Европейският 
съюз е случай на федерализъм без федерация. 
Даниел Елазар смята, че в края на XX век 
се намираме по средата на парадигмална 
промяна от свят на държавите, моделирани 
според идеала на националните държави от 
началото на модерната епоха през XVII век, към 
свят, характеризиращ се с намален държавен 
суверенитет и увеличени междудържавни 
връзки от конституционализиран федерален 
характер (Elazar 1995: 5). Сложността на 
изследването на федерализма в ЕС се увеличава 
от многозначността на термина в контекста на 
теорията на Европейската интеграция. По този 
начин федерализмът се явява едновременно, 
както самостоятелна теория за разбирането на 
интеграционните процеси така и политическо 
предписание за крайната цел на европейското 
обединение. Изследователят е нужно 
внимателно да открои кое значение на думата 
използва в конкретния случай.

Имайки предвид направените забележки, 
ще започна моето изследване с анализ 
на американския случай, тъй като САЩ 
представляват по-отчетлива отправна точка, 
защото са класически пример за държава с 
федеративна форма на териториално устройство. 
Освен това САЩ е една от най-старите модерни 
демокрации в света, която силно залага на 
истинското разделение на властите, реализирано 
по идеите на Джеймс Медисън в техния 
взаимен контрол и балансиране, а федерацията 
представлява модел на разпределение на 
власт. Разделението на властта може да бъде 
хоризонтално: законодателна, изпълнителна, 
съдебна, но може да бъде и вертикално: местна 
и централна.

На първо време трябва да се разясни  основното 
понятие, на това есе. Ще започна с отговор на 

въпроса: „Какво е федерация?” и на базата на 
изградения идеален тип ще очертая спецификите 
на модела за федерация на САЩ, за да мога след 
това да изградя съответен модел на ЕС спрямо 
американския случай и да направя сравнителен 
политологически анализ между двата типа. В 
края на изследването ще посоча важни прилики 
и разлики между двата модела. 

Моята теза е, че федерализмът като форма 
на политическо устройство разделящ 
суверенитета между местното и централното 
ниво на управление, както в САЩ, така и в ЕС,  
предполага един постоянен вътрешен конфликт 
между съставящите го две нива на власт: местно 
и централно, който генерира и постоянна 
вътрешна промяна.

Федерализъм и федерация

В корена на думата федерализъм стои латинската 
дума foedus, която означава съгласие, пакт, 
съюз. Федерализмът може да се определи като 
политическо устройство на няколко нива, при 
което властта и суверенитетът конституционно 
се разпределят между централните органи 
на управление и регионалните политически 
единици (щати, провинции, лендери, кантони 
и т.н). Най-кратко федерализмът може да се 
определи като „самоуправление плюс споделено 
управление” (Elazar 1987: 12).

Федерация е политическа система, която 
изпълнява критериите на федерализма. 
Според Кинг федерацията е „институционално 
устройство под формата на суверенна държава, 
която се различава от другите суверенни 
държави единствено по факта, че централното 
правителство включва съставните териториални 
единици в процеса на вземане на решения на 
базата конституционно определена основа” 
(King 1982: 77). Федерациите се различават 
от унитарните държави по това, че при 
федерациите суверенитетът е споделен между 
централното правителство и местните органи на 
властта, докато при унитарните държави, цялата 
власт се държи в центъра и бива делегирана 
на местни и областни администрации по 
усмотрение на централната власт. От това 

Сравнителен федерализъм
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следва, че федерациите като цяло дават по-силен 
политически глас на местното ниво отколкото 
унитарните държави.

Конфедерация представлява по-хлабаво 
обединение, в което съставящите единици имат 
повече правомощия отколкото централната 
власт. Всяка федерация работи на принципа на 
поделяне на суверенитет на няколко нива на 
власт. Асиметрична федерация е тази, в която 
някои щати получават повече автономия от 
останалите. Пример това явление е Канада, в 
която френско говорящата провинция Квебек 
успява de facto да си извоюва допълнителни 
правомощия особено в езиковата и културната 
сфера, различни от тези в останалите провинции, 
които пък са предимно англоговорящи.

В САЩ двете нива на власт са щатско и 
федерално. Правомощията на отделните 
нива са конституционно разграничени и нито 
едно от нивата не може да премахне другото 
(Harrop 2007: 282). Обикновено на централно 
(федерално) ниво се решават „висшите 
политики” като отбрана и сигурност и външни 
отношения, както и паричната политика на 
страната, докато въпросите от вътрешно 
естество са оставени предимно на местно ниво. 
Такива въпроси са: образование, социална 
политика, правоприлагане.

От изключителна важност за успешното 
функциониране на федералната държава е 
въпросът за разпределението на правомощията 
между централното и регионалното ниво. 
Обикновено федерациите следват принципа на 
субсидиарност, за да решат този въпрос. Според 
принципа на субсидиарност един проблем 
трябва да се решава на възможно най-ниско ниво. 
По-високото ниво на власт може да се заема с 
даден проблем само, ако по-ниското ниво не 
може адекватно да се справи с него. Принципът 
на субсидиарност, заимстван от за първи път от 
организацията на католическата църква намира 
приложение във всички федеративни структури. 
Той е основополагащ и при разпределянето 
на правомощията между държавите-членки 
и общностните институции в рамките на 
ЕС. В европейски контекст субсидиарността 
предполага, че  един проблем трябва първо да 

се реши на национално ниво и само ако това 
не е възможно се възлага на наднационалното 
(общностно) ниво. Така държавите, формиращи 
съюза, се предпазват от прекалената експанзия 
на централната наднационална  власт, която  
намира своето най-пълно олицетворение в 
Европейската комисия. 

В почти всички федерации в света съставящите 
ги единици (за краткост ще използвам щати 
като синоним) са представени на отделно и 
специално място в парламента на държавата, 
която съставят. Обикновено федерациите имат 
двукамарни парламенти, като горната камара е 
запазена за представителство на щатите. 

Федерацията е предпочитана форма за 
устройство на големите държави, както по 
територия, така и по население. За пример могат 
да бъдат посочени: САЩ, Канада, Австралия, 
Индия, Русия, Германия. Федерализмът също е 
възприет от много латински и южноамерикански 
държави, които в зараждането си следват 
модела на САЩ. Такива са Мексико, Бразилия, 
Аржентина и Венецуела.

Сравнителен федерализъм

В таблицата на следващата 
страница са посочени някои 
силни и слаби страни на 
федерализма.

!
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Федерализъм: силни и слаби страни
Силни страни Слаби страни

Практично решение за големи държави Ефективността може да е по-слаба в 
области, свързани със сигурността

Допълнителни проверка и баланс 
(checks and balances)

Вземането на решения е по-бавно и 
тромаво

Дава признание на различието Може да задълбочи различието между 
провинциите

Намалява натовареността на 
централната власт

На централната власт й е по-трудно да 
предприема национални инициативи

Създава конкуренция между 
провинциите и възможност гражданите 

да пътуват между тях.

Различно третиране на гражданите в 
зависимост от това къде живеят 

Предоставя възможности за 
експерименти с политики

Неясна отчетност спрямо публичността

Позволява на малките единици да 
си сътрудничат в постигането на 

икономически и военни предимства от 
мащаба

Може да се случи мнозинството в 
дадена провинция да експлоатира 

малцинството. 

Правителството е по-близо до 
гражданите

            

Таблицата е от  Harrop & Hague (2007: 291).

Федерализмът в САЩ 

Исторически американската федерация възниква 
с борбата за независимост от британската 
корона. По това време не е самоочевидно, че 
тринадесетте отделни американски колонии 
трябва образуват единна обща държава. По 
тази причина трима автори: Джеймс Медисън, 
Александър Хамилтън и Джон Джей, обединени 
под псевдонима „Публиус” издават в Ню Йорк 
„Федералиста” - серия от 85 статии в периода 
1787 – 1788 г., в които красноречиво агитират за 
федералистко политическо развитие на младата 
американска държава. Военната борба обвързва 
щатите с обща кауза и дава смисъл на колониите 
да действат заедно срещу британското 

управление. Необходимостта от общи усилия 
е синтезирана най-ясно от американския 
държавник Бенджамин Франклин: „Или ще се
борим заедно или ще паднем поотделно” (в 
Harrop 2007: 285). Не могат да бъдат подценени 
и икономическите ползи от една голяма 
федерация, която да представлява и голям общ 
пазар, в който отсъстват митнически бариери 
между отделните щати. Така стоките могат да 
пътуват безпрепятствено увеличавайки мащаба 
на търговията, а оттам и благосъстоянието на 
населението. Това обаче, от което се страхуват 
отделните щати е отдаването на прекалено 
голяма власт на федералното правителство, което 
пък означава загуба на свободи. Затова първото 
устройство на щатите по време на революцията 
срещу британската корона е конфедеративно 
1777-1781 г. Тази система обаче не се оказва 
успешна, заради твърде слабата централна власт 
в условия на въоръжена съпротива. По време на 
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въоръжена борба е необходима силна централна 
власт, за да може държавата да се консолидира, 
както военно, така и външнополитически и по 
този начин да устои на неприятелския натиск. 
Революцията приключва с извоюването 
на независимостта на 13-те колонии. В 
следвоенните условия въпросът за разделението 
на правомощията обаче остава. Именно за 
да решат проблема с противопоставянето 
на управлението между централно и щатско 
ниво американските федералисти и „отци 
основатели” на американската република по 
времето на конвента във Филаделфия от 1787 г. 
ясно очертават правомощията на федералните 
и щатските правителства, които ще залегнат в 
бъдещата конституция на страната. 

В член първи на конституцията на САЩ е 
записано, че законодателната власт се държи от 
Конгреса. Конгресът е разделен на две камари. 
Долната камара представлява Камарата на 
представителите, а горната камара е Сенатът. 
Всеки щат, независимо от големината на 
своята територия, население или икономически 
потенциал е представен от двама сенатори. Това 
е направено, за да се подчертае равенството във 
федерацията. Само сенатори и представители 
имат право на законодателна инициатива. За 
да влезе един законопроект в сила, той първо 
е разглеждан от съответните комисии в двете 
камари. След като е обсъден и одобрен в 
комисиите, законопроектът преминава към 
обсъждане в пленарни заседания и трябва да 
бъде одобрен от двете камари на Конгреса. 
Одобрението става с мнозинство от три пети 
в камарата на представителите и обикновено 
мнозинство в Сената. След като се разгледа от 
едната камара, законопроектът се разглежда от 
другата. Другата камара може да реши да внесе 
поправки в законопроекта. Ако това стане, 
законопроектът се предава на помирителен 
комитет, в който участват представители на 
двете камари. Помирителният комитет цели да 
изглади различията между камарите. Ако това 
стане, законопроектът се връща за прегласуване 
в двете камари. Ако двете камари одобрят 
законопроекта, той се изпраща на Президента 
за промулгация. Президентът има право на вето, 
което може да бъде преодоляно от Конгреса с 
квалифицирано мнозинство от две трети.  

В правомощията на федералната власт 
са: паричната политика, създаването и 
поддържането на армия и флот, обявяването 
на война, регулиране на вътрешната търговия, 
както и търговската политика спрямо другите 
държави. На щатско ниво се регулират 
въпросите от компетенцията на местното 
управление, здравеопазването и безопасността, 
правоприлагането, организирането на избори 
и други политики, които попадат под десетата 
поправка. Според десетата поправка на 
конституцията от 1791 г. „властта, която не се 
делегира на Съединените щати с настоящата 
Конституция, но и не се отрича на щатите, се 
запазва съответно за щатите или за народа.” 
Съществуват и области, в които федералното 
и щатското ниво си поделят компетентност. 
Такива са данъчното облагане, изграждането на 
инфраструктурни проекти, съдебните процеси, 
провеждането на социална политика. Невинаги 
обаче линията на разделение на компетентността 
е ясна и понякога се налага решение на 
Върховния съд до определи границите им.

Историята на американския федерализъм не 
е безпроблемна и гладка. Тя е белязана от 
множество битки стремежи на различните нива 
на власт да преместят разделителната линия на 
правомощията в своя полза. Ранните години 
на американската демокрация са маркирани 
от противопоставянето между това дали да 
има повече или по-малко власт в централното 
правителство. Това е първият политически 
кливидж, разделящ двете основни партии 
по това време. От едната страна застават 
федералистите на Хамилтън, които претендират 
за повече централизъм като условие за по-голяма 
сила и просперитет на държавата. Срещу тях 
се изправя Демократическо-републиканската 
партия, която се страхува от нарастването на 
федералното правителство и вижда в него 
заплаха за свободата на отделните щати. Под 
една или друга форма противоборството за 
повече или по-малко централизъм остава в 
американската политика дори до днес.

Първоначалната идея на американската 
федерация е правомощията на щатите и 
федералното правителство да са изцяло 
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отделни. Двете нива на администрация да 
работят като две отделни машини, свързани 
единствено с идеята за общото благо на 
страната. Този дуалистичен федерализъм обаче 
е недостижима цел и страната постепенно 
минава към кооперативен федерализъм, типичен 
за Европейските държави, в който двете нива си 
взаимодействат много по-тясно. Неминуемо е 
да се постигне някаква степен на координация 
между федералната и щатската власт. Нуждата 
от координация възниква от това, че щатите на са 
своеобразни „острови”, разделени един от друг 
с океан на независимост, а съединени единици, 
между които протича силно взаимодействие 
в рамките на една сложна държавна система 
от институции. Например строежът на 
пътища и магистрали в един щат трябва бъде 
синхронизиран с подобни инфраструктурни 
проекти в друг щат. При липса на координация 
между щатите съществува голяма вероятност 
много магистрали да  опират в нищото. Друг 
пример е правоприлагането. Преследването 
на престъпници, извършили престъпление 
в един щат трябва да може да се извършва 
и на територията на другите щати. Освен 
това данъчните постъпления, които центърът 
получава от доходните данъци, биват в известна 
степен преразпределяни между различните 
щати. Тази промяна в САЩ се осъществява 
най-отчетливо по време на администрацията на 
демократическия президент Франклин Делано 
Рузвелт и неговата политика на „нов курс”, която 
цели да извади страната от Голямата депресия 
през 30-те чрез мащабни инфраструктурни 
проекти. 

