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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът подкрепя Европейския зелен пакт и призовава за
по-високи амбиции
Евродепутатите подкрепят Европейския зелен пакт, но подчертават предизвикателствата,
включително справедлив и приобщаващ преход и необходимостта от високи междинни цели.

Парламентът прие своята позиция относно Европейския зелен пакт, който бе представен от
председателя на Комисията Урсула фон дер Лайен по време на пленарния дебат през декември.
Евродепутатите приветстваха Европейския зелен пакт и подкрепят амбициозен устойчив
инвестиционен план, който има за цел да преодолее недостига на инвестиции. Те също
призовават за адекватно финансиран механизъм за справедлив преход.
Ускоряване на намаляването на емисиите на парникови газове
Парламентът иска предстоящия закон за климата да включва по-амбициозни цели за
намаляването на емисиите на ЕС за 2030 г. (55% през 2030 г. в сравнение с 1990, вместо „поне
50% към 55%“, както бе първоначално предложено от Комисията). ЕС трябва да приеме тези цели
достатъчно време преди конференцията на ООН по отношение на климата през ноември, заявят
евродепутатите. Те също искат междинна цел за 2040 г. за да се гарантира, че ЕС върви по пътя
към достигането на неутралност по отношението на климата през 2050 г.
С цел да се предотврати изместване на въглеродните емисии породени от различията в
амбициите по отношение на климата на световен мащаб, Парламентът призовава за механизъм
за корекция на въглеродните емисии на границите съвместими с правилата на СТО.
Евродепутатите подчертават, че ще изменят всяко предложение за законодателство, за да
съответства на целите на Зеления пакт. По-високи цели за енергийна ефективност и възобновяема
енергия, включително обвързващи национални цели за всяка държава членка за последното, както и
преглед на други законодателства на ЕС в областта на климата и енергетиката са необходими преди
юни 2021 г., добавиха те.
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Гражданите да бъдат в основата на Конференцията за
бъдещето на Европа
Срещите с гражданите и младежите трябва да
зададат тона за реформата на ЕС, според резолюция
приета в Европейския парламент.
След дебата с Дубравка Шуица, заместникпредседател на Комисията за Демокрация и
демография, и Николина Бръняц, от Хърватското
председателство на Съвета на ЕС, Парламентът
прие резолюция, в която представя своята визия за
предстоящата Конференция за бъдещето на Европа, с 494 гласа „за“, 147 гласа „против“ и 49 гласа
„въздържал се“.
Гражданите в центъра на дебата
Евродепутатите искат гражданите да бъдат в центъра на широки дискусии за справянето с вътрешните и
външните предизвикателства, които не са били предвидени при приемането на Договора от Лисабон. Хора
от различен произход, представители на гражданското общество и заинтересовани страни на европейско,
национално, регионално и местно равнище трябва да участват в процеса на изготвянето на приоритетите
на ЕС, в съответствие с тревогите на гражданите и с подход „отдолу нагоре“, който е прозрачен,
приобщаващ, основан на участие и добре балансиран.
Парламентът предлага основаването на серия от Агори на гражданите (тематични форуми за
представители на гражданите, избрани на случаен принцип в съответствие с критериите за
пропорционалност и представителност) и поне две Агори на младите хора, всяка съставена от 200-300
граждани от най-малко три държави членки. Гражданските представители ще обсъдят техните
заключения в пленарно заседание на Конференцията с участието на евродепутати и представители на
националните парламенти, министри от Съвета, заместник-председатели на Комисията и представители
от други европейски институции, органи и социални партньори.
Институционални ангажименти
В допълнение на подкрепата на високо равнище от председателите на трите главни институции на ЕС,
Парламентът призовава Съвета и Комисията да се ангажират за възможна промяна на Договора за ЕС.
Приетият текст също подчертава, че постоянен механизъм за участие на гражданите следва също да бъде
разгледан.
Председателят на Парламента Дейвид Сасоли заяви в началото на дебата, че „трябва да преразгледаме
всички механизми за демократично управление след европейските избори. Това трябва да стане
съвместно с националните институции и с участието на гражданите на Европа. Откриваме нова ера на
реформи. "
Позицията на Парламента отразява последните резултати от различни проучвания. В проучването на ЕП
„Парламетър“ „Внимание към мнението на гражданите и след гласуването“ (септември 2019 г.), европейските
граждани подкрепиха по-силна роля за Парламента, като данни от стандартния Евробарометър на Комисията
(ноември 2019 г., таблица 102) показват, че 83% от респондентите искат гласовете на „гражданите на ЕС да
бъдат включени по-често във вземането на решения относно бъдещето на Европа“.
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Парламентът иска представяне на обвързващи правила за общи
зарядни устройства преди лятото
Европейският парламент призовава Комисията да представи утвърдени правила за общо
зарядно устройство най-късно до юли.
Съществува „спешна необходимост от регулаторни действия“ за намаляване на електрическите
и електронните отпадъци и за предоставяне на възможност на потребителите да правят устойчив
избор, казват евродепутатите в резолюция приета с 582 гласа „за“, 40 гласа „срещу“ и 37 гласа
„въздържал се“, в която призовават за задължителното въвеждане на общи зарядни за всички
мобилни устройства.
Парламентът призовава Комисията да
приеме делегиран акт предвиден през
2014
г.
в
Директивата
за
радиосъоръженията, преди юли 2020 г.,
или, ако е необходимо, да представи
законодателна мярка преди тази дата.
Без
да
възпрепятства
иновациите,
Комисията следва да гарантира, че ще бъде
извършван
„редовен
преглед
на
законодателната рамка за общо зарядно
устройство, с цел вземане предвид
техническият напредък“. Евродепутатите отново подчертават важността на научните
изследвания и иновациите за подобряване на съществуващите технологии и създаването на
нови.
Парламентът иска Комисията:
-

