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Новини от Европейската Комисия
NextGenerationEU: ЕK започва информационна кампания в България за националния
план за възстановяване и устойчивост
Ползите от българския план за
възстановяване и устойчивост са в
центъра
на
информационна
кампания, която започва в България
по инициатива на Европейската
комисия.
„Европа
инвестира
значителни
средства чрез NextGenerationEU, за да
промени към по-добро живота на
българските граждани. Чудесно е, че с
тази
кампания
ще
насочим
вниманието им към възможностите
за по-достъпна зелена енергия за
всяко домакинство, по-качествени здравеопазване, наука и образование, и нови работни
места. Надяваме се хората да потърсят допълнителна информация и да се запознаят с
българския план и предстоящите стъпки по изпълнението му.“, заяви Цветан Кюланов,
ръководител на Представителството на Европейската комисия в България.
Целта на кампанията е да популяризира сред младите българи Механизма за
възстановяване и устойчивост на ЕС – NextGenerationEU.
Различни визуални послания в интернет и на открити пространства в градовете информират
гражданите относно плана за възстановяване и устойчивост и начините, по които българите
могат да се възползват от проектите по плана.
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EK предлага укрепване на финансовите правила на ЕС
Европейската комисия предложи целенасочени
корекции на финансовите правила на
Европейския съюз, известни като Финансовия
регламент.
Основната цел на предложението е да се
приведат
съществуващите
правила
в
съответствие с настоящия дългосрочен бюджет
за периода 2021—2027 г. и да се направят
допълнителни
подобрения
на
вече
съществуващите много високи стандарти на
финансовите правила на ЕС с оглед на разработването на още по-прозрачен, по-добре
защитен и по-гъвкав бюджет.
Предложените корекции включват по-голяма прозрачност чрез подобряване на публичната
информация относно получателите на финансиране от ЕС и използването на бюджета на ЕС,
засилване на ефективността на контрола и одитите, и използване на интегрирана
информационна система за извличане на данни и оценка на риска. Те включват и по-добра
защита на финансовите интереси на ЕС, например чрез укрепване на системата, която
позволява да се идентифицират получателите на финансиране от ЕС, които нарушават
правилата на ЕС, и да бъдат изключени от финансиране. Те предлагат по-голяма гъвкавост
на бюджета на ЕС чрез предоставяне на ясна правна рамка за обществените поръчки в
кризисни ситуации и чрез добавяне на нов инструмент за изпълнение на бюджета, за да се
гарантира, че Комисията може по-лесно да допринася за глобални инициативи.
Днешното предложение ще бъде предмет на преговори между Европейския парламент и
държавите — членки на ЕС, в Съвета с оглед на бързото му приемане. Комисията ще работи
съвместно с тези две институции, за да гарантира, че кандидатите и получателите на
средства от ЕС могат да започнат да се възползват от новите правила възможно най-скоро.
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Нулево замърсяване: Голяма част от водите за къпане в Европа отговарят на най-високите
стандарти за качество
Според публикувания годишен доклад за водите за
къпане почти 85 % от обектите за къпане в Европа
през 2021 г. са отговаряли на най-строгите
„отлични“ стандарти на Европейския съюз за
качество на водите за къпане. Оценката дава добра
представа за това къде плувците могат да намерят
най-добрите места за къпане в цяла Европа това
лято. Оценката, изготвена от Европейската агенция
за околна среда (ЕАОС) в сътрудничество с
Европейската комисия, се основава на мониторинга на 21 859 места за къпане в цяла
Европа. Те обхващат териториите на държавите — членки на ЕС, както и на Албания и
Швейцария, през 2021 г.