От друга страна неоконсерваторът републиканец 
Роналд Рейгън желае да провежда политика 
за намаляване на влиянието на държавата. 
В това число той се обявява в подкрепа на 
идеята за федерализъм, разбирана като по-
малко държава или централизъм. По-специално 
Рейгън иска да освободи централната власт 
от скъпи социални политики и програми и 
да отдаде повече правомощия на отделните 
щати сами да администрират съответните 
програми. Рейгън обаче не съчетава отдаването 
на повече правомощия на щатите с отдаване 
на допълнителни бюджетни средства за 
провеждането на тези политики. В резултат на 

това на щатите им се налага наново да изграждат 
администрации и да събират собствени средства 
за много социални програми. 

Александър Хамилтън и дълговата 
криза на САЩ след войната за 
независимост.

Дълговите и финансовите въпроси са 
от централно значение за развитието на 
федерациите. В този ред на мисли си струва 
да разгледаме казуса с първата дългова криза, 
в която изпада американската държава, 
непосредствено след войната за независимост и 
начина, по който е разрешена. Много паралелни 
явления могат да бъдат отчетени сравнявайки 
я с дълговата криза, която днес обхваща ЕС 
(Geewax 2011). 

В зората на утвърждаването на САЩ 
като държава с федеративно устройство 
Александър Хамилтън - първият финансов 
министър на Съединените щати (1789-95) 
успява да прокара в Конгреса доста спорни за 
времето си решения във връзка с финансовата 
консолидация на младата република, които 
определят бъдещето засилване на федеративния 
елемент. Хамилтън поема финансите на 
страната в епоха на крайна нестабилност. 
Страната е в състояние на фактически фалит от 
3 години. От 1786 до 1789 г. САЩ не плащат 
задълженията си към външните  кредитори – 
главно френското правителство и холандски 
финансови институции. Дълговете на току-що 
излязлата войната за независимост държавна са 
колосални за тогавашните стандарти, но това, 
което е по-лошо, е че дълговете са непосилни за 
обслужване. Конгресът дължи на кредиторите 
си 54 милиона долара, докато отделните щати 
дължат допълнителни 25 милиона. Доверието 
от страна на външните кредитори, че САЩ 
може да изплаща външния си дълг е изчезнало. 
Нужни са решителни мерки за справянето с 
първата финансовата криза на републиката. 

Предложението, с което Хамилтън излиза, е 
да са възстанови доверието в американската 
държава като платежоспособна страна, като 
се въведат смели институционални реформи. 
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Предизвикателството е голяма, защото 
реформите граничат с недопустимото, така 
както е записано в Американската конституция. 
Хамилтън предлага федералното правителство 
да поеме повече правомощия и да изземе 
дълга на отделните щати. Това води до 
фискална централизация на държавата и меко 
преразпределение на дълговете на различните 
щати между всички. Конгресът ще може да 
увеличи данъците на всички, с които да събере 
достатъчно средства, за да покрие плащанията 
си по дълга. Естествената реакция е, че щатите 
с по-ниски нива на дълг (в САЩ по това време 
това с южните щати) ще възнегодуват срещу 
тази мярка, докато по-големите длъжници 
(тогава предимно на север) ще я подкрепят. 
Другата спорна идея на Хамилтън е създаването 
н Банка на Съединените щати, която да действа 
като типична централна банка и последна 
инстанция за финансиране на търговските банки 
в страната, както и да финансира федералното 
правителство в случай на необходимост.

Освен икономическите последици от 
централизирането на дълга, инициативата 
има и значителни политически импликации. 
Различните щати стават по-свързани едни 
с други и по-специално стават по-свързани 
с централната власт. Това, което обединява 
предложенията на Хамилтън е желанието 
за установяване на по-голям централизъм в 
управлението на държавата, който да помогне на 
нейното икономическо и политическо развитие.

Планът на Хамилтън се увенчава с успех. САЩ 
успяват да стабилизират публичните си финанси 
и възвръщат доверието на кредиторите си, които 
от своя страна свалят лихвите по заемите, които 
отпускат на правителството – сигурен знак 
пазарен знак за доверие в политически план. 

Днес Европа изпитва дългови проблеми, които 
съдържат много паралели с  първите години 
на Американската държава. Европейският юг, 
подобно на американския север от края на XVIII 
век изпитва затруднения по обслужването на 
дълга си, докато европейския север се справя 
значително по-успешно с неговото управление. 
Може би решението на европейската дългова 
криза може да намери историческия аналог 

с политиката на централизъм, провеждана от 
Александър Хамилтън.

Едно решение в хамилтънски стил на дълговите 
проблеми в ЕС би било установяването на 
по-силен европейски финансов централизъм 
– общо министерство на финансите или 
икономическо правителство. Системата би 
работила приблизително по следния начин. 
Държавите със стабилни публични финанси 
водени от най-мощната икономика Германия се 
съгласяват на въвеждането на общоевропейски 
държавни облигации. По този начин Германия 
ще поеме върху плещите си голяма част от 
дълговете на закъсалите страни от периферията 
на еврозоната. В замяна обаче ще бъдат 
въведени нови правила и механизми за общ 
европейски бюджетен надзор. Зад този термин 
ще се крие правото на Германия да налага вето 
върху националните бюджети на страните от 
еврозоната в случай, че бюджетите им набъбнат 
до неустойчиви равнища. 

Европейският съюз

Както беше споменато в началото, в контекста 
на европейското обединение федерализмът 
има най-малкото двуяк смисъл. Това е теория 
на и същевременно стратегия за европейската 
интеграция, която поставя на първо място 
изграждането на единна европейска държава 
или Съединени европейски щати.

Към настоящия момент Европейският съюз 
представлява обединение на 27  държави, като 
в края на 2011 г. 28-ма държава (Хърватска) 
получи одобрение за бъдещо присъединяване. 
От институционална гледна точка съюзът е нещо 
повече от международна организация, но нещо 
по-малко от държава. Тъй като ЕС съчетава 
качества, както на международна организация, 
така и на държава, можем да кажем, че той 
е sui generis политическо образувание. ЕС 
не е държава, защото има много малко от 
правомощията на суверенна държава и не 
може да провежда самостоятелно нито една 
от висшите политики (външни отношения 
и отбрана). Ако приемем определението на 
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социолога Макс Вебер, че държавата означава 
легитимен монопол върху използването на сила, 
то ЕС не отговаря на това условие. Другата 
важна характеристика на държавата е, че тя 
може да налага данъци на своите граждани. 
ЕС няма такива правомощия. Освен това 
институционалната структура на ЕС е много по-
различна от тази на държавите. В ЕС например 
не е установено класическото разделение 
на властите, така както е според идеите на 
Монтескьо и Медисън, поради спецификата на 
самия устройствен модел на съюза.

От друга страна ЕС е постигнал много високи 
нива на икономическа интеграция, чиито 
най-отчетливи показатели представляват 
изграждането на единен пазар между държавите-
членки, както и въвеждането на обща парична 
единица за държавите от еврозоната. Всички 
тези инициативи са свързани с отдаването на 
голяма доза национален суверенитет в полза на 
наднационалните институции на съюза, в които 
са вземат общи решения валидни за всички 
страни-членки.

В този ред на мисли ЕС  не е и 
класическа международна организация. 
Основната разлика между класическите 
междуправителствени организации и ЕС е, 
че при междуправителствените организации 
решенията се вземат с единодушие, докато в ЕС, 
който разполага с наднационални институции 
(Европейската комисия е най-красноречивият 
пример за такава институция, но също и 
Европейският парламент и Съдът), много 
решения с вземат с квалифицирано мнозинство. 
Зад тази на пръв поглед техническа формалност 
се крие огромната разлика в значението, което 
националният суверенитет носи, в различните 
модели. При организациите отделната държава 
може сама да блокира всяко решение чрез силата 
на националното вето. В ЕС решение може да се 
вземе дори въпреки суверенната воля на някоя 
държава по дадения въпрос и вето не може да 
бъде наложено едностранно от една държава 
в широк кръг от политики, в които съюзът 
разполага с изключителна компетентност.

Следващият въпрос е как е възможно това? Как 
и защо суверенните държави се съгласяват да 

отдадат от суверенитета си на наднационалните 
институции на ЕС, в които решенията могат да 
се вземат дори срещу волята им? 

В крайна сметка може да се смята, че решенията 
не са вземат въпреки волята на държавите, 
защото именно тези суверенни държави са се 
съгласили да отдадат част от своя суверенитет 
в някои области главно свързани с общия пазар 
и паричната политика (за държавите, които 
са приели еврото), когато са се договорили 
единодушно в първичното право на съюза 
да започнат или да се присъединят към 
европейските интеграционните процеси, 
които днес кулминират в изграждането на 
Европейския съюз. Показателен пример ни 
дава диалогът между Европейската комисия, 
оглавена от Романо Проди и Балтийските страни 
преди тяхното присъединяване към общността. 
Веднъж във Вилнюс един студент се обръща към 
Проди със следните думи: „Достатъчно съюзи! 
Не искаме да се присъединим към Европейския 
съюз, защото вече бяхме в Съветския съюз.” 
Проди отговаря: „Виждате, че съм стар човек, 
толкова стар, че дори вече не помня кога 
пожелахте да станете член на Съветския 
съюз.” (Проди 2003). Голяма е разликата между 
това една държава доброволно де иска да се 
присъедини към една общност и да спазва  и 
участва в изработването на нейните правила и 
това държавата да бъде насилствено приобщена 
към тоталитарен режим, който да решава всичко 
вместо нея.

Отдаването на суверенитет в полза на 
наднационални институции има и своите 
исторически причини. Разрушителните 
войни в дългата история на Европа, но по-
специално катастрофите през XX век доказват, 
че конкуренцията между Великите сили 
на континента има пагубни политически, 
икономически и най-вече човешки последствия. 
След Втората световна война ясно проличава 
нуждата от създаване на нов международен ред, 
който да гарантира сигурността в пост-военния 
свят. В Европа най-накрая назрява въпросът: 
Как да се структурират отношенията между 
довчерашните врагове така щото ужасът на 
световната война, провокиран от тях да стане 
фактически невъзможен. Решението на този 
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абстрактен въпрос минава през решението на 
друг много по-конкретен и належащ проблем 
– Какво ще бъде бъдещето на победените 
държави: Германия и Италия? Опитът за 
смиряването на Германия чрез унизителен 
мирен договор след края на Първата световна 
война довежда до противоположни на замисъла 
на „миротворците” от версайската система 
исторически последици. Новото решение 
след Втората световна война представлява не 
унижението и изключването на победените, 
а опитът да се изгради интеграция между тях 
и спечелилите войната западноевропейски 
държави. По думите на водещият теоретик на 
функционализма Дейвид Митрани „целта не е да 
държим държавите мирно разделени, а активно 
съединени” (1943). До голяма степен заслуга 
за тази интеграция има и междублоковото 
противопоставяне на Студената война и страхът 
от съветска агресия. Освен това САЩ подкрепят 
европейското обединение, защото виждат в 
него подсилване на неговите съюзници срещу 
Съветския съюз.

Конкретният план за започването на новите 
интеграционни процеси на европейското 
обединение идва от френското правителство 
под формата на декларацията Шуман от 1950 
г., по името на тогавашния външен министър 
на Четвъртата република. Истинският автор на 
проекта, който до голяма степен обаче остава 
в сянка, е френският висш функционер и бивш 
търговец на коняк - Жан Моне. Моне е една 
от най-значимите фигури на европейското 
обединение и ключов негов идеолог. По думите 
му, изказани чрез на Декларацията Шуман: 

„Обединението на Европа няма да стане 
изведнъж или според някакъв специален 
план. То ще бъде изградено чрез конкретни 
постижения, които първо създават чувство на 
солидарност. Обединяването на европейските 
народи изисква премахване на вековното 
противопоставяне между Франция и Германия. 
Всяко предприето действие трябва на първо 
място да се отнася до тези две страни. 
С оглед на това френското правителство 
предлага незабавни действия по един конкретен 
много важен пункт.

То предлага френско-германското производство 
на въглища и стомана като цяло да бъде 
поставено под контрола на общ Висш орган в 
рамките на организация, отворена за участие 
към другите европейски страни. Обединяването 
на производството на въглища и стомана веднага 
ще създаде база за икономическо развитие като 
първа стъпка към европейска федерация и ще 
промени съдбата на регионите, отдадени дълго 
време на производството на оръжия, на които те 
самите най-често бяха жертви.

Така установената солидарност в производството 
ще направи евентуална война между Франция 
и Германия не просто немислима, но и 
практически невъзможна.” (Шуман 1950). 

Целта на плана е да се консолидират позициите 
на различните държави и да се канализират 
противоречията от миналото в руслото на 
споделения икономически интерес (Burgess 
2006: 228). Така през 1952 г. се създава 
първата европейска интеграционна общност – 
Европейската общност за въглища и стомана. 
5 години по-късно са подписани и Римските 
договори, които слагат началото на Европейската 
общност за атомна енергия (Евратом) и 
Европейската икономическа общност (ЕИО), 
позната във Великобритания и като „общия 
пазар”. 

Развитието на интеграционните процеси 
предизвиква и необходимостта от изграждането 
на теоретични модели за интерпретирането им. 
Една от доминиращите теории на интеграцията 
е теорията на неофункционализма, разработена 
от Ернст Хаас (1958) и неговия ученик Леон 
Линдбърг. Според тази теория европейското 
обединение ще напредва постепенно на 
малки стъпки от сектор в сектор в резултат 
на функционалното разливане (spillover). 
Това означава, че ползата от интеграцията в 
един сектор, да кажем въглища и стомана, ще 
породи натиск от страна на други сектори на 
икономиката и те да се включат в процеса, да 
кажем в сектора на ядрената енергетика. Така 
неофункционализмът обяснява процесите в 
ранните години на европейската интеграция. 
Остава въпросът коя е крайната цел и накъде 
се движат интеграционните процеси. Крайната 
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цел на интеграцията е винаги обвита в 
мистерия. Методът на Моне, който пръв развива 
тази неофункционалистка логика (още преди 
формирането й като теория) в политическата 
практика, е да се търсят практични решения по 
възможност по незабележимия бюрократичен 
път, на конкретните общи икономически 
проблеми. Зрелищните политически срещи 
на високо ниво не са най-успешният начин 
според Моне за водене на интеграционната 
политика, която Моне нарича engrenage. И все 
пак европейската интеграция за Жан Моне има 
свой телос или крайна цел. Истинската finalité 
politique представлява европейската федерация, 
изграждана дълго и постепенно, на малки части. 