да предприеме мерки за гарантиране на съвместимостта на различните безжични
зарядни устройства с различни мобилни устройства;
- да обмисли законодателни инициативи за увеличаване на количеството събрани и
рециклирани кабели и зарядни устройства в държавите членки;
- да гарантира, че потребителите няма да продължават да бъдат задължени да купуват
нови зарядни с всяко ново устройство: трябва да се въведат стратегии за отделянето на
продажбата на зарядни от продажбата на устройства, казват евродепутатите,
подчертавайки обаче, че „всяка мярка насочена към отделяне, следва да избягва
потенциално по-високи цени за потребителите“.
Според някои оценки, всяка година се генерират около 50 милиона тона електрически и
електронни отпадъци, което средно представлява повече от 6 кг на човек. През 2016 г. в Европа
са генерирани 12,3 милиона тона електронни отпадъци, което е средно по 16,6 кг на човек.
Краткият жизнен цикъл на някои устройства води до повече електронни отпадъци, отбелязва
резолюцията.
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В Директивата за радиосъоръженията от 2014 г., европейските законодатели призоваха за развитието на общо
зарядно устройство и дадоха на Комисията правомощия за продължаване на работата в тази насока чрез
делегиран акт.
Подходът на Комисията за „насърчаване“ на индустрията да развива общи зарядни устройства не изпълни
целите на законодателите. Комисията отбеляза в пленарния дебат на 13 януари постигнатия напредък: през
2009 г. е имало повече от 30 различни вида зарядни устройства, а днес има основно три вида.

В резолюцията си относно Европейския зелен пакт, Парламентът призова за амбициозен нов план за
действие за кръговата икономика, насочен към намаляване на общия отпечатък на производството
и потреблението на ЕС, като ключовите приоритети са ефективното използване на ресурси,
нулевото замърсяване и предотвратяването на генерирането на отпадъци.
Европейската комисия прие работната си програма за 2020 г. на 29 януари, в която тя се ангажира да
представи законодателно предложение за общите зарядни устройства в третото тримесечие на
2020 г.