Основни констатации в доклада
Докладът показва, че качеството на крайбрежните зони, които съставляват до две трети от
всички места за къпане, като цяло е по-добро от това на местата за къпане във
вътрешността. През 2021 г. 88 % от крайбрежните места за къпане в ЕС са класифицирани
като места с отлично качество в сравнение със 78,2 % от местата във вътрешността. От
приемането на Директивата за водите за къпане през 2006 г. делът на „отличните“ обекти
се е увеличил, и през последните години поддържа стабилни около 88 % за крайбрежните
и 78 % за вътрешните места за къпане.
В доклада се констатира, че през 2021 г. минималните стандарти за качество на водата са
били постигнати в 95,2 % от обектите. В Австрия, Малта, Хърватия, Гърция, Кипър, Дания и
Германия 90 % или повече от водите за къпане отговарят на стандарта за „отлично“
качество.
Делът на обектите с лошо качество е намалял от 2013 г. насам. През 2021 г. води за къпане
с лошо качество има в 1,5 % от всички обекти в ЕС в сравнение с 2 % през 2013 г. Лошото
качество често се дължи на краткосрочно замърсяване. В доклада се подчертава, че подобрата оценка на източниците на замърсяване и прилагането на мерки за интегрирано
управление на водите могат да спомогнат за подобряване на качеството на водите.
Наред с тазгодишния доклад за водите за къпане ЕАОС публикува и актуализирана
интерактивна карта с данни за отделните места за къпане. Вече има и актуализирани
доклади по държави, както и повече информация за прилагането на директивата в
държавите.
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ЕК приветства политическото споразумение за адекватни минимални работни заплати за
работниците в ЕС
Европейската комисия приветства постигнатото политическо споразумение между
Европейския парламент и държавите — членки на ЕС, за Директивата относно адекватни
минимални работни заплати, която тя предложи през октомври 2020 г.
В началото на мандата си председателят на Комисията Фон дер Лайен обеща да представи
правен инструмент, с който да се гарантира, че работниците в Съюза получават справедлива
минимална работна заплата, и повтори своя ангажимент в първата си реч за състоянието на
Съюза на 16 септември през 2020 г.
С новата директива се създава уредба за адекватността на законоустановените минимални
работни заплати, като се насърчава колективното договаряне при определянето на
работните заплати и се подобрява реалният достъп на работниците до защита на
минималната работна заплата в ЕС.

Адекватните минимални работни
заплати са важни за укрепване на
социалната
справедливост
и
поддържат
устойчиво
и
приобщаващо
икономическо
възстановяване. Освен това подобрите условия на труд и живот са
от полза както за предприятията,
така
и
за
обществото
и
икономиката като цяло, тъй като
повишават производителността и
конкурентоспособността.
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ЕК внася промени в Кодекса за поведение във връзка с дезинформацията
Европейската комисия приветства публикуването на укрепен Кодекс за поведение във
връзка с дезинформацията. Подписалите 34 страни, като платформи, технологични
дружества и представители на гражданското общество, последваха насоките на Комисията
от 2021 г. и взеха предвид поуките, извлечени от кризата с COVID-19 и агресивната война на
Русия в Украйна. Укрепеният кодекс се основава на първия Кодекс за поведение от 2018 г.,
който е широко признат като новаторска рамка в световен мащаб. Новият кодекс определя
широкообхватни и точни ангажименти за платформите и промишлеността за борба с
дезинформацията и бележи още една важна стъпка към по-прозрачна, безопасна и
надеждна онлайн среда.
Заедно
с
наскоро
договорения
Законодателен акт за цифровите услуги
и
подготвяното
законодателство
относно прозрачността и насочването
на политическата реклама укрепеният
Кодекс за поведение е съществена част
от инструментариума на Комисията за
борба
с
разпространението
на
дезинформация в ЕС.

Сред 34-те подписали страни са основните онлайн платформи, а именно Meta, Google,
Twitter, TikTok и Microsoft, както и различни други участници, като по-малки или
специализирани платформи, дружества за онлайн реклама, дружества за рекламни
технологии, проверители на факти, представители на гражданското общество или
участници, които предлагат специфичен експертен опит и решения за борба с
дезинформацията.