Съществува обаче и конкурентна теория 
на европейската интеграция, която дава 
върховенство на действията на самите страни-
членки. Това е теорията на либералната 
междуправителственост на Андрю Моравчик 
(1998)., според която интеграцията е калкулиран 
интерес на суверенните национални държави и 
те са тези, които я направляват с политиката си. 
Още от първите години на европейската 
интеграция се очертават двете основни равнища 
на федералисткия модел: национално и 
наднационално, а оттам и противопоставянето 
им, което, както заявих по-горе. Това явление е 
характерно за федералния модел по принцип. 
Привържениците на по-дълбоката интеграция 
или „повече Европа”, обикновено искат 
повече наднационалност, което ще рече повече 
неща да се решават от наднационалните 
институции на съюза и държавите да нямат 
вето над взетите решения. Те се стремят към 
изграждането на „все по-тесен съюз между 
народите на Европа” (Преамбюл на Договора 
за Европейски съюз).  Най-радикални в това 
отношение са федералистите на италианския 
евродепутат и автор на манифеста от 
Вентотене - Алтиеро Спинели, които целят 
изграждането на Съединени европейски щати 
незабавно и за разлика от Моне – отведнъж 
hic et nunc. Федералистите срещат яростния 
отпор на привържениците на националния 
суверенитет. Такива най-отявлени личности 
в историята на европейската интеграция са 
френският президент Шарл де Гол през 60-те, и 

британският министър-председател – Маргарет 
Тачър през 80-те. Тези амбициозни национални 
лидери водят европейската си политика по 
посока на повече междуправителственост, 
което ще рече – повече власт за отделните 
национални държави, особено чрез запазване 
на националното вето по ключови политики. 
Тяхната концепция за европейското обединение 
минава под мотото: „Европа на националните 
държави.”  Евроскептицизмът е отчетлива 
черта в политиката на  няколко държави: 
Дания и Швеция, както и на Чехия. Най-
отявленият евроскепик обаче безспорно и 
традиционно остава Великобритания. Лондон 
е обзет от фобия от федерализма. Големият 
страх в Уестминстър е ЕС да се превърне в 
свърхдържава, унищожавайки по този начин 
парламентарния суверенитет на кралството.  

Тези опасения до голяма степен са 
неоснователни на този етап на развитие на 
интеграционните процеси. Европейският 
съюз действа според няколко основополагащи 
принципа: предоставена компетентност, 
пропорционалност, субсидиарност. Според 
принципа на предоставено компетентност 
ЕС има право да законодателства и взема 
решения само в областите, в които държавите 
са предоставили мандат това да се случи и 
по начин, по който е единодушно приет от 
държавите в учредителните договори и техните 
официални ревизии. Според принципа на 
пропорционалността ЕС трябва да взема мерки 
пропорционални на проблемите и никога по-
големи от тях. Принципът на субсидиарност 
беше засегнат по-горе в тази разработка.

Примерът, който ЕС  в най-голяма степен 
следва във федеративния си облик, е този на 
най-мощната икономика на съюза – Германия. 
В Германия законодателната власт се поделя 
от Бундестага, долната камара с избрани 
представители от цялата страна и Бундесрата 
– горната камара, в която влизат представители 
на лендерите, които не са избрани чрез всеобщо 
гласуване, а изпратени в Бундесрата от местните 
правителства на отделните лендери.

ЕС се характеризира с управление на много 
равнища (multi-level governance) (Fabbrini 2005: 
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14). Като такива нива могат да се посочат, 
местно национално и наднационално. Нека 
да проследя процеса на вземане на решения в 
ЕС на наднационално ниво. Триъгълникът от 
институции, които съставят законодателния 
процес на общностно ниво включва: 
Европейската комисия, Европейския парламент 
и Съвета. Институциите на ЕС не действат 
на принципа на класическото разделение на 
властите, характерно за държавите (или поне за 
либерално демократичните държави). Самата 
законодателна процедура в ЕС е доста сложна. 
Всъщност съществуват няколко законодателни 
процедури. Най-широко разпространената е 
обикновената законодателна процедура. Това е 
новото име, внесено с Договора от Лисабон на 
преди познатата ни като процедура по съвместно 
вземане на решения (codecision procedure). 
Обикновената законодателна процедура прилича 
на описания вече американски законодателен 
процес, но съдържа и някои съществени разлики. 
В ЕС единствено Европейската комисия има 
право на законодателна инициатива (чл. 17, пар. 
2. ДЕС). След като Комисията излезе с проект 
за законодателен акт (регламент или директива, 
в по-редки случаи решение), той се предава на 
двете съзаконодателни институции – Съвета 
и Парламента, които в две отделни четения 
одобряват, нанасят корекции или отхвърлят 
предложението на Комисията. Ако се стигне до 
разногласие между версиите на институциите се 
свиква помирителен комитет, в който участват 
представители на Съвета и Парламента, 
подпомогнати от Комисията.

Сложната законодателна процедура всъщност 
отразява спецификите на представителството в 
Европейския съюз. Трите изброени институции 
представляват три отделни групи интереси. 
Комисията трябва да защитава интересите на 
съюза като цяло, като една общност. В Съвета 
се защитават интересите на отделните държави, 
докато парламентът – единствената пряко 
избрана европейска институция, е изразител на 
интересите на европейските граждани. 

Подобно на американския случай историята 
на Европейската интеграция също може да се 
разглежда като продължаващо противопоставяне 
между привържениците на повече наднационалност 

(тези, които искат повече власт за центъра) и 
междуправителствениците (тези, които искат да 
запазят повече власт за националните държави).    

Заключение

Конвентът за Конституция за Европа от 2001 
г., председателстван от бившия френски 
президент Валери Жискар Д’Естен, прави 
недвусмислена алюзия с филаделфийския 
конвент на американските отци основатели от 
1787 г. Резултатът от двата опита: европейския 
и американския е различен. Проектът за 
Европейската конституция се провали, докато 
американската успя да бъде ратифицирана 
от щатите. И все пак не всичко е загубено за 
привържениците на по-дълбоката интеграция. 
След последователните „не-та” в Нидерландия 
и Франция през 2005 г. конституцията беше 
вдигната от земята от немското председателство 
на Съвета през 2008 г., изтръскана от своята 
федералистка реторика и препакетирана под 
познатата форма на ревизионен договор, каквито 
са тези от Амстердам през 1997 г. и Ница през 
2001 г. Това, което се получи е договорът от 
Лисабон. Единствената по-сериозна разлика 
между него и конституцията е, че в договора 
за реформа са премахнати всички символи на 
националната държава, които бяха вкарани 
в конституционния текст. Такива символи са 
флаг, химн, национален празник, дори постът 
Европейски министър на външните работи. 
Самото име „Конституция” е заменено с 
договор, дори ако трябва да бъдем още повече 
юридически прецизни – с два договора: 
Договор за Европейския съюз (ДЕС) и Договор 
за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС), които да поправят досега действащите 
версии на ДЕС и договора за Европейската 
общност. Самият Договор от Лисабон следва 
класическата интеграционна схема на малките 
стъпки. 

Както видяхме от историческия преглед дори в 
САЩ федерализмът не е бил винаги на почит. В 
началните години на държавата конфедерализмът 
и слабата връзка между щатите, подобна на 
съвременния Европейски съюз е по-популярна. 

Сравнителен федерализъм
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Историята на американския федерализъм ни 
предлага прецедент и шанс, че едно евентуално 
бъдещо развитие на ЕС в посока федерация 
е не само мислимо, но дори, ако следва 
американския сценарий, много вероятно. В 
условията на дългова криза в Европа една 
бюджетна консолидация в отговор на кризата 
по ранно американски модел не е невъзможна 
алтернатива.

При все това, много пречки за задълбочаването 
на интеграцията са все още на лице. Големият 
проблем пред европейската интеграция е 
демократичният дефицит. Това не означава 
само, че гражданите са прекалено далече от 
политическия център за вземане на решения. 
Проблемът по-скоро се крие в това, че все 
още не е изграден европейският демос – тази 
колективна идентичност на европейци, която 
да бъде гражданската спойка на солидарност 
между гражданите на различните страни-членки 
в съюза, които пък да чувстват принадлежност 
към едни евентуални Съединени европейски 
щати.  

Така или иначе в настоящия момент европейската 
конструкция изглежда недовършена от гледна 
точка на федерализма. Европейското обединение 
следва класическия сблъсък във всяка 
федерация между на тези, които искат повече 
власт за центъра и привържениците на повече 
власт за отделните съставни части. Постоянното 
напрежение между двете нива на власт в дадена 
федерация не е нещо лошо, дори напротив. Това 
противопоставяне възпира което и да е ниво на 
управление от съсредоточаване на прекомерна 
власт на едно място и в крайна сметка работи 
в полза на свободата на населението. Така по 
думите на Медисън във Федералист № 51 една 
„амбиция противодейства на друга амбиция” и 
запазва свободата на гражданите. 
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         Необходимостта от постоянното развитие 
и иновации в сферата на системите за електронни 
плащания в рамките на Европейския съюз е обо-
снована от стремежа към осигуряването на една 
по-конкурентна бизнес среда, в която вътрешният 
пазар на стоки и услуги  в рамките на ЕС е по-
функционален, адаптивен и сигурен. Благодарение 
на инициативата на европейската система от ин-
ституции Eurosystem за развитието на нови методи 
и инструменти, които да улесняват употребата на 
електронните пари, трансграничната търговията 
става видимо по-ефикасна с оглед на най-оскъдния 
ресурс- времето, а ползите за европейските граж-
дани са съвсем осезаеми. В този смисъл Европей-

ският съюз участва на световната сцена като водещ 
иноватор в областта на електронните плащания и 
активната му дейност в тази сфера му отрежда во-
дещо място сред глобалните лидери в създаването 
на подходяща инфраструктура, (действайки в съ-
ответствие с целите на плана eEurope 2005) за една 
такава мрежова индустрия.

I.Юридическа основа на електронната търго-
вия в Европейския съюз

С влизането в сила на Директивата за елек-
тронна търговия 2000/31/ЕС ,  Директивите за 

Бъдещето на 
електронните плащания 

в рамките на еС
бакалавър по Европеистика, СУ ‘Св. Климент Охридски’
Петя-Гергана Гочева
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електронни пари 2000/46/ЕС, 2000/28/ЕС, Дирек-
тивата за електронните подписи 1999/91/ЕС, Ди-
рективата за банкиране 2000/12/ЕС , както и  Ди-
ректива за инвестиционни услуги 91/22/ЕЕС, се 
дава минималната юридическа основа на пакета 
от дейности, свързани с оперирането с електронни 
пари, като това е важен стимул и гарант за послед-
ващото развитие и усъвършенстване на мрежата за 
електронна търговия в ЕС. Целта на тези директи-
ви е да се изгради доверие в електронните начини 
за разлащане и да се отговори на нуждите на опре-
делени сектори за свободно движение на инфор-
мационното общество, като финансовите услуги, 
например. Чрез надеждни механизми за контрол 
и средства за взаимно признаване, обусловени от 
хоризонтално законодателство и  гарантирани от 
държавите членки , (‘country of origin’ principle)   
се осигурява прозрачност и безпрепятствено осъ-
ществяване на финансовите операции онлайн, 
електронното сключване на контракти, сближава-
не на Интернет пазарите и др., (респективно при 
вертикалното законодателство това се отнася до e-
застраховането и легитимността на e-подписите), 
безотносително към това дали физическите или 
юридически лица в ролята на финансови операто-
ри са трайно установени или временно пребивава-
щи на територията на дадена държава членка.

       
     Правната рамка за e-търговията в ЕС ад-

ресира реални проблеми и перспективи, които 
възникват пред ЕС, а Европейската комисия, чия-
то роля на двигател на промените в това интегра-
ционно обединение, импулсира изработването на 
нови адекватни решения за справяне с предизви-
кателствата на съвременните онлайн технологии.

II.Инициативи, свързани с електронните за-
плащания

Делът на финансовите транзакции, осъщест-
вени по Интернет в рамките на ЕС се разраства със 
значителни темпове в последните години – елек-
тронният  пазар в Европа е оценен на 14 милиарда 
евро за 1995 и 95 милиарда евро за 2000, отчитай-
ки ръст от 680%2. Подобен скокообразен растеж се 
наблюдава и през последното десетилетие.

 Тенденцията за нарастване на употребата 

на комуникационни технологии и нуждатата от 
специфични механизми за целите на е-търговия-
та създават нови бизнес посредници в лицето на 
банките за обработването на необходимата инфор-
мация и успешното финализиране на транзакци-
онните процеси. Пример за това е прехвърлянето 
на кредитни единици по процеса на заплащане 
на фактура, което до скоро в по-голямата си част 
беше осъщестявано ръчно и на хартиен носител. 
Това беше затворен цикъл, в който бенефициентът 
издава фактура на платеца, който от своя страна 
подава платежна инструкция към своята банка, 
осъществяваща трансфера на средства към бан-
ката на бенефициента. Сега с увеличаването на 
популярността на електронния вариант на факту-
ри са създадени нови стимули за изработване на 
качествени механизми и подобрения, които да до-
несат ползи и на банките, и на новите играчи на 
финансовите пазари. 

 Новост е, че електронните фактури могат 
да бъдат изпращани директно до клиента или до 
упълномощеното лице по плащанията, което може 
да събере и обслужи електронно повече от една 
факура за платеца или това е т.н. EBPP (Electronic 
Bill Presentment and Payment), а лицето, управлява-
що EBPP е „консолидатор” (той може да бъде част-
но лице или финансова институция). Този метод 
е потенциален носител на печалби за компаниите, 
поради предимства като максимално редуцирани 
нива на потребителските такси и по-добър контрол 
над плащанията. Но липсата на еластично търсене 
на пазара за тези услуги, все още масово пригоден 
към традиционните методи, както и ниското ниво 
на подкрепа от страна на финансовите инстиуции, 
правят този сравнително нов механизъм уязвим 
към лимитираните възможности за стабилно уста-
новяване на пазара.