Необходими са амбициозни мерки за гарантиране на равното
заплащане за жените, казват евродепутатите
ЕП призовава Комисията да представи
амбициозна стратегия за равенството
между
половете,
която
включва
обвързващи мерки за преодоляване на
разликата в заплащането на жените и
мъжете.
В резолюция приета с 493 гласа „за“, 82
гласа „против“ и 79 гласа „въздържал се“,
Парламентът приветства ангажимента на новия председател на Комисията да направи „равното
възнаграждение за равностоен труд“ основополагащ принцип на новата стратегия за равенство
между половете, която се очаква да бъде представена през март.
Евродепутатите искат тази стратегия да включва обвързващи мерки по отношение на
прозрачността и разликата в заплащането, като се прилага както за публичния, така и за частния
сектор. Тя също трябва да включва силни политики за прилагане, ясни цели и процеси на
наблюдение, които да измерват напредъка на постиженията. Те също призовават за
преразглеждане на плана за действие по отношение на разликата в заплащането на жените и
мъжете до края на 2020 г., който следва да определи ясни цели за държавите членки за
намаляване на разликата в заплащането през идните пет години.
С цел справяне с първопричините за разликата в заплащането, Парламентът призовава
държавите членки да инвестират в образованието и грижите в ранна детска възраст, както и в
услугите за добри условия на труд, съобразени с нуждите на семейството, за да се гарантира
равнопоставеното участие на жените в пазара на труда. Имайки предвид, че разликите в
заплащането между мъжете и жените са двойно по-големи за пенсионерите, евродепутатите
призовават за адекватни средства за възрастните жени, като отпускане на кредит за период за
полагане на грижи, адекватни минимални пенсии и обезщетения за преживяло лице.
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Образованието през целия живот и професионалното обучение за жени трябва да гарантират
достъпа до висококачествена заетост и възможности. По-специално евродепутатите призовават
за насърчаване на предприемачеството, науките, технологиите, инженерството и математиката,
цифровото образование и финансовата грамотност за момичетата от ранна възраст с цел борба
със съществуващите образователни стереотипи и гарантиране на навлизането на повече жени в
развиващите се и добре платени сектори.
Според Комисията, разликата в заплащането на жените и мъжете като цяло в рамките на ЕС остава
16 %, със значителни разлики между държавите членки, като разликата за пенсионери е около 37%.