Укрепеният кодекс има за цел да се преодолеят недостатъците на предишния кодекс с посилни и по-подробни ангажименти и мерки, които се основават на оперативните поуки,
извлечени през последните години.
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EK представя първи анализ на предложенията на Конференцията за бъдещето на Европа
Европейската комисия прие съобщение, в
което посочва как може да предприеме
последващи действия във връзка с резултатите
от Конференцията за бъдещето на Европа.
След една година обсъждания Конференцията
приключи на 9 май 2022 г. На заключителната
церемония в Страсбург председателите на
Европейския парламент, Комисията и Съвета
получиха окончателен доклад от участниците в
конференцията,
съдържащ
49
широкообхватни, амбициозни и ориентирани
към бъдещето предложения и 326 индивидуални мерки.
Тези предложения, обхващащи девет общи теми, се основават на препоръките, отправени
от гражданите по време на европейските граждански панели и националните граждански
панели, които изпратиха идеите си чрез многоезичната цифрова платформа.
Конференцията постигна резултати както в количествено, така и в качествено отношение на
предложенията, но нейният успех в крайна сметка ще зависи от промяната, която тя може
да постигне. В този дух Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и Съвета,
се ангажираха в съвместната декларация от март 2021 г. да предприемат последващи
действия във връзка с онова, което беше предложено — всеки в рамките на своята
компетентност и в съответствие с Договорите. Председателят Фон дер Лайен повтори този
ангажимент на церемонията по закриването на конференцията.
Съобщението е първата стъпка от последващите действия на Комисията. В него се прави
оценка на това какво е необходимо за предприемане на последващи действия във връзка
с предложенията на конференцията, прави се преглед на следващите стъпки и се посочва
как най-добре да се извлекат поуки от конференцията и да се включи демокрацията на
участието в изготвянето на политиките и законодателството на ЕС. Например, въз основа на
успеха на европейските граждански панели по време на конференцията, Комисията ще
даде възможност на тези панели да обсъждат и отправят препоръки преди някои ключови
предложения като част от изготвянето на по-широки политики и в съответствие с
принципите за по-добро регулиране.
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Зелен пакт — новаторски предложения за възстановяване на природата в Европа до 2050
г. и за намаляване наполовина на употребата на пестициди до 2030 г.

Европейската
комисия
прие
новаторски
предложения
за
възстановяване на увредените
екосистеми и връщане на
природата в цяла Европа — от
земеделските земи и моретата до
горите и градската среда.
Комисията предлага също така да
се намалят употребата и рискът от
химически пестициди с 50 % до
2030 г. Това са водещите
законодателни
предложения,
които следват стратегията за
биологичното разнообразие и
стратегията „От фермата до трапезата“ и ще спомогнат за гарантиране на устойчивостта и
сигурността на доставките на храни в ЕС и по света.
Предложението за законодателен акт за възстановяване на природата е ключова стъпка за
избягване на срива на екосистемите и за предотвратяване на най-тежките последици от
изменението на климата и загубата на биологично разнообразие. Възстановяването на
влажните зони, реките, горите, пасищата, морските екосистеми, градската среда и
видовете, които ги обитават, в ЕС е изключително важна и икономически ефективна
инвестиция: по отношение на продоволствената сигурност, устойчивостта спрямо
изменението на климата, здравето и благосъстоянието.
В същия дух новите правила относно химическите пестициди ще намалят екологичния
отпечатък на продоволствената система на ЕС, ще защитят здравето и благосъстоянието на
гражданите и селскостопанските работници и ще спомогнат за смекчаване на
икономическите загуби, които вече понасяме поради влошаването на здравето на почвите
и причинената от пестициди загуба на опрашители.
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Новини от Европейския парламент
Кръгла
маса
„Българският
интерес в индустрията на
микрочиповете“
Бюрото за връзка на Европейския
парламент
в
България
и
евродепутатът
Ева
Майдел
организираха виртуална кръгла
маса със заинтересовани страни
на тема „Българският интерес в
индустрията на микрочиповете“ .