     
       Много са вариациите на нови инициативи 

за улеснено онлайн  плащане, които включват фле-
ксибилно предлагане на пазара както за частните 
лица, така и за финансовите институции. Разгра-
ничение може да бъде направено и въз основа на 
друг фактор – това дали финансовите инструменти 
са традиционни или иновационни:с цел по-добра 
информираност е важно да се уточни, че вече ус-
тановени на пазара инструменти за разплащане са 
развити и адаптирани към употребата на Интернет.
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   В последната категория попадат и кредит-

ните карти, които дават възможност на клиентите 
да пазаруват или теглят пари в брой до момента 
на достигане на предварително договорения таван. 
Отпуснатият кредит трябва да бъде напълно пога-
сен до края на определения период, обикновено в  
рамките на месец . 5-6 % от всички транзакции в 
ЕС, които не са извършени в брой, се отнасят към 
кредитните заплащания, като това е най-популяр-
ният некешов инструмент за заплащане в Гърция и 
Люксембург. Основното предимство на този метод 
е, че той се ползва с широко одобрение сред клиен-
ти и е добре възприет от търговци, тъй като тран-
сграничните заплащния са с относително ниски 
такси, сравнено с кредитните трансфери и чекове-
те. Все пак тревожно нараства броят на извършени 
измами с кредитни карти, а това поставя на дневен 
ред изключително сериозния въпрос за сигурнос-
тта при употребата им.

 
 В ранния етап на Интернет употребата на 

кредитните карти единственото необходимо дейст-
вие за осъществяване на плащането е препращане-
то на данните за номера и валидността на карта-
та от наредителя към бенефициента по мрежата в 
неинкриптирана форма. Но по този начин детайли 
на кредитната карта могат да бъдат прихванати 
по време на трансмисията и да бъдат използвани 
с криминални цели за нелегално пазаруване или 
фалшифициране; уязвимост в системата спрямо 
хакери дълго време се създава и чрез съхраняване 
на всички данни за титулярите на кредитни кар-
ти на един недобре защитен сървър. С тази цел 
през последните години са развити някои стандар-
ти за сигурност като специфичен криптографски 
протокол SSL ( Secure Socket Layer), SET (Secure 
electronic transaction), Visa 3D Secure и др.

         
  Друг подход към осигуряване на по-добра 

конфиденциалност на кредитните карти, и по-спе-
циално техните номера, е т.н. „виртуален” – тези 
еднократно използваеми номера на кредитни кар-
ти се генерират, когато потребителят кликне в съ-
ответната секция в сървъра на своята банка. Тази 
техника избягва нуждата да бъде въведен реалния 
номер на кредитната карта, а системата е така мо-
дифицирана, че да не различава виртуалния но-
мер от легитимния, просто се извършва базово 

разпознаване и свързване към истинската сметка 
на потребителя, който от своя страна оторизира 
извършването на покупката. Пример за това е „E-
carte bleu” във Франция.

        
    Кредитните преводи са нареждания на пла-

тците, отправени към банката с искане да се задъл-
жи тяхната сметка и да се прехвърли наредената 
сума по сметка на получателя. Този вид нарежда-
ния са най-широко разпространеното платежно 
средство в ЕС, ( приемащо 32-процентен израз от 
всички осъществени плащания в Съюза с е-пари) 
и са най-широко прилагани в Швеция, Финландия, 
Австрия. Постепенно този метод на плащане се 
превръща в неотменен за е-търговията, като при-
нос за това имат банките, които осигуряват лесен 
достъп на клиентите си до своите услуги чрез е-
банкирането или осигуряване на възможности за 
директен кредитен трансфер в реално време към 
даден търговец чрез сайта му: оттам клиентът из-
бира кредитния превод като опция за заплащане, 
приемайки сметката, която излиза на екрана му, 
откъдето директно бива отведен към сайта на съ-
ответната банка. Такива методи са популярни  в 
нордическите държави и Австрия. Атрактивни за 
клиентите са и т.н. онлайн молове с налични схе-
ми за е-плащане, администрирани от банките, като 
това изисква предварителна договореност между 
търговеца и банката, от една страна, и клиента и 
банката, от друга и именно това е причината тези 
механизми на разплащане да са на изключително 
национално ниво.

     
       Дебитните инструменти позволяват на 

наредителите да използват метод, при който би-
ват директно таксувани чрез реални депозити от 
парични средства, които са налични по сметката 
на наредителя. Съществуват директни дебити- те 
най-често се използват за разплащания с перио-
дична повтаряемост, като покриване разходи за 
консумативи, например; могат да се  използват за 
е-плащания подобно на кредитните карти като раз-
ликата е, че тук се използва номера на банковата 
сметка, не на самата карта. Дебитните кари оси-
гуряват удобен начин за некешово плащане, като 
доказателство за това е статистиката, сочеща, че 
употребата им възлиза на  19-20% в ЕС, (основно 
в Дания, Белгия, Холандия), от общия дял плаща-
ния, съотнесен към гореспоменатата категория. 

Е-Payment
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Тези карти могат да се използват в онлайн магази-
ни, благодарение на специален картов четец, който 
се свързва към компютъра. Примери за такива Ин-
тернет плащания има в Белгия и Холандия – рес-
пективно чрез Benxafe, I-Pay.

Според статистиките за 2009 г. рязко се е по-
вишил обемът на плащанията с карти, когато една 
трета от всички плащания в малки размери в ЕС. 
Към този период са били потребени 726 млн. кар-
ти3, но въпреки това спад в потребителските раз-
ходи не е отчетен. В този смисъл банките трябва да 
търсят решение на проблеми с оглед осигуряване 
на преференциални условия  както в тази посока, 
така и да разширят трансграничната употреба на 
карти като дебитните, които са част от изключи-
телно местни схеми, валидни само за дадена стра-
на членка.

Втората група инициативи за е-плащане са 
иновативните инструменти и услуги, като общо-
то между тях е употребата на информационни и 
телекомуникационни технологии, които до този 
момент не са широко използвани с платежни цели.

Няколко предплатени схеми за неголеми пла-
щания са възникнали в Европа – разграничават 
се три категории: 1.схеми за е-пари, 2.персонал-
ни онлайн услуги за извършване на плащания и 
3.предплатени карти, които са пригодени за ано-
нимни плащания по Интернет на сравнително 
малки суми. Общото между тях е, че са базирани 
на предплащане, в което потребителят прехвърля 
предварително суми към лична сметка или към 
устройства като смарт картите. Чрез този капитал 
може да се инициира плащане към други участни-
ци в схемата.

 1.Към настоящия момент съществуват 25 
картово базирани схеми за плащания в Европа, 
чието функциониране и дистрибуция се определя 
от финансовите институции в ЕС. Някои от тези 
схеми позволяват и извършване на парични пре-
води по Интернет. Виоките очаквания на европей-
ско ниво относно масовата употреба на картово 
базирани е-пари обаче не са оправдани все още, 

тъй като този вид трансфери в ЕС заема дял от 
едва 0.2% от нетрадиционните плащания – оказва 
се, че тези методи са най-използвани в Белгия и 
Люксембург. До голяма част това се дължи на съ-
ществуващите проблематични зони като липсата 
на широка убеденост сред търговците, че инвести-
рането в терминали  ще им донесе повече прихо-
ди. Някои картови схеми за е-плащания са Proton 
(Белгия), Moneo (Франция), GeldKarte (Германия), 
MiniCASH (Люксембург), Chipknip(Холандия).

 
Наскоро бяха лансирани и някои проекти, под-

крепящи инициативата за задълбочаване развити-
ето и адаптирането на е-плащанията към общия 
пазар – пример за това е проектът Дукато, (иници-
иран с партньоството на Banksys, Groupement des 
Cartes Bancaires CB, Interpay, Proton World, Visa 
International и др.). 

 Е-парите, базирани на софтуерни системи, 
се характеризирират с т.н. виртуални монети, кои-
то се получават от съответния доставчик на услу-
гите по плащането чрез Интернет и се съхраняват в 
дигитален портфейл на персоналния компютър на 
потрбителя. В определени сайтове монетите могат 
да се насочват към онлайн магазини на търговци, 
предлагащи този метод на парична размяна.  За 
съжаление пилотни проекти от типа биват преж-
девременно преустановявани, поради невъзмож-
ността си да оперират в по-голям мащаб (e-cash в 
Германия 2001г.).

 
2.Основният иновационен елемент, общ за нов 

клас инициативи, е използването на електронни 
писма e-mail,(служещи за идентификация и ноти-
фикация при онлайн транзакции), и уебсайтове, 
свързани в електронна система за предплащания, 
улесняващи наредителя на плащането чрез пред-
варително създадени потребителски профили. 
Предимството на този инструмент е, че прави 
възможни трансграничните плащания, незавсимо 
от физическата дистанция. Няколко са възник-
налите в Европа мрежи за плащания от този вид 
– MinutePay (Франция), Epagado.com(Испания), 
Cartio Micropayments (Холандия), а останалите са 
ситуирани в САЩ – ePay, Yahoo PayDirect и др.
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 3.В Европа постепенно се установява на 
пазара и трети тип Интернет плащане – а именно 
предплатените схеми, в които предплатените смет-
ки на поребителя са поддържани чрез карти, които 
биха могли да бъдат закупени и от местен магазин. 
Чрез изтриване на защитното поле на картата ви-
дим става номерът, който дава достъп на притежа-
теля и към предплатените сметки в Интернет, (ко-
ито се съхраняват на отделни сървъри или смарт 
карти).

Напредналите модели за идентифициране на 
нуждите на потребителите наложи на пазарите и 
още една схема за електронни разплащания- чрез 
мобилни телефони. При мобилните плащания да-
нните за плащането и палтежното нареждане са 
изпълнявани и потвърждавани чрез мобилни ус-
тройства, като това се прилага и при онлайн, и при 
офлайн закупуване на услуги и стоки. Съществу-
ват дистанционни мобилни плащания, които се из-
пълняват чрез WAP по Интернет или чрез премиум 
фактурирани SMS услуги (този вид е основан пре-
димно на картови разплащателни схеми), и плаща-
ния на късо разстояние, които пренасят данни чрез 
NFC (Near Field Communication). Телефоните, из-
ползващи последната система трябва да бъдат спе-
циално оборудвани, за да могат да бъдат разпозна-
вани от четеца в съответната точка на продажба.

 
Това е един от най-бързо разрастващите се 

сектори на пазара за дистанционни плащания в 
ЕС, а според изчисленията на компанията Gartner 
през 2010г. в Западна Европа са били извършени 
7.1 милиона плащания чрез мобилни/ смартфо-
ни. Въпреки това необходимо е постигането на 
консенсус и общи решения между компаниите на 
доставчици на платежни услуги и оператори на 
мобилни мрежи с оглед постигане на по-високо 
ниво на достъпност и функционалност на този вид 
плащания.

Всички тези инициативи обобщават основна-
та идея на ЕС да се установят по-опростени пра-
вила за търговия в рамките на общия пазар, което 
да ускори и насърчи процеса по неговата интегра-
ция и да премахне пречките, породени от фраг-
ментираната му същност. В този мисъл Европа се 

обединява зад идеята за прозрачно и рентабилно 
формиране на цените на пазарите, което да подпо-
могне дейността както на големите корпоративни 
сдружения, така и на малките и средни предпри-
ятия. За да обедини и насочи по – концентрирано 
усилията си към тези цели още през 2010 г. евро-
пейската банкова индустрия стартира поредния си 
проект, който носи  наименованието SEPA – Single 
European Payment Area, който цели да спомогне за 
по-гладкото функциониране на методите за пла-
щания в рамките на еврозоната. Проектът SEPA 
притежава правна основа в Директивата за услу-
гите по плащания, допълнително заканодателство 
в тази насока ще се инициира благодарение на 
пакета от идеи, залегнал в зелената книга на Ев-
ропейската комисия, наречена ‘Към интегриран 
европейски пазар за картови, интернет и мобилни 
плащания’ от 11.01.2011 г.  ( СОМ (2011) 941). Със 
силната подкрепа на Европейската комисия и Ев-
ропейската централна банка се цели да се напра-
ви възможно оперирането с плащания от коя да е 
точка на еврозоната по един бърз и сигурен начин 
чрез правила за стандартизация, мониторинг, об-
мен на добри практики, съгласувани от Европей-
ския платежен съвет.

 
Възможно обобщениие би могло да бъде твър-

дението, че отношението платец- пари постепенно 
се променя и придобива едно все по-електронно 
измерение, като тази промяна се оказва благопри-
ятствана не само от средата на бързо развиващите 
се информационни и комуникационни техноло-
гии, но и от изобилстващите хетерогенни иници-
ативи, които да улеснят ежедневието на среднос-
татистическия платец. Въпреки това иновативните 
платежни инструменти са на все още един твърде 
ранен етап на развитие и се нуждаят от усъвър-
шенстване и по-благоприятни условия за трайно 
установяване като масов вид надеждно трансгра-
нично платежно средство в рамките на вътрешния 
пазар.