Дългосрочният бюджет на ЕС е инструмент за бъдещето на
Европа
Евродепутатите подчертаха, че ЕП ще даде съгласието си само за бюджет, който отговаря на
амбициите на Европейския съюз, в рамките на дебат относно финансирането от ЕС за 2021-2027
г.
Говоренето за бюджета означава да говорим за бъдещето на ЕС, заявиха евродепутатите в
ключов пленарен дебат с Николина Брняц, хърватски
държавен секретар по външните и европейските
въпроси, представляващ Съвета на ЕС, и председателя
на Комисията Урсула фон дер Лайен.
Дебатът се проведе преди извънредната среща на върха
на 20 февруари, на която държавите членки се опитаха
да постигнат обща позиция относно следващата многогодишна финансова рамка (МФР).
Повечето евродепутати настояха, че достатъчното финансиране е от ключово значение за
постигане на общи амбиции като борбата с изменението на климата, дигиталната и екологична
трансформация и справянето със нейните социални последици, непрекъснатостта на подкрепата
за регионите и градовете, земеделските производители, младите хора, изследователите и
предприемачите. Прилагането на Зеления пакт с намален бюджет би означавало намаляване на
успешните програми на ЕС на други места, подчертаха евродепутатите. Някои от тях посочиха,
че някои политики на ЕС трябва да бъдат оценени по-задълбочено и че е необходима повече
дисциплина в разходите.
Освен това, въвеждането на нови източници на приходи („собствени ресурси“) за ЕС и
обвързването на бюджета на ЕС със спазването на принципите на правовата държава са от
ключово значение за евродепутатите.
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Бъдещите отношения между ЕС и Обединеното кралство трябва
да гарантират равнопоставени условия за конкуренция
Парламентът призовава за гарантиране на равнопоставени условия чрез стабилни ангажименти
и „динамичното привеждане в съответствие“ на правилата на ЕС и Обединеното кралство.
Парламентът иска споразумението за асоцииране с Обединеното кралство да бъде възможно
най-задълбочено, основано на три основни стълба: икономическо партньорство, партньорство в
областта на външните работи и специфични секторни въпроси. Въпреки това, трети държави не
могат да се възползват от същите права като държавите членки на ЕС и целостта на единния
пазар на ЕС и неговия митническия съюз трябва да бъдат запазени във всеки един момент,
заявяват евродепутатите.
Бъдещи търговски отношения между ЕС и Обединеното кралство
За да постигнат ново амбициозно споразумение за
свободна търговия, евродепутатите като цяло са
съгласни с насоките за водене на преговори, които
Комисията е предложила. Като се има предвид
размерът на икономиката на Обединеното кралство и
близостта му, бъдещата конкуренция с ЕС трябва да
бъде отворена и честна чрез „равнопоставени
условия“, което означава гаранции за еднакви
правила, наред с други неща, за социални,
екологични, данъчни, държавни помощи, защита на потребителите и въпроси свързани с
климата.
За да се запазят търговски отношения без квоти и без тарифи, британското правителство трябва
да поеме ангажимент да актуализира правилата си, например за конкуренцията, трудовите
стандарти и опазването на околната среда, за да осигури „динамично привеждане в
съответствие“ на законите на ЕС и Великобритания, посочват евродепутатите.
Защитата на най-чувствителните сектори е от решаващо значение
Резолюцията също така пояснява, че за да получи съгласието на Парламента, всяко
споразумение за свободна търговия между ЕС и Обединеното кралство ще зависи от
сключването на предварително споразумение за риболова до юни 2020 г. Ако Обединеното
кралство не спазва законите и стандартите на ЕС, Комисията трябва да „направи оценка на
възможните квоти и тарифи за най-чувствителните сектори, както и необходимостта от защитни
клаузи за защита на целостта на единния пазар на ЕС.“ Това е особено важно за вноса на храни
и селскостопански продукти, които трябва стриктно да спазват правилата на ЕС.
Други приоритети
Текстът съдържа също глави относно правата на гражданите и мобилността на хората, защитата
на данните, бъдещето на финансовите услуги, ситуацията на остров Ирландия, ролята на Съда
на Европейския съюз за уреждане на спорове, програми и агенции на ЕС, външна политика и
въпроси, свързани със сигурността, както и други приоритети на Европейския парламент, които
ще бъдат достъпни тук.
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Парламентът също така подкрепя факта, че Гибралтар няма да бъде включен в обхвата на
споразуменията, които ще бъдат сключени, и че всяко отделно споразумение ще изисква
предварителното одобрение на испанското правителство.
Резолюцията е основана на предложението на Европейската комисия за указания за водене на
преговори, представено от главния преговарящ на ЕС Мишел Барние. Тези директиви са рамката,
която определя целта, обхвата и целите на разговорите. Те също трябва да бъдат подписани от
представителите на държавите членки на ЕС27 в Съвета.