Събитието „Българският интерес в индустрията на микрочиповете“ се проведе на 17 май.
Пандемичните условия доведоха до недостиг на полупроводници в световен мащаб, което
предизвика сериозни нарушения във веригите на доставка и затваряне на заводи в широк
кръг от сектори, като показа значението на полупроводниците за цялата европейска
промишленост и общество. По време на кръглата маса бяха представени основните
елементи на подготвяната в момента законодателна рамка от мерки за укрепване на
европейската екосистема в областта на полупроводниците, която цели да се гарантира
сигурността на доставките, устойчивостта и технологичното лидерство на ЕС в областта на
полупроводниковите технологии и приложения, както и възможното отражение на тези
мерки върху индустрията в България.
Българският евродепутат Ева Майдел (ЕНП) е преговарящ за Европейския парламент по
европейския Законодателен акт за интегралните схеми (Chips Act) и докладчик в две от
комисиите, които изготвят позицията на Европейския парламент по този въпрос. В кръглата
маса се включи и доц. д-р Димитър Николов от Факултета по електронна техника и
технологии на Техническия университет – София, койо представи потенциалните
възможности за българската икономика от приемането на този Законодателен акт.
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Политика на сближаване: председателят на комисията по регионално развитие на ЕП
посети България
„Трябва да е възможно да бъдат завършени инфраструктурни и транспортни проекти, които
са започнали преди автоматичната отмяна на бюджетни кредити [от предишен програмен
период]. Това е в интерес на България.“ Tова заяви председателят на комисията по
регионално развитие Юнус Омаржи (Левица, Франция), по време на пресконференция на
14 май в София.
Юнус Омаржи беше на работно посещение в България на 13 и 14 май. Председателят на
комисията по регионално развитие на Европейския парламент Юнус Омаржи (Левица,
Франция) беше на работно посещение в България, по време на което посети автомагистрала
„Струма“, тунел „Шипка“ и проведе срещи с представители на местната власт в Благоевград
и Габрово. Темите, засегнати по време на пресконференцията, бяха забавянията в
стартирането на новото поколение кохезионни фондове и изпълнението на
инфраструктурни проекти съфинансирани със средства от ЕС, както и гарантирането на
съфинансирането им след приключването на програмния период, в който са заложени.
Той заяви:
„След
неотдавнашния
дебат
и
резолюция на Европейския парламент
относно бавното стартиране на
новото поколение кохезионни фондове,
бях поканен от Андрей Новаков в
България да направя оценка на
ситуацията по места и в редица
общини. Съществува принцип на
административна
приемственост,
който трябва да преобладава навсякъде,
това
е
принципът
на
добра
администрация. Трябва да е възможно да бъдат завършени инфраструктурни и транспортни
проекти, които са започнали преди автоматичната отмяна на бюджетни кредити [от
предишен програмен период]. Това е в интерес на България.
Работата по широките консултации с всички заинтересовани страни (НПО, кметове, социални
партньори и др.) трябва да продължи по възможно най-прозрачен начин, както беше поискано
от Европейската комисия. Това ще даде възможност за финализиране на договора за
партньорство и оперативните програми в регионите. Като неотложен въпрос в целия
Европейски съюз призоваваме държавите да работят в съответствие с разпоредбите,
договорени и гласувани от Парламента.“
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Програмата за училища посланици на Европейския парламент през учебната 2021/2022
година

Програмата за училища посланици на Европейския парламент завърши шестото си издание
през учебната 2021/2022 година с 62 активни училища, които организираха близо 690
присъствени и онлайн събития през годината в рамките на Програмата с цел да събудят и
поддържат интереса към европейското гражданство и парламентарна демокрация в цялата
страна.