Сигурност на инфраструктурата
           
 Основната пречка пред сигурността на инфра-

структурата е свързана с установяването на под-
ходящата организационна рамка, която да допъл-
нни техническото приложение на иновационните 
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криптографски методи (PKI). Приносът на Евро-
системата е, че за да установи добри практики, тя 
работи по създаването  на ръководство по сигур-
ността, което да послужи като основна насока за 
развитието на е-плащанията в ЕС в посока изграж-
дане на еталони за приемливо ниво на сигурност 
при е-търговията. В подкрепа на това е и въвеж-
дането на одобрения списък на цели за сигурност, 
базирани на рамката за общи критерии ‘CC’. Тя е 
световно разпозната  и съгласувана с оглед специ-
фикация и оценка при изскванията за сигурност 
на специфичните черти на IT продукти и системи. 
ICE-CAR е друг такъв проект - той е основан от 
Европейската комисия и цели да постигне сигур-
ност и оперативност на плащанията в отворени-
те мрежи, каквато е Интернет. Други концепции 
като разработването на детайлизирани изсквания 
за техническата сигурност включват въвеждането 
на ‘етикетиране’ на банкови линкове в специални 
домейни с цел протекция от изтичане на дигитал-
на информация. Но новите по-строги изисквания 
относно сигурността при е-плащанията могат да 
бъдат както ползотворни, така и източници на уте-
жняване на процедурата по извършване на запла-
щане и в този смисъл  и оскъпяването и, което би 
редуцирало до известна степен ефикасността и, 
важна за търговци и потребители. Заради тази въз-
можна неизгодна конфигурация между сигурност 
и ефикасност е необходимо да се определи точния 
баланс чрез взаимните усилия и подкрепата както 
на Евросистемата, така и на всички участници на 
пазара.

Заключение
Ефикасността на платежните инструменти е 

от фундаментална важност, особено в гранииците 
на еврозоната, тъй като освен редуцираното ниво 
на разходи,  което електронните платежни систе-
ми осигуряват, налице е и гладко функциониране 
в тяхната неразделна цялост, което носи много 
по-широки ползи в по-голям мащаб. Оператив-
ната съвместимост на целия електронен платежн 
цикъл е важен за неговото бързо разпространение 
в еврозоната и в този смисъл, необходимо е да се  
обединят усилия и да се провеждат дискусии по 
координация и стандартизация на глобално ниво. 
Разбира се при широкия диалог трявбва да бъдат 
взети под внимние и притесненията на (система-
та от) централните банки по света и ЕЦБ в ролята 

си на основни фактори, влияещи върху лихвени-
те нива на паричните пазари, и монополисти при 
печатането на пари, изразяващи загриженост, че 
ефективността на паричната политика може да 
бъде засегната от бързо набиращите популярност 
електронни пари. Именно с тази цел ЕЦБ е пред-
видила резервни механизми, предписани в евро-
пейското законодателство, чрез които да се нало-
жат допълнителни изисквания към отговорните 
лица, разпространяващи електронни пари. Но това 
в никакъв случай не би могло да означава, че на 
пазарите ще бъдат наложени рестрикции, а напро-
тив, ще се стимулира пълноценното изграждане на 
една по-конкурентна и динамична бизнес среда, 
ще бъдат осигурени евтини транзакционни услу-
ги и по-добро движение на парични потоци, ще се 
формира нов облик на по-прозрачните и адаптив-
ни към вътрешния пазар схеми за електронните 
плащания, който ще работи за една по-иновирана 
‘Европа на гражданите’.
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 „Нито един човек, нито една общност, 
нито една страна не може да остане безмълвна 
пред лицето на това зло. Робството е проблем 
за всички региони и за всички правителства. 
То трябва да бъде преборено на национален, 
регионален и в глобален мащаб. Ние трябва да 
се опитаме да разберем защо и как робството 
продължава да съществува нормално в една 
толкова „цивилизована“ епоха. Ние трябва да 
признаем, че ендемичната бедност, социалното 
изключване и широко разпространената 
дискриминация позволяват тази практика 
да продължава във времето.“ (Бан Ки-Мун, 
Генерален секретар на ООН, 2007)�

Робството е познато от векове, но 
човешката история не познава такива 
размери както в съвременния свят. Робските 
практики продължават да съществуват под 
различни форми, въпреки че робството е 
официално забранено със закон. По данни на 
Международната организация на труда броят на 

жертвите на принудителен труд, включително 
сексуална експлоатация, е приблизително  20,9 
млн. души, като 5,5 млн. са деца1. Трафика 
на хора е третата по големина криминална 
индустрия след трафика на дрога и оръжие, 
която генерира печалби в размер на 25 милиона 
евро годишно.

Женевската конвенция за премахване 
на робството от 1926 дефинира робството като 
„положение или състояние на човек, върху 
който се упражняват някакво или всички 
видове насилие, накърняващи правото му 
на собственост“2.  Тази конвенция настоява 

1The United Nations Secretary-General’s message to 
mark the International Day for the Abolition of Slavery, 2 
December 2007

2 International Labour Organisation, “ILO 2012 Global 
estimates of forced labour”, June 2012 (covering the period 
2002-2011)

Съвременното робство
магистър по Политически науки, Universidad Complutense de Madrid
Августина Василиева
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Съвременното робство

правителствата да премахнат изцяло робството, 
като това е първия официален документ срещу 
робството.

Конвенция № 29 относно принудителния 
или задължителния труд на Международната 
организация на труда (1930) допълва тази 
дефиниция като включва принудителния и 
задължителния труд като част от робската 
практика, дефинирайки принудителния труд 
като „ всички дейности или услуги, които биват 
извършени от дадено лице под запраха, и за 
които това лице не се е съгласило доброволно 
“3.

Робството е забранено през 1948 с 
ратифицирането на Всеобщата декларация за 
правата на човека. През 1956, Допълнителна 
конвенция за премахване на робството, 
търговията с роби и институциите и обичаите, 
сходни с робството напомня на международната 
общност, че робството не е премахнато, въпреки 
конвенциите, които са били ратифицирани в 
миналото. Конвенции за специфични форми на 
робство са Конвенцията на Международната 
организация на труда (МОТ) за най-тежките 
форми на детски труд от 1999 г.; Протокола 
на Обединените нации за предотвратяване, 
възпиране и наказване на трафика с хора от 2000 
г. и Конвенцията на МОТ за домашни работници 
от 2011 г.

Съвременно робство приема различни 
форми и засяга хора от всички възрасти, пол и 
раса. В развитите страни съвременното робство е 
свързано преди всичко с трафика на хора, главно 
на жени и деца с цел проституция. Годишно в 
Европейския съюз стотици хиляди хора стават 
жертва на трафик. Те биват въвлечени в трафик 
с цел сексуална експлоатация или принудителен 
труд, принудително подчинение в домашни 
условия, принудителен брак, търговия на органи 
и други форми на експлоатация. Съвременното 
робство процъфтява на фона на европейската 
икономическа криза, породено от отчаянието на 

3 Договори в системата на ООН  http://old.
bghelsinki.org/index.php?module=pages&lg=bg&page=treat
ies

едни и опортюнизма на други.  
Основните характеристики, които 

разграничават робството от другите нарушения 
на човешките права са:

	Работа по принуда
	Хора притежавани или контролирани 

от “работодател”, обикновено чрез 
умствено или физическо насилие, или 
заплахи;

	Хора третирани като стока, които се 
купуват и продават като “собственост”;

	Хора ограничени физически с ограничена 
свобода на движение.

Какви съвременни форми на робство 
съществуват днес?

Робството може да бъде намерено под 
различни форми: от някогашните работници 
в плантациите до трудовите лагери на 
тоталитарните режими през XX век. Живота 
на средностатистическия европеец става 
все по-труден и това поражда чувство на 
безизходица в едни и желание за лесна печалба 
и бързо забогатяване в други, което води до 
невъзможността робската практика да бъде 
спряна в Европа. 

Форми на съвременното робството са:
	Заробване поради заем: засяга 

милиони хора по света. Хората се 
превръщат в роби, за да погасят 
заемите си. Много от тях са 
принудени да работят дълги часове 
без почивка, 365 дни в годината. 
Получават основно храна и подслон 
като „заплащане“ за работата си, но 
никога не може да изплатят заема 
си, който може да се предава от 
поколения.

	Ранен или принудителен брак: 
засяга момичета или жени, които са 
омъжвани по принуда без право на 
избор, живеещи като робини, често 
физически малтретирани.

	Принудителен труд: засяга хората, 
които са наети нелегално и принудени 
да работят, под заплаха от насилие 
или други санкции.
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	Робство по рождение/произход: 
засяга хората, които са родени в 
робска социална класа или са от част 
от социална група, която обществото 
разглежда като подходяща да се 
използват като роби.

	Трафик на хора: включва транспорт 
и/или търговия на хора-жени, деца и 
мъже- от една област в друга с цел 
да ги принуди да живеят в робски 
условия

	Детски труд: най-лошите форми на 
детски труд засягат приблизително 
126 милиона деца по света, като 
работата която извършват вреди на 
тяхното здраве и на качеството им на 
живот.

Трафика на хора в Европа
 Най-разпространената форма на 
робството в Европа е трафика на хора. По данни 
на Европейската комисия (ЕК), въпреки че повече 
от жертвите са от страни извън Европейския 
съюз, вътрешния трафик между отделните 
страни-членки се е повишил, благодарение на 
добре организираните престъпни канали. Данни 
на ЕК сочат, че  броя на регистрираните жертви 
на сексуална експлоатация се е повишил от 70%  
през 2008 на 76%  през 2010. 
 Жените и момичетата са основните 
жертви на трафика на хора, като данните 
сочат че от 79%  дял на жените, 12% от тях са 
момичета, а мъжете станали жертва на трафик 
са само 21%. �

Какви са причините?
Причината за трафика на хора е 

сменящата се социо-икономическа обстановка 
в Европа. Този проблем обхваща жени, мъже и 
деца в уязвимо положение.  Основни причини 
са бедност, липса на демократична култура, 
неравенство между половете и насилие върху 
жените, конфликти или следконфликтни условия 
на живот, липса на социална интеграция, липса 
на възможности и работа, липса на достъп 
до обучение, детски труд и дискриминация. 
Растящият поток на трафика на хора се дължи 
и на прогресираща сексуална индустрия и 
постоянно търсене на сексуални услуги. 

Нова европейска стратегия за 
премахване на трафика на хора

Стратегията на ЕС за премахване на 
трафика на хора за периода 2012-2016 от 19 
юни 2012 представлява пакет от конкретни 
мерки, които ще бъдат приложени в следващите 
пет години, с цел изграждането на национални 
правоприлагащи звена, специализирани в 
борбата с трафика на хора, както и създаване за 
съвместни европейски екипи за разследване. По 
този начин ще се осигури по-добра координация 
между всички възможни участници, които 
работят за премахването на трафика: между 
полиция, гранична полиция, имиграционни 
служби, прокурори, адвокати, социални 
инспектори, социални работници, и тн.

Стратегията включва предотвратяване, 
защита и подкрепа за жертвите, както и съдебен 
процес за трафикантите. Основните приоритети 
са пет:

1. По-силна защита, идентификация и 
помощ на жертвите, със специален 
акцент върху децата

2. Засилване на предпазните мерки 
за намаляване на трафика на хора, 
намалявайки търсенето

3. Повишаване на съдебните процеси 
срещу трафиканти

4. Засилване на координацията, 
сътрудничеството и съгласуването 
в ЕС, с международни организации 
и с трети страни, включвайки 
гражданското общество и частния 
сектор

5. Повишаване на знанията за 
очертаващите се тенденции в трафика 
на хора

За да се подобри състоянието на 
жертвите на трафик е нужно те бъдат в центъра 
на действията и инициативите на ЕС в тази 
област. Затова такъв подход ще бъде използван 
в основата на цялата стратегия. Основни 
инициативи са:

	подкрепа за създаването на 
национални правоприлагащи 
звена, специализирани в борбата 
с трафика на хора;

	създаване на съвместни екипи 
за разследване и включване на 

Съвременното робство
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Европол и Евроюст във всички 
случаи на трансграничен трафик;

	предоставяне на ясна информация 
на жертвите относно техните права 
съгласно законодателството на ЕС 
и националното законодателство, 
по-специално за правото им на 
помощ и здравно обслужване, 
правото на разрешение за 
пребиваване и трудовите права;

	създаване на механизъм на 
равнище ЕС за по-добро 
идентифициране, насочване, 
защита и помощ на жертвите на 
трафик;

	създаване на Европейска бизнес 
коалиция срещу трафика на 
хора с цел подобряване на 
сътрудничеството между 
предприятията и заинтересованите 
страни;

	създаване на платформа на ЕС 
за организации на гражданското 
общество и доставчиците на 
услуги, която да работи за защита 
на жертвите и оказване на помощ 
в държавите членки и в трети 
страни;

	подкрепа за изследователски 
проекти, изучаващи интернет 
и социалните мрежи като все 
по-популярни инструменти за 
набиране на жертви от страна на 
трафикантите.

Настоящият текст предоставя кратък 
обзор на съвременното робство с фокус 
върху случващото се в Европа. Робството 
е проблем, засягащ целия свят, независимо 
от това дали страните са бедни или богати, 
развити или неразвити. Всяка страна в света 
официално е премахнала робството и няма 
икономика в света, която да е зависима от 
робство, за разлика от 19-ти век. Въпреки 
това, съвременното робство остава обширен 
проблем, който включва повече жертви в 
абсолютни числа, отколкото някога е имало, 
лишавайки хората от най-основните права на 
човека.
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Тази статия цели да даде общ поглед към 
политиките на ЕС относно стереотипите за пола, като 
проследява в хронологичен план основни документи 
на ЕС, касаещи проблема. Очертани са 3 периода на 
развитие в съответствие със Стратегиите и пътните карти 
на ЕС за равенство на половете: 2001-2005., 2006-2010 и 
2010-2015, като се подчертава  връзката с Платформата 
за действие от Пекин 1995 г. Дава се също и общ поглед 
към инициативите и предложенията на ЕС и на ЕЖЛ 
за преодоляване стереотипите за пола в области като 
образование, пазар на труда, медии и др.  Предложеният 
материал е част от дисертационния труд на авторката, 
посветен на телевизионната рекламна реперзентация на 
жените в България и Италия в контекста на борбата на ЕС 
с джендър стереотипите. 

Изясняването на въпроса за джендър 
стереотипите от гледна точка на политиките на 
ЕС е интересен и важен въпрос, т.к. стереотипите 
за пола касаят проблеми като равенство (на 
възможностите), демокрация, дискриминация 
и права на жените (катo човешки права). В 
подобен контекст проблемът за стереотипите 
далеч не е неутрален и както ще видим по-
нататък, той бива засегнат в редица документи 
на ЕС, както и на други организации като ООН, 
към които ЕС има отношение.