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Планът за инвестиции и Механизмът за справедлив преход на
Европейския зелен пакт
Европейският съюз пое ангажимент до 2050 г. да стане първият неутрален по отношение на климата блок
в света. Това изисква значителни инвестиции както от ЕС и националния публичен сектор, така и от частния
сектор. Представеният днес план за инвестиции на Европейския зелен пакт — Планът за инвестиции за
устойчива Европа — ще мобилизира публични инвестиции и ще спомогне за набавянето на частни
средства чрез финансовите инструменти на ЕС, по-специално InvestEU, с което ще се генерират инвестиции
в размер на най-малко 1 трилион евро.
С Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт ще се мобилизират средства от ЕС и ще се създаде
необходимата рамка за улесняване и стимулиране на публичните и частните инвестиции за прехода към
неутрална по отношение на климата, екологична, конкурентоспособна и приобщаваща икономика. В
допълнение към другите инициативи, обявени в рамките на Зеления пакт, Планът се основава на три
измерения:
финансиране,
законодателни и други мерки,
и практическа помощ.
Въпреки че всички държави членки, региони и
сектори ще трябва да дадат своя принос за
прехода, мащабът на предизвикателството
пред тях не е един и същ. Някои региони ще
бъдат особено засегнати и ще претърпят
дълбоки икономически и социални промени.
Механизмът за справедлив преход (МСП) е
ключов инструмент, гарантиращ, че преходът
към неутрална по отношение на климата
икономика се осъществява по справедлив
начин, за да няма изоставени. Въпреки че всички региони ще се нуждаят от финансиране и че това е
предвидено в Плана за инвестиции на Европейския зелен пакт, Механизмът ще предоставя целева
подкрепа за мобилизирането на най-малко 100 милиарда евро за периода 2021—2027 г. в най-засегнатите
региони, за да се смекчат социално-икономическите последици от прехода. Механизмът ще генерира
необходимите инвестиции в подкрепа на работниците и общностите, които разчитат на веригата за
създаване на стойност, свързана с изкопаемите горива. Той ще допълни съществения принос от бюджета
на ЕС, предоставян чрез всички пряко свързани с прехода инструменти.
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Механизмът за справедлив преход ще има три основни източника на финансиране:
1) Фонд за справедлив преход, който ще получи средства от ЕС в размер на 7,5 милиарда евро,
в допълнение към предложението на Комисията за следващия дългосрочен бюджет на ЕС.
2) Специална схема за справедлив преход в рамките на InvestEU за мобилизиране на инвестиции
в размер до 45 милиарда евро.
3) Механизъм за отпускане на заеми за публичния сектор с Европейската инвестиционна банка,
подкрепен от бюджета на ЕС, за мобилизиране на инвестиции в размер на 25—30 милиарда
евро.

Европейската комисия представя Съобщение относно
изграждането на силна социална Европа за справедливи
промени
В Съобщението относно изграждането на силна социална Европа за справедливи промени се
представя начинът, по който социалната политика ще спомогне за посрещането на днешните
предизвикателства и използването на актуалните възможности, като се предлагат действия на
равнище ЕС за идните месеци и се търси мнението на заинтересованите страни на всички
равнища относно по-нататъшните действия в областта на заетостта и социалните права.
Комисията започва още днес първия етап на консултации със социалните партньори —
предприятията и профсъюзите — по въпроса за справедливи минимални заплати за работниците
в ЕС.
Публикуваните документи се основават на Европейския стълб на социалните права,
провъзгласен от институциите и лидерите на ЕС през ноември 2017 г. Комисията приканва всички
държави, региони и партньори от ЕС да представят своите виждания за бъдещите стъпки, както
и плановете си за постигане на целите на стълба. Те ще бъдат отчетени при изготвянето на план
за действие през 2021 г., в който ще бъдат отразени всички направени предложения и който ще
бъде представен за одобрение на най-високо политическо равнище.

От своя страна, днес Комисията представя планираните инициативи, които ще допринесат
непосредствено за прилагането на Европейския стълб на социалните права. Ключовите действия
през 2020 г. включват:
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-

Справедливи минимални заплати за работниците в ЕС
Европейска стратегия за равенство между половете и задължителни мерки за
прозрачност при заплащането
Актуализирана европейска програма за умения
Актуализирана „Гаранция за младежта“
Среща на високо равнище по въпросите на работата през платформи
Зелена книга относно застаряването
Стратегия за хората с увреждания
Демографски доклад
Европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица.