Участниците в семинара получиха плакети и сертификати за участие в Програмата. На 9 и 10
юни 2022 г. Бюрото на Европейския парламент организира семинар в Дома на Европа за
учителите (старши посланици) от училищата, които се включиха в Програмата през
последните 2 учебни години. По време на семинара беше направено обобщение на
постигнатото през учебната година, бяха обменени добри практики и набелязани
препоръки за усъвършенстване на Програмата. Семинарът завърши с дискусия с
евродепутатите Асим Адемов (ЕНП) и Петър Витанов (С&Д), на която те акцентираха върху
начините, по които Европейският парламент подкрепя образованието и младите хора. След
дискусията бяха отличени най-активните училища от всеки етап от Програмата и
участниците в семинара получиха плакети и сертификати.
Честото преминаване в дистанционна форма на обучение и периодичните забрани на
извънкласните дейности през последните две учебни години оказаха отрицателно
въздействие върху Програмата и доведоха до спад в броя на активните участници в нея.
Много от училищата обаче успяха бързо да намерят алтернативни начини да мотивират
учениците, а впоследствие и да се възползват от присъствената форма на обучение. 62 от
участващите в Програмата 88 училища успешно я завършиха. Всичките 10 нови попълнения
бяха сертифицирани като училища посланици.
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Обществена поръчка за изпълнението на програма за обучение на млади журналисти

Европейският парламент обяви
покана за представяне на оферти за
подбор на местни организации,
които
ще
отговарят
за
изпълнението на Програмата за
обучение на млади журналисти на
институцията. Крайният срок за
подаване на оферти е 17:00 часа
българско време на 8 юли 2022 г.
Европейският парламент обяви
обществена поръчка за подбор на
местни организации, които ще
организират за изпълнението на Програмата за обучение на млади журналисти в 10
държави членки. България заедно с девет други държави членки е част от пилотната фаза,
като следващата година програмата ще обхване и останалите държави членки.
Настоящата покана за представяне на оферти е насочена към местни икономически
оператори с доказан опит в медийната среда и в организирането на обучения за медийни
специалисти. Избраните организации ще отговарят за провеждането на обучението на
национално равнище, подбора на участниците и информационните дейности.
Услугите, които ще бъдат предоставени в рамките на програмата, включват организирането
и осъществяването до два пъти годишно за период до четири години на програма за
обучение по въпроси на ЕС, с цел повишаване на осведомеността на младите журналисти и
способността им да обяснят на своята аудитория европейски теми, включително как ЕС
работи, какво е значението на Европейския парламент, парламентарната демокрация и
ценностите, които тя отстоява. Целевата аудитория за тези обучения са млади журналисти,
базирани в държавите членки на ЕС, в качеството им на ключови разпространители и
лидери на мнение.
Максималната стойност на рамковото споразумение за целия период от четири години е
210 000 евро.
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Дискусия „Социалният фонд за климата за по-справедлив енергиен преход“ на 8 юли

Бюрото на Европейския парламент в
България организира дискусия на тема
„Социалният фонд за климата за посправедлив енергиен преход“, която ще се
проведе на 8 юли 2022 г., петък, от 10.00 до
11.30 ч. с ограничен брой публика на живо в
Дома на Европа, София, и ще се предава
пряко онлайн.
Преходът към климатичен неутралитет ще засегне особено остро уязвимите домакинства и
малкия бизнес. Ето защо се предвижда създаването на Социален фонд за климата, който да
подкрепи доходите и инвестициите, за да се справим с енергийната и мобилната бедност.
Целта на дискусията ще бъде да се разяснят целите и начинът на действие на предложения
Социален фонд за климата и да се обсъди с представители на Европейския парламент,
националните власти и нестопанския сектор какво е необходимо за успешното му
прилагане в страната и какви ще са последиците от въвеждането му за българските
граждани и фирми.