За да изясним съдържанието на джендър 
стереотипите в контекста на ЕС, трябва да 

Европейският съюз и джендър 
стереотипите (1995-2011)

През 2004 г. получава диплома по “Комуникационни науки” в Торинския университет.Работи 
като преподавател по английски език в НГДЕК “Константин Кирил Философ” (София), както 
и по организирането на Първия международен форум за женско предприемачество в България. 
(София и Пловдив, септември 2008 г.). В момента завършва докторантурата си по “Социални 
изследвания на пола” във ФФ на СУ “Климент Охридски”

Мария Коцева 
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Джендър Стереотипи и ЕС

подчертаем ролята на равното третиране и 
равенството на половете като основно право и 
принцип на ЕС, приет за пръв път от ЕО в чл. 141 
(бивш 119) на Договора от Рим (1957) като право 
на “еqual pay for equal work”.1 Този принцип 
от мярка за хармонизация на общия пазар 
постепенно еволюира в редица директиви на 
Общността от 1975 г. насам,2 които го изясняват 
и доразвиват като основен за общностното 
право. Alessia Donà проследява това движение 
от акцентиране върху чисто икономическите 
аспекти на равенството между половете към 
поставяне на акцент върху социалните му 
измерения, и изтъква ролята на феминистките 
движения с техните искания за административни 
и законови промени в политическата сфера и 
за промени на норми и ценности в социалната 
(Donà 2006: 21-42 и 2007: 57-79).

Като ключов момент в този процес може да 
отбележим Четвъртата световна конференция 
на жените (ООН, Пекин 1995), в която участват 
представители на повече от 180 страни, на ЕК 
и на много женски организации, сред които 
и Европейското женско лоби. В подписаната 
Пекинска декларация и Платформа за действие 
за равенство, развитие и мир� се посочват 12 
критични за женския прогрес области: бедност; 
образование и обучение; здравеопазване; 
насилие; въоръжени конфликти; икономика; 
власт и процес на вземане на решения; 
институционални механизми; човешки права; 
медии; околна среда; права на момичето. 
Специално внимание е обърнато на интегрирания 
подход за равнопоставеност на половете: 
gender mainstreaming, чрез който интересите и 
нуждите на жените и на мъжете трябва да бъдат 
системно търсени в провеждането на всички 
правителствени политики и програми. На ниво 
на ЕС подходът е дефиниран в COM (96)/67 
final на ЕК от 21.2.1996 г. като: “The systematic 
integration of the respective situations, priorities 

1 http://www.europarl.europa.eu/parliament/archive/
staticDisplay.do?id=77&pageRank=12&language=BG
2 Дир. на Съвета 73/117/ЕИО от 10.2.1975 за сближаване 
на законодателствата на държавите членки; Coun-
cil Directive 76/207/EEC of 9.2.1976 on equal pay; 
Council Directive 76/207/EEC of 9 February 1976 on the 
implementation of the principle of equal treatment for men 
and women as regards access to employment, vocational 
training and promotion, and working conditions и др.

and needs of women and men in all policies and 
with a view to promoting equality between women 
and men and mobilising all general policies and 
measures specifically for the purpose of achieving 
equality by actively and openly taking into account, 
at the planning stage, their effects on the respective 
situations of women and men in implementation, 
monitoring and evaluation”.�  

Според T. Rees (Mainstreaming Equality in 
the EU, 1998) (цит. по Donà 2006: 64) в основата 
на gender mainstreaming лежат 3 принципа: 
1. схващане на индивида като цялостен, т.е. 
отбягване на стереотипите (курсив мой) и 
приемане на глобална визия за мъжете и жените 
в противовес на едностранчиви дефиниции 
за тях като домакини и служащи 2. принцип 
на демокрацията (недостатъчното участие 
на жените в политиката е вид демократичен 
дефицит) 3. равно разпределение на ресурсите 
между половете. Тук можем да забележим две 
идеи относно важността на gender mainstreaming 
подхода: политиката за равенство на половете се 
свързва с темата за социалната справедливост 
(т.е. проблемът не е само от икономическо 
естество); женският въпрос се превръща в 
джендър въпрос (т.е. той не се разглежда сам по 
себе си, а касае отношенията между половете). 

В самата Платформа въпросът за 
стереотипите засяга области като образование, 
здравеопазване, медии и др. В нея изрично 
се подчертава връзката й с Конвенцията за 
премахване на всички форми на дискриминация 
по отношение на жените (1975), определена на 
сайта на ООН като “the only human rights treaty 
which affirms the reproductive rights of women 
and targets culture and tradition as influential forces 
shaping gender roles and family relations”.3 В чл.5а 
на Конвенцията се посочва, че “States Parties 
shall take all appropriate measures to modify the 
social and cultural patterns of conduct of men and 
women with a view to achieving the elimination of 
prejudices and customary and all other practices 
which are based on the idea of the inferiority or the 
superiority of either of the sexes or on stereotypes 
roles of men and women”. � 

И в Платформата, и в Конвенцията, става 

3 вж. текста на Платформата на http://www.un.org/women- вж. текста на Платформата на http://www.un.org/women-вж. текста на Платформата на http://www.un.org/women-http://www.un.org/women-://www.un.org/women-www.un.org/women-.un.org/women-un.org/women-.org/women-org/women-/women-women-
watch/daw/beijing/platform/    (11.2011)
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въпрос за джендър като част от даден социално-
културен контекст и за стереотипите, свързани 
с него. Именно чрез използването на джендър 
подхода акцентът е поставен не върху отделните 
мъже и жени, а върху системите, които 
определят джендър ролите, достъпа до ресурси 
и участието в процеса на вземане на решения. На 
gender mainstreaming се дава правно основание 
в чл. 3 на Договора от Амстердам (1997)4, 
който затвърждава европейския ангажимент 
на равенството между половете като основна 
задача на Общността (чл. 2). Подобен приоритет 
можем да открием и в приетата през 2000 г. 
Харта на основните права на ЕС, която в чл. 
23 посочва, че “равенството между жените и 
мъжете трябва да бъде гарантирано във всички 
области, включително заетостта, труда и 
възнаграждението”.�  

Необходимо е да се спрем на това какво 
се случва в новото хилядолетие и какви 
са предизвикателствата пред ЕС относно 
равенството на половете и джендър стереотипите. 
Значението на елиминирането им за постигане 
на равенство като един от приоритетите на 
ЕС можем да открием в рамковите стратегии 
и пътните карти на Общността за равенство 
между половете:

Стратегията за периода 2001-2005 г.5 
засяга равенството на половете в социалния, 

4 Incorporating equal opportunities for women and men into 
all Community policies and activities, COM (96) 67 final, 
21/02/96, section 1. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/
LexUriServ.do?uri=COM:1996:0067:FIN:EN:PDF 
(11.2011).  “Систематичното включване на положението, 
приоритетите и нуждите съответно на жените и мъжете 
във всички политики и с оглед насърчаването на равно-
поставеността на жените и мъжете и мобилизирането на 
всички общи политики за постигане на равнопоставеност, 
като на етапа на планиране активно и открито се взема 
под внимание тяхното въздействие върху положението, 
съответно, на жените и мъжете при прилагането, монито-
ринга и оценяването им.” (превод на Мин. на труда. http://
www.mlsp.government.bg/equal/dict.asp ) 
5 “…единственият договор за човешки права, който ут- “…единственият договор за човешки права, който ут-
върждава репродуктивните права на жените и се обръща 
към традицията и културата като сили, влияещи на оф-
ормянето на джендър ролите и връзките в семейството” 
(превод мой) http://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/ 
(11.2011)

политическия, икономическия, обществения 
живот, равното участие и представителство, 
както и промяната на половите роли и 
стереотипи. Тя се базира на dual-track подхода: 
gender mainstreaming във всички политики на 
Общността и специфични мерки. Част 3.5. 
“Стимулиране на промяна на половите роли и 
стереотипи” (превод мой) подчертава нуждата 
от промяна на нормите, ценностите, нагласите 
и поведението, които определят половите роли 
в обществото чрез образование, изкуство, наука 
и медии. Тук ясно се заявява, че “elimination of 
existing cultural prejudices and societal stereotypes 
is paramount for the establishment of gender 
equality”.� В документа негативното влияние на 
стереотипното изобразяване на жените (особено 
в медиите, рекламата и учебните материали) се 
явява пречка за реализирането на пълния им 
потенциал, като се подчертава ролята на медиите 
- формиращи мнение, средства за оформяне на 
ценности в промяната на половите стереотипи и 
в реалистичното изобразяване и на двата пола. 

В Стратегията ЕК предлага конкретни 
действия за реализирането на две цели: 
повишаване  информираността по въпросите 
на равенството между половете (чрез подкрепа 
на усилията за изкореняване на стереотипната 
полова дискриминация в образованието и 
развитие на добри практики, на дейности за 
повишаване на информираността за приноса 
на жените към европейската култура и др.) и 
преодоляване на половите стереотипи в и чрез 
значими политики на Общността (мониторинг 
на интегрирането на джендър преспективата 
в изключително важни за преодоляването на 
половите стереотипи политики като образование, 
обучение, култура, изследвания, медии, 
спорт; включване на джендър измерението в 
компетенциите на съществуващите национални 
комитети по етика; стимулиране на обмена на 
добри практики в медиите и др.). Като приоритет 
за 2001-2005 г. в работата на ЕК са посочени 
именно половите стереотипи. 

Израз на това можем да открием в програма 
EQUAL6 и в стратегиите й за елиминиране на 

6 Държавите-участнички приемат всички надежни мерки 
с цел: а) да променят социалните и културните модели на 

Джендър Стереотипи и ЕС



37EuroFocus ■ Юли ■ брой 7 

традиционните полови роли и стереотипи. 
През 2004 г. в Холандия, Франция и Италия 
се провеждат кампании с цел преодоляване 
на модела “работещ мъж (изхранващият 
семейството) - супержена (съвместяваща 
социален живот и домакинска работа, 
майчинство и партньорство)”. Позовавайки 
се на Стратегия 2001-2005, програма EQUAL 
насочва вниманието си към децата и младежите 
чрез обучение на преподаватели и иновативни 
образователни програми, към мъжете чрез 
запознаването им с домакинската работа, 
пораждане на дискусии с техните партньорки 
и т.н. и към самите жени чрез участието им в 
традиционно ‘мъжки’ практически дейности, 
чрез предоставяне на информация как да се 
разделят с традиционния си монопол върху 
домакинската работа и др.  Медиите, като един 
от векторите за изграждане на традиционните 
стереотипи за пола, се включват в кампании за 
елиминирането им. �

Като още една инициатива можем да 
посочим подписаната от Европейските 
социални партньори (CEEP, ETUC и UNICE/
UEAPME) през март 2005 г. Рамка за действие 
по въпросите на равенството между половете.7 
Един от приоритетите й е адресирането на 
половите роли, чието разделение силно влияе 
върху съществуващото разделение на труда в 
семейството, на работното място и в обществото. 
Разрушаването на културните бариери с цел 
равното участие на работния пазар се определя 
като трудна задача предвид многобройните 
социално-икономически фактори, които трябва 
да се имат в предвид. Посочват се ключови 
елементи в борбата с половите роли на пазара на 
труда: насърчаване на свободно от предрасъдъци 
към пола образование, привличане на жените 
към технически професии, насърчаване на 
поведение на мъжете и жените с цел постигане на изко-
реняване на предрасъдъците и премахване на обичаите и 
цялата останала практика, които са основани на идеята 
за непълноценността и превъзходството на един от поло-
вете или стереотипността на ролята на мъжете и жени-
те.” (превод на Български Хелзински комитет. http://issuu.
com/bghelsinki/docs/name917e34 (11.2011) )

7ht tp: / /eur- lex.europa.eu/bg/ t reat ies /dat /11997D/
word/11997D.doc  (11.2011), както и Donà, A. Genere e po-
litiche pubbliche. Milano 2007, 74-75; Women’s Rights and 
Gender Equality: Basic Information 2009 http://win.amarc.
org/documents/European_Parliament-Women_Right_Gen-
der_Equality.pdf (11.2011)

предприемачеството като кариерна опция за 
двата пола и др. 

В приетата през март 2006 г. Пътна карта 
за равенството между жените и мъжете (2006-
2010) елиминирането на половите стереотипи е 
една от 6-те приоритетни области за действие.8 
За преодоляването на тяхната устойчивост, 
допринасяща за половото неравенство 
въпреки направения прогрес, стратегията на 
gender mainstreaming трябва да бъде засилена 
във всяка от 6-те области. Пътната карта 
разглежда няколко сфери на проява на половите 
стереотипи: а) образование, обучение и култура: 
професиите на жените, по-често следващи 
традиционни образователни пътища, са с по-
малка стойност от тези на мъжете. Борбата със 
стреотипите трябва да започне от най-ранна 
възраст чрез информационни кампании за 
учители и ученици, окуражаване на младежите 
за придобиване на подходяща квалификация и 
в нетрадиционни сфери и др.; б) трудов пазар: 
жените са обект на вертикална и хоризонтална 
сегрегация. Трябва да се улесни включването им 
в нетрадиционни за тях сектори, да се подобри 
антидискриминационното законодателство, да 
се осигурят насърчителни мерки и обучение; в) 
медии: те могат да имат основна роля в борбата 
с половите стереотипи, представяйки мъжете 
и жените по достоен и реалистичен начин. 
Нужен е диалог със заинтересованите страни и 
повишаване на съзнанието на всички нива.

В Пътната карта са посочени и основните 
дейности на ЕК за елиминиране на половите 
стереотипи: насърчаване на gender mainstreaming 
и на специфични мерки, диалог с медиите 
и с гражданите, обмен на добри практики в 
училища и предприятия и др. През март 2006 г. 
е приет Европейският пакт за равенство между 
половете9, чрез който Съветът на ЕС приканва 
държавите членки да подкрепят целите на 
Пътната карта. В него се подчертава и нуждата 
от мерки за борба с половите стереотпи, особено 
в сферата на труда.  