Въпреки Brexit - телефон 112 остава!
На 11 февруари отбелязваме Европейския ден на Телефон
112. Общоевропейският спешен номер 112 все още може
да се използва след Brexit.
Съответните министерства в Лондон и Единбург
уведомиха, след запитване, за това информационната
мрежа Европа Директно.
Както във всички страни от ЕС, туристите в Англия,
Шотландия, Уелс и Северна Ирландия могат да използват
112 в случай на спешност дори след Brexit. С Телефонния
номер 112 хората могат да се свържат със спасителните
служби, пожарната и полицията.
Както обяви отговорното министерство в Лондон, Европейският съюз въведе Телефон 112 за
цялата си територия, но в крайна сметка броят на ползващите го страни бе определен от
организацията CEPT (Европейска конференция на администрациите за пощи и
далекосъобщения), чиито 48 държави-членки днес използват 112. Великобритания ще
продължи да бъде член на тази организация.

Инвестициите в иновации, наука и образование са инвестиции в
бъдещето
Българският еврокомисар за иновациите, научните изследвания, културата, образованието и
младежта Мария Габриел се срещна с канцлера на Австрия Себастиан Курц и го призова в
предстоящите преговори да подкрепи ориентиран към бъдещето бюджет на ЕС за 2021-2027 г.
На 20 февруари се проведе извънредно заседание на Европейския съвет и се търси постигане на
съгласие за следващата многогодишна финансова рамка.
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В бюджета на ЕС за следващите 7
години, темите от портфолиото на
българския еврокомисар са силно
застъпени.
Мария
Габриел
наблегна на факта, че за първи път
в един ресор са обединени
политиките на триъгълника на
знанието
–
образование,
изследвания и иновации. „Те са
предпоставка за растеж и
устойчивост. Но не само това. Те
имат ключово значение, ако
искаме да постигнем успех с
екологичните,
социалните
и
икономическите предизвикателства, пред които е изправена Европа. Талантът на Европа са
нашите изследователи, учители, студенти, предприемачи, иноватори. Разчитам на Австрия и
останалите държави членки да ги подкрепим“, насърчи Мария Габриел канцлера Себастиан
Курц.
Тя отбеляза значението на водещи програми като „Хоризонт Европа“ , „Еразъм+“, „Творческа
Европа“, DiscoverEU и Европейски корпус за солидарност. За да бъдат в услуга на възможно наймного граждани и предприятия, предложените за тях бюджети трябва да бъдат подкрепени от
държавите членки. Това ще позволи да се укрепи ролята на образованието, науката, иновациите
и културата не само като движещи сили на европейския растеж и просперитет, но и като основни
ценности на Съюза.
„С адекватни стъпки в тези области ще поставим основите на по-доброто бъдеще на следващите
поколения. Програма „Еразъм+“ помага на хора от всички възрасти и произход да развиват и
споделят знания и опит в различни страни. Това е емблематична програма, която отстоява
същността и успеха на европейския проект. Програма „Хоризонт Европа“ с предложен бюджет
100 милиарда евро е програмата на пробивните иновации и научни изследвания, на борбата с
рака и климатичните промени, на стремежа към технологично лидерство на Европа. Амбициите
ни за бъдещето в областта на образованието, науката, културата, младите хора могат да бъдат
реализирани със също толкова амбициозен бюджет. Ползите ще бъдат не за една или друга
държава, а за целия ЕС“, заяви още Мария Габриел.
Преди срещата си с канцлера Себастиан Курц, българският еврокомисар се срещна с министри,
отговарящи по въпросите от нейния ресор, и посети Австрийския институт за наука и технологии.
Институтът е посветен на авангардни изследвания в областта на науките за живота, физиката,
математиката и компютърните науки. През 2019 г. беше класиран на трето място сред найдобрите изследователски институти в света.
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Международното сътрудничество в научните изследвания и иновациите
е ключово за справяне с глобалните предизвикателства
Образованието, талантът и развитието на умения са в