В центъра на дискусията ще бъдат европейските дефиниции за енергийна и мобилна
бедност, както и предвидените мерки срещу тези явления, като например намалението на
данъци и такси върху енергията или други форми на пряка подкрепа на доходите, стимулите
за реновиране на сгради и за преминаване към възобновяеми източници на енергия в
сградите, стимулите за преминаване към по-екологосъобразен транспорт.
В дискусията ще вземат участие Петър Витанов, член на Европейския парламент (С&Д),
докладчик в сянка по Социалния фонд за климата, Радослав Рибарски, председател на
Комисията по енергетика в Народното събрание, Татяна Султанова-Сивева, заместникпредседател на Комисията по околната среда и водите в Народното събрание, Георги
Стефанов, началник на кабинета на заместник министър-председателя по климатични
политики в оставка, Венета Цветкова–Димитрова, директор на Дирекция „Енергийни
проекти и международно сътрудничество“ в Министерство на енергетиката, и Минчо
Бенов, национален директор на Хабитат България. Модератор ще бъде Славчо Нейков,
председател на Управителния съвет на Института за енергиен мениджмънт.
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Новини от ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца
9 май Ден на Европа 2022 Враца
Денят на Европа бе организиран
на открито в гр. Враца на 09 май
2022. Основна тема на този ден бе
Европейската година на младежта
2022 .
Формираните
европейски
ателиета по време на празника
имаха за цел да насърчат всички
млади хора, особено тези с помалко
възможности,
в
неравностойно положение или
принадлежащи
към
уязвими
групи, да станат активни граждани и участници в положителна промяна.
Центърът популяризира сред широката общественост и гостите на Враца, под формата на
пърформанси и с информационни материали възможностите, които политиките на ЕС
предоставят на младите хора в подкрепа на тяхното личностно, социално и професионално
развитие.
Денят на Европа бе организиран в широко партньорство с Ученически общински съвет –
Враца, Младежки дом Враца, ППМГ „Акад. Иван Ценов“, ПТГ "Никола Й. Вапцаров" и
Регионална библиотека „Христо Ботев“ – Враца.
Подредени бяха информационни щандове. Посланиците на ЕП от ППМГ „Акад. Иван
Ценов“- Враца проведоха информационна кампания „Европейски посланици за младежки
дейности“. Представени бяха арт инсталации от отпадъчен материал и макет на „умна
къща“, изработени от учениците на ПТГ „Никола Й. Вапцаров“-Враца. В европейските
работилници за рисуване, и четене на европейска литература участваха по-малките малки
и големи, а членовете на Ученическия общински съвет играха с младежите и гостите на
града ни играта „Лов на съкровища“, по време на която разговаряха за различни политики
на ЕС, вкл. политики за младежта. Празникът завърши с викторина и награждаване.

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.

9 май Ден на Европа 2022 Монтана

Денят на Европа бе организиран на открито в гр. Монтана на 11 май 2022. Основна тема на
този ден бе Европейската година на младежта 2022 .
Формираните европейски ателиета по време на празника имаха за цел да насърчат всички
млади хора, особено тези с по-малко възможности, в неравностойно положение или
принадлежащи към уязвими групи, да станат активни граждани и участници в положителна
промяна.
Денят на Европа бе организиран в партньорство с Областен Информационен Център
Монтана и Ученически Общински Съвет – Враца.
В разговори с млади хора за бъдещето на Европа, нейната история и различните политики най-вече тези, свързани със Зелената сделка, енергетиката и бюджета на ЕС - премина Деня
на Европа в Монтана. В игри и дебати по европейски казуси, и с обещания за още подобни
срещи и съвместни инициативи
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Европа Директно Враца поддържа активни контакти с училищата

Европа Директно Враца поддържа активни контакти с училищата и се включва активно в
преки дейности на образователните институции.
На 12 май Центърът се включи в традиционния за Враца „Панаир на образованието“, по
време на което насърчи използването на официални учебни материали на ЕС, като
материалите, които се съдържат в Къта за обучение, уебстраницата на Парламента за
образование и обучение, и всеки друг официален материал, изготвен от институциите на
ЕС.