8 http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/dat/32007X1214/htm/
C2007303BG.01000101.htm (11.2011)

9 Commission Communication of 7 June 2000 Towards a 
Community Framework Strategy on Gender Equality (2001-
2005), http://eur-lex.europa.eu/smartapi/cgi/
sga_doc?smartapi!celexplus!prod!DocNumber&lg=en&ty
pe_doc=COMfinal&an_doc=2000&nu_doc=335  (11.2011)
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Интересно е да отбележим и представянето 
на Пътната карта от страна на ЕЖЛ,10 в което 
половите стереотипи са определени като 
патриархални, подкопаващи автономността 
на жените във всички сфери на живота и 
oгромна пречка за постигане на равенство. 
Документът се спира на две области на 
проявата им: образование и медии. В първата 
стереотипите в учебните материали, училищата, 
университетите, на пазара на труда и половата 
дискриминация възпрепятстват жените в 
кариерното им развитие, в свободния им избор 
на професия, в достъпа им до квалифициран, 
добре платен и традиционно ‘мъжки’ труд. 
ЕЖЛ препоръчва да се предприемат мерки 
за равенство между половете в училищата 
чрез преподаватели, родители, учебници и 
методология, интегрирането му в академичните 
учебни програми и приема на директива за 
жените и образованието, касаеща равния 
достъп до образование, като се имат в предвид 
разликите между самите жени. Що се касае до 
медиите, според ЕЖЛ съществуват непрестанно 
производство на унизителни женски образи, 
неравен достъп до управленчески позиции 
и пречки пред политиките за равенство на 
половете. Чрез мониторинг на европейското 
законодателство за половата дискриминация, 
нулева толерантност към сексистките обиди 
в медиите и директива за равенство на 
половете в тях според ЕЖЛ ще се постигне 
стратегическата цел за gender mainstreaming 
във всички европейски политики и програми за 
информационното общество. А чрез развитие на 
общественото разпространение като независим 
медиен инструмент, чрез създаването на 
нарастващо равенство на участие в изграждане 
на политиките и развитие на достъпа до нови 
технологии ще се постигне балансиран и 
нестереотипен портрет на жените в медиите и 
нарастваща възможност за изказ и вземане на 
решения. 

Неслучайно тук на стереотипите за пола 
се гледа като на пречка за свързаното с 
демокрацията и човешките права равенство 
между половете. European Handbook on 
10“Премахването на съществуващите културни предра-“Премахването на съществуващите културни предра-
съдъци и социални стереотипи е от първостепенна важ-
ност за установяване на равенството между половете”. 
(превод мой), с. 13

Equality Data (2006)� разглежда причинно-
следствената връзка на предрасъдъците и 
стереотипите с дискриминацията, като се спира  
на 2 директиви от 2000 г., според които равното 
третиране е именно липса на пряка или непряка 
дискриминация.� В наръчника негативните 
стереотипи, заедно с негативните чувства и 
поведенческите модели (напр. социалната 
дистанция) са един от трите компонента 
на предрасъдъка (т.е. негов когнитивен 
компонент), ”standardized mental pictures held 
in common by member of a group about another 
group or phenomenon” и представляват “typically 
oversimplified or overgeneralised opinion...”� 
Въпреки че не винаги дискриминацията е в 
резултат на предрасъдъците, то “prejudices 
arguably determinate the overall tendency of a 
person to discriminate, but cannot predict specific 
single acts with much accuracy”.11  В порочния 
кръг на дискриминацията трите компонента си 
влияят взаимно, като негативните чувства водят 
до социална дистанция, създаваща условие за 
поддържане на негативните стереотипи, които 
усилват негативните чувства. 

През ноември 2008 г. излиза Междинният 
доклад за напредъка във връзка с Пътната 
карта, в който ЕК отново подчертава, че “...
стереотипите за жените и мъжете са причина 
за много случаи на неравенство”.12 Равенството 
между половете според ЕК трябва да се включи 
в политиките за младежта и то е включено 
като специфичен приоритет в програмите на 
Общността в областта на образованието. Заедно 
с това ЕК предприема мерки за подобряването 
на информираността на бизнес средите с цел 
елиминирането на стереотипните виждания за 
ролята на жените в тях. 

Видно е, че борбата с джендър стереотипите 
е основна нишка, свързваща различни 
документи на ЕС, касаещи (не)равенството 

11 Повече за програмата вж. на http://ec.europa.eu/ Повече за програмата вж. на http://ec.europa.eu/Повече за програмата вж. на http://ec.europa.eu/мата вж. на http://ec.europa.eu/та вж. на http://ec.europa.eu/http://ec.europa.eu/://ec.europa.eu/ec.europa.eu/.europa.eu/europa.eu/.eu/eu//
employment_social/equal_consolidated/ (11.2011). За моде-_social/equal_consolidated/ (11.2011). За моде-social/equal_consolidated/ (11.2011). За моде-/equal_consolidated/ (11.2011). За моде-equal_consolidated/ (11.2011). За моде-_consolidated/ (11.2011). За моде-consolidated/ (11.2011). За моде-/ (11.2011). За моде-
ла и дейностите по преодоляването му вж. http://ec.europa.
eu/employment_social/equal/policy-briefs/etg4-farewell-
breadwinner_en.cfm (11.2011)
12 Такава кампания се провежда в Холандия. Стратегията  Такава кампания се провежда в Холандия. Стратегията Такава кампания се провежда в Холандия. Стратегията 
също подчертава именно нуждата от продължителни ме-
дийни кампании, насочени напр. към дадена целева гру-
па, която, приемайки съответното медийно съобщение, би 
задействала “верижна” реакция по мултиплицирането му. 
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между половете. “Стереотипите за пола” е и 
свързващата тема на работата по равенството на 
половете на Председателската тройка на Съвета 
на ЕС - Германия, Португалия и Словения, която 
в своята Декларация от 15-16 май 2007 г. заявява, 
че “gender-biased stereotyping can be found in all 
areas of society as a determinant factor and smallest 
common denominator for gender inequalities and 
unbalanced participation.”� Сред приоритетите на 
Тройката откриваме насърчаването на страните 
членки за премахване на всички форми на 
полови стереотипи в образованието, културата, 
медиите, пазара на труда и в процеса на вземане 
на решения, както и овластяването на младите 
жени в обществото. През октомври 2007 г. 
в Лисабон Португалското председателство 
организира европейска конференция на експерти 
на тема “Наемане на работа и предприемачество 
– джендър стереотипи”13 с цел обмен на добри 
практики между държавите членки. Джендър 
стереотипите биват анализирани с оглед на 
трансверсалната им природа, която повлиява 
на социалните репрезентации на мъжките и 
женските роли. На конференцията се разисква 
също въпросът за намиране на решения и 
имплементирането на политики и мерки за борба 
с половите стереотипи, както и насърчаване на 
женското предприемаество и заетост. 

Още една европейска конференция, този път 
организирана от Словенското председателство 
в Любляна през ян. 2008 г., със закачливото 
заглавие “ Елиминирането на половите 
стереотипи: мисия (не)възможна?”14, засяга 
процеса на стереотипизиране на мъжските 
и женските полови роли на различен етап от 
живота и във всеки аспект на обществото – 
семеен, политически, културен, образователен, 
икономически. Във “Въведение към половите 

13  Framework of Actions on Gender Equality Social 
Partners’ Approach. http://www.etuc.org/IMG/pdf/frame-
work_of_actions_gender_equality_010305-2.pdf  (11.2011)

14  Останалите 5 са: равна икономическа независи- Останалите 5 са: равна икономическа независи-станалите 5 са: равна икономическа независи-
мост между жените и мъжете, съвместяване на личен и 
професионален живот, равно представителство в проце-
сите на вземане на решеиия, изкореняване на всички фор-
ми на насилие над пола, насърчаване на равенство между 
половете извън ЕС. Вж. Commission of the European Com-Commission of the European Com-
munities. A Roadmap for Equality between Womеn and Men 
2006-2010 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52006DC0092:EN:NOT (11.2011).

стереотипи” (с.17-28) Naomi Finch, разглеждайки 
идеята за жените като ‘естествени’ грижовници 
и за мъжете като ‘глава на семейството’, 
подчертава нуждата от активно предизвикване 
на половите стереотипи на всеки жизнен етап, 
както и промяната на мъжката идентичност 
с участие в ‘женски’ дейности. В ранното си 
детство според авторката децата се социализират 
по определен начин благодарение на родители, 
медии и възпитатели. Процесът продължава 
в училището, където стереотипизирането се 
затвърждава от учители, учебници и медии. 
В зряла възраст е вече доста трудно да се 
премахнат стереотипите и те се подсилват все 
повече от външни фактори, каращи мъжете и 
жените да разиграват стереотипите в личния си 
живот. 

Джендър стереотипите като една от “the 
most obstinate cause of inequality between 
women and men in all areas and all stages of life” 
според Marjetа Cotman водят до нуждата от “an 
integrated, connected and coordinated strategy, 
clear guidelines for further work and more efficient 
measures for sensitization of all actors, who play 
a decisive role in the socialization proces”.� 
Така елиминирането на стереотипите за пола 
се оказва успешно, само ако е подкрепено от 
политиката на ЕС, която, както видяхме, отделя 
специално внимание на проблема като особено 
предизвикателство пред ЕС. В този смисъл не 
е достатъчна просто промяната на законовите 
мерки за преодоляване на стереотипите за пола, 
а е нужно “to change the public’s deep-seated 
opinions in support of equal opportunities for women 
and men as a foundation stone of every democratic 
society and a basic condition of that society’s 
successful development”.15 Последното се твърди 
на Европейската конференция за нови начини за 
преодоляване на половите стереотипи (Прага, 
май 2009), която е своеобразно продължение на 
тази в Любляна. На нея се дават инструменти 
и методи за преодоляване на стереотипите 
като основна пречка пред равенството между 
половете в 3 области: медии, процес на вземане 
на решения и детство. 

15  European Pact for Gender Equality (Annex II). 
http://www.un-eu.org/images/stories/pdf/8%20March/ Euro-
pean%20Pact%20for%20Gender%20Equality%202006.pdf 
(11.2011)
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В доклада на ЕК за равенството между 
половете от 2008 г. се казва, че “стереотипите 
представляват бариери пред реализацията 
на личния избор както на мъжете, така и на 
жените. Те допринасят за запазването на 
неравенството, като влияят върху избора на 
системите за образование, обучение или заетост, 
върху участието в домашните и семейните 
задължения и върху представителството в 
ръководните постове…Премахването им е един 
от приоритетите на Пътната карта и на рамката за 
действие на европейските социални партньори 
за равенство.”16 В същия документ се посочва, 
че борбата с половите стереотипи “трябва да 
започне от най-ранна възраст”, “трябва да се 
премахнат културните бариери…”, а медиите 
“трябва да популяризират реалистичен имидж 
на техните [на мъжете и на жените-бел. моя] 
компетенции”. Тук се подчертава нуждата от 
това държавите членки, заедно с гражданското 
общество и социалните партньори да засилят 
усилията си за справяне със стереотипите в 
образованието, заетостта и медиите, и ролята на 
мъжете в насърчаване на равенството. 

През юни 2008 г. Съветът на ЕС излиза със 
заключение относно елиминирането на половите 
стереотипи в обществото. В документа си той 
признава, че “gender stereotyping is one of the 
most persistent causes of inequality between women 
and men in all spheres and at all stages of life…”, 
“gender roles are taught and encouraged from a very 
young age…”17 и към тях трябва да се подходи 
от най-ранна възраст с особено внимание към 
механизмите и структурите, които подсилват 
традиционните полови роли и стереотипи. Като 
един от тези механизми се посочват медиите 
и рекламната индустрия, които способстват 
за възпроизводство на културнопредавани 
стереотипи и образи за жените и мъжете.18 

16Gender Equality Roadmap Presented by the EWL   http://
daadcenter.wisc.edu/events/EWL%20Road%20Map%20
for %20Gender%20Equality%202006%202010_EN.pdf 
(11.2011). 
17 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=1427&lan
gId=en (11.2011)
18 “Direct discrimination shall be taken to occur where one  “Direct discrimination shall be taken to occur where one “Direct discrimination shall be taken to occur where one Direct discrimination shall be taken to occur where one  
person is treated less favourably than another is, has been 
or would be treated in a comparable situation on grounds of 
racial or ethnic origin, religion or belief, disability, age or 
sexual orientation”, пак там, с. 17. Indirect discrimination 
shall be taken to occur where an apparently neutral provision, 

Съветът на ЕС стимулира развитието на 
политики и програми за елиминирането на 
половите стереотипи от най-ранна възрастм 
вкл. и обучение на учители, ученици, родители, 
както и анализ на ефекта им върху усилията за 
постигане на равенство.19

Елиминирането на стереотипите за пола 
на работното място се засяга в издадения през 
2008 г. инструментариум за консултанти и 
мениджъри по човешки ресурси “Разчупете 
половите стереотипи, дайте шанс на таланта”, 
в който се показва връзката на вертикалната и 
хоризонталната сегрегация в сферата на труда 
с половите стереотипи. Зад вертикалната 
сегрегация стои идеята, че жените не са 
подходящи да управляват, т.к. нямат нужните 
лидерски умения и достатъчно време (поради 
семейните им задължения), а зад хоризонталната 
– идеята за жените като неподходящи да работят 
‘мъжки’ професии, т.к. нямат нужните умения, 
физическа сила, време и мотивация.20 

Инструментариумът показва, че зад т.нар. 
липса на физическа сила, умения, време и 
мобилност, и зад отношението към лидерството 
се крият безпочвени твърдения, които освен 
че имат реални последици за жените, са 
в противовес на целите на Лисабонската 
стратегия за растеж и заетост (2005) и на 
обновената Социална програма на ЕС (2008).21 

criterion or practice would put persons of a racial or ethnic 
origin, or those having a particular religion or belief, a 
particular disability, a particular age, or a particular sexual 
orientation, at a particular disadvantage compared with 
other persons, unless: that provision, criterion or practice 
is objectively justified by a legitimate aim and the means 
of achieving this aim are appropriate and necessary, or as 
regards persons with a particular disability, the employer 
or any person or organisation is obliged to take appropriate 
measures to provide reasonable accommodation in order to 
eliminate disadvantages entailed by such provision, criterion 
or practice”, пак там, 17-18.