основата на модела на Европейския институт за
иновации и технологии. Той поддържа създаването
и развитието на регионални и местни иновационни
екосистеми чрез своите общности за знания и
иновации, основаващи се на тясното сътрудничество
на университетите, изследователските институти и
индустрията. Разчитам на подкрепа и сътрудничество
от страна на държавите членки за навременното
приемане и прилагане на законодателния пакет за
института, за да укрепим неговата ефективност. Това
заяви българският еврокомисар Мария Габриел на
Съвета по конкурентоспобност в Брюксел, в центъра
на който бяха постигането на частичен общ подход по Стратегическата иновационна програма
на Европейския институт за иновации и технологии, както и международното сътрудничество в
областта на научните изследвания и иновациите.
Мария Габриел информира, че са предвидени нови действия в подкрепа на развитието на
предприемачески и иновационен капацитет на висшите учебни заведения и тяхната интеграция
в иновационните екосистеми. Тя отбеляза, че това ще допринесе за трансформацията на
университетите в посока на предприемачеството и компетенциите на бъдещето. Планират се и
две нови общности на знание и иновации, първата от които ще стартира през 2022г. и ще бъде в
подкрепа на културните и творчески индустрии.
Българският еврокомисар наблегна и на силното регионално измерение на Европейския
институт за иновации и технологии, базирано на Регионалната иновационна схема. Според нея
е важно е тази програма да бъде добре интегрирана в стратегията и дейностите на общностите
за знания и иновации.
"Международното сътрудничество в областта на научните изследвания и иновации също е от
съществено значение за развитието на европейското научноизследователско пространство. То
способства за справяне с глобалните предизвикателства пред обществото. Важно е да подготвим
международното измерение на това пространство, както и преговорите за бъдещото
асоцииране на трети държави по „Хоризонт Европа“. За тази предлагаме нов подход на подобра защита на интересите на ЕС и технологичния ни суверенитет. Той изисква държавите за
бъдещо асоцииране да отстояват ценностите на ЕС, да имат стабилен научен, технологичен и
иновационен профил. Така ЕС ще може да си сътрудничи със силни глобални участници за
изпълнение на целите за устойчиво развитие и европейския зелен пакт. Заедно с държавите
членки е нужно да създадем възможно най-добрата основа за бъдещо международно
сътрудничество в областта на научните изследвания и иновациите.", заключи българският
еврокомисар Мария Габриел.

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз. Нито
Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина , по който горната
информация може да бъде използвана. Европейски информационен център EUROPE DIRECT Враца е част от
информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Търговскопромишлена палата – Враца, Европейската комисия и Европейския парламент.

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА

Открит урок на английски език на тема „Основни институции на
Европейския съюз“
Ученици от ППМГ „Акад. Иван Ценов“, заедно
със своята преподавателка г-жа Ани Павлова,
посетиха център Европа Директно Враца към
Търговско-промишлена палата – Враца, където
проведоха открит урок на английски език на
тема „Основни институции на Европейския
съюз“.
Учениците от ІХ-ти клас изнесоха четири
презентации на блестящ английски език, в които
по забавен за всички участници начин
представиха функциите, ролите и новите лица на
7 европейски институции – Европейски парламент, Европейска комисия, Съвет на ЕС, Съвет на
Европа, Европейската сметна палата и Европейския съд. Ръководителят на център Европа
Директно Враца запозна участниците с процедурите за вземане на решение и отговори на
зададените въпроси, свързани с Брекзит.
Поради големия интерес към темата, учениците поканиха експертите на център Европа
Директно Враца в допълнителен открит урок в ППМГ „Акад. Иван Ценов“ през следващия месец.