19 “стандартизирани ментални картини, присъщи на  “стандартизирани ментални картини, присъщи на 
всички членове на групата относно друга група или фе-на групата относно друга група или фе- групата относно друга група или фе-
номен”, те представляват “типично твърде опростено и 
генерализирано мнение…”, с. 20. (превод мой)
20 Break Gender Stereotypes, Give Talent a Chance, с. 20.  Break Gender Stereotypes, Give Talent a Chance, с. 20. Break Gender Stereotypes, Give Talent a Chance, с. 20. 
http://www.businessandgender.eu/splash (11.2011)
21 За Social Agenda вж. http://eur-lex.europa.eu/Lex-
UriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0412:FIN:EN:PDF 
, а за Lisbon Strategy/Agenda http://www.infra.kth.se/cesis/
documents/WP106.pdf и http://www.euractiv.com/innova-
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Утвърждаването на човешкото достойнство, 
демокрацията, свободата, равенството, приматът 
на закона и уважението към човешките права 
е в основата на ЕС и е записано във влезлия в 
сила на 1.12.2009 г. Договор от Лисабон.22 ЕС 
ще се бори с всякакви форми на дискриминация 
(чл. 19 Договора за функциониране на ЕС), 
а принципът на равенството е утвърден в чл. 
2 и 3 на Договора за ЕО и в чл. 8 на Договора 
за функциониране на ЕС. С утвърждаване на 
законовата стойност на Хартата на основните 
права на ЕС23 ЕС се сдобива с ‘каталог’ от 
социални, политически, икономически и 
граждански права, правно обвързващи неговите 
институции и страните членки. За ЕС “борбата 
с продължаващото неравенство между половете 
във всички сфери на обществото е дългосрочно 
предизвикателство, т.к. включва структурни и 
поведенчески промени и ново определяне на 
ролите на жените и мъжете”.24 Това твърдение 
подчертава нуждата от ново съдържание на 
половите роли, различно от традиционното, 
при което се наблюдават съвместяване на 
личния и професионалния живот на жените и 
участие на мъжете в семейните задължения. 
Една от стъпките към това според ЕП25 би 
било стартиране на подобни кампании, както 
и такива, насочени към борба с трайните 
сексистки стереотипи.  

Ангажираността на европейско равнище с 
постигане на действително равенство между 
половете, за което стереотипите са основна 
пречка, се потвърждава и от приетата от ЕК Харта 
на жените (2010).� Kaто една от пречките за 
икономическата независимост напр. се посочват 
стереотипите в образованието, които водят 
до избор на професия според традиционните 
tion/growth-jobs-relaunch-lisbon-strategy/article-131891 
22  http://europa.eu/lisbon_treaty/full_text/index_
en.htm (11.2011)

23  http://eur-lex.europa.eu/bg/treaties/
dat/32007X1214/htm/C2007303BG.01000101.htm (11.2011)
24  Доклад на Комисията Равенство- Доклад на Комисията Равенство-Доклад на Комисията Равенство-
то между жените и мъжете  2010 г., с. 5. http://
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52009DC0694:BG:NOT (11.2011)

25 Резолюция на ЕП относно равенството между жените  Резолюция на ЕП относно равенството между жените Резолюция на ЕП относно равенството между жените 
и мъжете в ЕС 2009, 10.2.2010. http://eur-lex.europa.eu/ 
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:341E:0035:0042
:BG:PDF (11.2011)

очаквания. Според проучване на ЕК относно това 
как европейските страни разрешават проблема 
за неравнопоставеността в образованието (юни 
2010)26 именно традиционните стереотипи 
са най-голямото предизвикателство пред 
равнопоставеността на половете в тази сфера.  
Като един от недостатъците на политиките за 
борба с половите стереотипи по отнишение на 
избора на кариера в изследваните 29 страни се 
посочва липсата на стратегии, насочени към 
момчетата и мъжете.

Приоритетното включване на принципа 
на равенството във всички политики на ЕС, 
както и борбата срещу половите стереотипи в 
държавите членки във всички сфери, особено в 
тази на образованието, науката и технологиите, 
професионалното обучение и медиите се 
препоръчва и от Председателската тройка на 
Съвета на ЕС: Испания, Белгия и Унгария 
в нейната Декларация за равенство между 
половете (26.3.2010).� 

Проблемът за половите стереотипи 
присъства и в Резолюцията на ЕП от 17.6.2010 
относно оценката на Пътната карта за 
равенство,27 в която се подчертава все още 
недостатъчният напредък относно равенството 
между половете. Според ЕП “стереотипите са 
една от най-трайните причини за неравенство 
между мъжете и жените, т.к. оказват влияние 
в избора им в сферата на образованието, 
обучението и заетостта…” В същия документ 
ЕП засяга множество сфери на проява на 
половите стереотипи, вкл. и медиите, като 
подчертава нуждата от кампании за повишаване 

26 COM from the Commission A Strengthened Commit- COM from the Commission A Strengthened Commit-COM from the Commission A Strengthened Commit-
ment to Equality between Women and Men A Woman’s 
Charter 5.3.2010. В нея са определени следните прнципи 
на равенството между половете, лежащи в основата 
на действията на ЕК за периода: равна икономическа 
независимост; равно заплащане за еднаква работа и 
работа с еднаква стойност; равенство във взимането на  
решения; достойнство, интегритет и край на основаното 
на пола насилие; равенство на половете извън ЕС. http://
ec.europa.eu/commission_2010-2014/president/news/docu-
ments/pdf/20100305_1_en.pdf (11.2011).
27http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=
IP/10/695&format=HTML&aged=0&language=BG&guiLan
guage=fr (11.2011). България не участва в изследването. 
Италия е определена като една от страните без политики 
за равнопоставеност в образованието.
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на осведомеността (и по специално – на такива, 
насочени към мъжете) с цел премахването на 
стереотипите, както и конкретни политики за 
насърчаване на равенството между половете. 

В условията на тежка финансова и 
икономическа криза, засягаща в голяма степен 
жените, бъдещето на политиката за равенство 
между половете е от съществено значение. По 
мнение на Работната група към Съвещателния 
комитет по въпросите на равните възможности 
към ЕК (ян. 2010) елиминирането на половите 
стереотипи във всички сфери е едно от 
междусекторните предизвикателства, което 
трябва да се вземе в предвид при съставянето 
на новата Пътна карта.� Половите стереотипи 
според нея са причина за дискриминацията и 
засилват половото неравенство, т.к. пречат на 
пълното използване на човешкия потенциал, 
на активното гражданско участие и на пълния 
достъп, и участието на жените на пазара на 
труда и в социално-политическия живот. 
Освен това половите стереотипи са пречка и 
за мерките, насочени към две основни области 
на разпространение на културни ценности: 
образование и медии. Работната група 
препоръчва следните дейности за елиминиране 
на стереотипите в образованието: програми 
за насърчаване на половото равенство в 
учебните програми и практики от най-ранна 
възраст, обучение на учители и за създаване на 
чувствителни към проблемите на пола учебници 
и кариерно развитие и т.н., и в медиите: кампании 
за повишаване на съзнанието за традиционните 
полови стереотипи, изследване на жените в 
медиите, образователни програми за издатели 
и журналисти, развитие на ръководства срещу 
използване на деградиращи образи на жените, 
законови действия от страните членки срещу 
унизителните изображения и др. 

Стратегия за равенството между жените 
и мъжете 2010-201528 наследява Пътната 
карта и подобно на нея се базира на двойния 
подход, и на Европейски пакт за равенство 

28 Trio Presidency Declaration on Equality between  Trio Presidency Declaration on Equality between Trio Presidency Declaration on Equality between 
Women and Men Valencia http://www.migualdad.es/ss/
Satellite?blobcol=urldata&blobheader=application%2Fpdf&
blobheadername1=Content-disposition&blobheadervalue1=i
nline&blobkey=id&blobtable=MungoBlobs&blobwhere=12
44652847589&ssbinary=true (11.2011)

между половете. Стратегията се стреми да 
‘преведе’ принципите, заложени в Хартата 
на жените, в конкретни мерки и подобно на 
нея идентифицира 5 приоритетни области: 
равна степен на икономическа независимост, 
равностойно заплащане за еднакъв и равностоен 
труд, равнопоставеност при вземане на решения, 
достойнство, неприкосновеност на личността 
и предотравяване на насилието въз основата 
на пол, равенство на половете в областта 
на външната политика. Можем да направим 
връзка с мнението на Съвещателния комитет 
по равенство на половете към ЕК за половите 
стереотипи като пречка за по-доброто използване 
на женския потенциал,29 което е и основна цел 
на Стратегията. В частта си “Хоризонтални 
въпроси” тя не говори за стереотипи, а за полови 
роли, които в съпътстващия я документ й са 
определени като “learned behaviours in a given 
society community or other special group that 
condition what activities, tasks and responsibilities 
are perceived as male or female”.� В документа 
ролите на жените: възпроизводствена, 
производствена и управление на общността 
са упражнявани едновременно в контраст с 
тези на мъжете - производствена и общностни 
политики, изпълнявани поотделно. 

Според Стратегията “стриктно 
определените роли на половете може да 
затруднят индивидуалния избор и да ограничат 
потенциала както на жените, така и на мъжете” 
(с.13), затова според нея е важно да се насърчават 
недискриминационните роли на половете във 
всички сфери на живота и с активния принос 
на мъжете. Така извоюването на равенство на 
половете не касае само жените, а отношенията 
между половете.30 Половите роли в случая 
влияят върху решенията относно семейство, 
кариера, образование, схеми на работа, които на 
свой ред повлияват икономиката и обществото 
(с.3). 

Така в Стратегията отново се потвърждава 

29 Еuropean Parliament Res. On equality berween women  Еuropean Parliament Res. On equality berween women Еuropean Parliament Res. On equality berween women 
and Men in the EU – 2010. http://www.europarl.europa.eu/
sides/getDoc.do?type=TA&language=EN&reference=P7-
TA-2011-0085 (11.2011)
30 Opinion on the Future of Gender Equality Policy af- Opinion on the Future of Gender Equality Policy af-Opinion on the Future of Gender Equality Policy af-
ter 2010 http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId...
en (11.2011)
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голямото влияние на половите роли (и 
имплицитно на стереотипите) върху социално-
икономическото развитие на страните членки. 
Сред дейностите по имплементиране на 
Стратегия 2010-2015 можем да открием 
окуражаване на жените за избор на 
нетрадиционни професии (напр. в технически 
и научни области), комуникационни кампании 
за повишаване на съзнанието за стереотипите 
за избор на кариера, насърчаване на полово 
равенство в образованието и т.н. Целта е да се 
премине от de iure към de facto равенство на 
половете във всички сфери на живота и да се 
постигнат целите на Стратегия Европа 2020.

На 7 март 2011 г. Съветът на ЕС приема 
нов Европейски пакт за равенство между 
половете (2011-2020)31 в контекста на новата 
Стратегия, в част от който ЕС и държавите 
членки се приканват към премахване на полвите 
стереотипи и насърчаване на равенството 
на всички нива на образование и в трудовия 
живот.� Силният език, използван по отношение 
на проблеми като джендър стереотипи, 
насърчаване на равното участие в процесите на 
вземане на решение, борбата с всички форми 
на насилие срещу жените бива приветстван от 
ЕЖЛ в изказването му относно Пакта.32 Въпреки 
това ЕЖЛ го подлага на редица критики, между 
които са липсата на преспектива за човешките 
права към равенството и изпускането на въпроси 
като околна среда, медии, здравеопазване 
и др. Трябва да отбележим, че според ЕЖЛ 
ангажиментът на ЕC спрямо равенството трябва 
да бъде реализиран веднага, което значи, че 
“gender mainstreaming necessitates real political 
will, planning and resources (expertise, training, 
knowledge) in order to be truly transformative”.33 

31 Съобщение на Комисията Стратегия за ра- Съобщение на Комисията Стратегия за ра-Съобщение на Комисията Стратегия за ра-
венство между жените и мъжете 2010-2015 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.
do?uri=CELEX:52010DC0491:BG:NOT (11.2011)
32  Той от своя страна ще допринесе за постигането 
на целите на Европа 2020: интелигентен (чрез развитие 
на знание и иновации), устойчив (базиран на зелена 
и по-конкурентна икономика) и приобщаващ (с цел 
засилване на заетостта, на социалната и териториалната 
кохезия) растеж. По въпр. вж. www.mlsp.government.bg/
aktualno/image.asp?id=389 (11.2011)
33  “…заучено поведение в дадено общество/
общност или в друга специална група, което обуславя ка-
кви дейности, задачи и отговорности се считат за мъжки 
или женски”. (превод мой).  Background document, c. 55

На основата на направения преглед на 
документи на ЕС, касаещи отношението му към 
проблема на половите стереотипи, можем да 
заключим, че елимирането им е от съществено 
значение за постигане на равенство между 
половете. Въпреки постигнатия прогрес в 
тази област обаче равенството de facto още 
не е постигнато, и ЕС, и държавите членки 
трябва да се справят с редица проблеми в тази 
област, вкл. и с персистентността на половите 
стереотипи във всички сфери на живота 
(образование, медии, трудов пазар и т.н.). 
Неслучайно тук се използват силни думи от 
рода на “елиминиране” и “борба” с половите 
стереотипи. Тази ‘военна’ терминология сякаш 
ни поставя на бойното поле, на което социални, 
културни, икономически и политически 
норми трябва да се предизвикват и променят 
чрез активното участие на европейските и 
държавните инстиутции, на НПО, на мъжете 
и жените, на социалните партньори и т.н. и 
чрез интегрирана, координирана и свързана 
стратегия на национално и на европейско 
равнище. В Резолюция на ЕП от 8.3.2011 относно 
равенство между жените и мъжете в ЕС 2010 г. 
се призовава към европейски дебат за борба 
срещу стереотипите, свързани със съответните 
полови роли и се подчертава значението на 
организирането на кампании за повишаване 
на осведомеността в училищата, на работните 
места и в меидите. Именно последните 
като създаващи оронващи достойнството 
изображения биха имали и позитивна роля в 
премахването на стереотипите за пола.
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