Граждански диалог с комисар Мария Габриел
Център Европа Директно Враца участва в организирания от Представителството на Европейската
комисия в България граждански диалог с комисаря за иновации, научни изследвания, култура,
образование и младеж Мария Габриел на тема „Хоризонт Европа": Науката отговаря на
глобалните предизвикателства.
В пряк разговор комисар Мария Габриел запозна
участниците в публичния дебат с конкретните
възможности за българските учени и изследователи,
и за начина, по който Европейският съюз ще свърже
науката с постигането на цели и промени в
политиките на европейско и национално ниво чрез
новата програма за наука и изследвания „Хоризонт
Европа“.
В дискусията взе участие и доц. д-р Лъчезар Филчев от БАН, член на съвета към Мисия за здраве
на почвите и храните към „Хоризонт Европа“.
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АКЦЕНТИ ОТ ЯНУАРИ И ФЕВРУАРИ 2020

Европейската комисия прие своята работна програма за 2020 г. В нея се определят действията, които Комисията ще
предприеме през 2020 г., за да превърне политическите насоки на председателя Фон дер Лайен в реални ползи за европейските
граждани, предприятия и общество. През 2020 г. Европейската комисия ще започне да превръща шестте основни амбициозни
цели на председателя Фон дер Лайен в конкретни инициативи, които след това ще бъдат договорени и изпълнени в
сътрудничество с Европейския парламент, държавите членки и други партньори.
Европейската комисия публикува докладите по държави, в които се анализират основните социално-икономически
предизвикателства, пред които е изправена всяка държава членка. Със зимния пакет конкурентоспособната устойчивост се
поставя в основата на европейския семестър.
COVID-19: ЕС работи на всички фронтове, 232 милиона евро за усилията в световен мащаб за справяне с епидемията.
Европейската комисия работи денонощно, за да подкрепя държавите — членки на ЕС, и да засили международните усилия за
забавяне на разпространението на COVID-19.
Евробарометър: Българите възприемат ЕС като гарант за качеството на живот. Българските граждани отново се открояват
като едни от еврооптимистите в Европейския съюз. Всеки втори българин смята, че ЕС се развива в правилната посока процент доста над средноевропейското равнище. Това сочат резултатите от допитването на стандартния Евробарометър
92.3, проведено в края на миналата година. Като цяло, нараства делът на българите, които се чувстват граждани на ЕС (56%,
с 4 процентни пункта повече в сравнение с пролетта на 2019). Делът на българите, които имат положителна представа за
ЕС се увеличава от 59% на 61% и е с 19 пункта над средното ниво за Съюза. България е сред трите страни членки, за чиито
граждани ЕС е с най-висок позитивен имидж – редом до Ирландия (63%) и Португалия (59%).
Европейската комисия започва широка обществена консултация относно Европейския план за борба с рака. На 4 февруари,
Световния ден за борба с рака, Европейската комисия започна широка обществена консултация в целия ЕС относно Европейския
план за борба с рака. Консултацията ще помогне за оформянето на облика на плана, за определянето на ключовите области и
за проучването на бъдещи действия. Всяка година 3,5 милиона души в Европейския съюз получават диагнозата рак. Това е
сериозен здравословен проблем, който ще засегне пряко 40 % от гражданите на ЕС и има значително въздействие върху
европейските здравни системи и икономики. Тъй като до 40 % от случаите на рак се дължат на предотвратими причини,
възможностите за действие и потенциалът за намаляване на броя на случаите в ЕС са огромни.

Европа Директно Враца
Работно време : 08:00 – 17:30
Адрес : 3000 гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24
Телефон : +359 92 660271
Факс : +359 92 626308
Е-mail : eudirectvratsa@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/eudirectvratsabg/
Internet : http://europedirect.cci-vratsa.org/
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