Европейският съюз в нашето ежедневие - трети урок на Клас Европа
На 19 май 2022 г. се проведе
присъствено третото занятие с Клас
Европа на тема „Европейският съюз в
нашето ежедневие“ .
Урокът имаше за цел да покаже на
учениците
как
ЕС
подобрява
ежедневието им. За да се обясни по
какъв начин ЕС се различава от нивата
на националното, регионалното или
местното управление, урокът започна с
игра, в която са представени конкретни примери за законодателство на ЕС. Преди началото
на играта учениците разбраха, че Европейският съюз има правомощия на законодател.
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Европейският съюз обаче може да действа само в областите, в които държавите членки са
го упълномощили посредством Договорите на ЕС. Важен факт, с който бяха запознати
учениците бе, че съществува предимство на правото на ЕС: ако дадена национална норма е
в противоречие с разпоредба на ЕС, органите на държавите членки трябва да прилагат
разпоредбата на ЕС.

Европейската инициатива "Отново на училище"
Мария
Панайотова,
ръководител
на
ЕВРОПА
ДИРЕКТНО
Враца към Търговскопромишлена палата –
Враца и посланиците
на
Европейския
парламент от ППМГ
„Акад. Иван Ценов“Враца и ПЕГ „Йоан
Екзарх“- Враца вече са
част от европейската
инициатива „Отново на
училище“.
Темата „Европейските
институции“ въвлече
посланиците в ролева
игра, която ги постави в ролята на членове на Европейския парламент, в по-малки групи и
парламентарни комисии, дебатирайки три законодателни предложения на Европейската
комисия :
Тютюнопушенето в ЕС
ЕС и глобалното затопляне
Европейската демокрация
По този начин учениците разбраха ролята на европейските институции в процесите на
предлагане и вземане на решения, както и научиха повече по темите, които обсъждаха.
Целта на днешната инициатива „Отново на училище“ бе Мария Панайотова да помогне на
учениците да проявят демократичните си умения и да ги доразвият, да се научат как да
вземат под внимание мнението на другите, как да формират собствено мнение, как да се
консултират с другите и как да правят компромиси. Срещата завърши с разбор и препоръки
как в бъдеще да представят предложенията си и как да говорят пред група.
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2022 Европейска година на младежта

За Европейската година на младежта 2022 и какво предлага тя на младите хора от Враца
разказват Мария Панайотова, ръководител ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца, Стефи Любенова,
председател на Ученическия общински съвет и Емил Николов, посланик на ЕП от ППМГ
"Акад. Иван Ценов", Враца.
Цялото радиопредаване можете да чуете тук : https://youtu.be/Ej1tSFWjkyc
„Жива библиотека“ в рамките на Чайна Европа 2022
На 29.06.2022 г. в рамките на Чайна
Европа, Европа Директно Враца в
партньорство
с
Регионална
библиотека „Христо Ботев“ – Враца,
проведе събитие във формат „Жива
библиотека“.
Участниците имаха възможност да
наемат и общуват с различни „живи
книги“ измежду пътешественик,
пенсионер,
изследовател,
ангажиран европеец, доброволци и
предприемачи.
В уютна среда, сред книгите в
Регионална библиотека "Христо
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Ботев" - Враца и с помощта на експертния фасилитатор от Европа Директно Враца,
участниците разговаряха на различни европейски теми, пречупени през личните житейски
истории на „живите книги“. Засегнати бяха : възможността да се пътува без проблем в
рамките на Европейския съюз, културните различия и разнообразието на езици и култури,
Европейският корпус за солидарност с над 138 милиона евро в подкрепа на
доброволческите дейности през 2022 г., участието на младите хора в диалога за бъдещето
на Европа, Зелената сделка и нуждата ни от чисти вода, въздух и почви, ролята на младите
предприемачи за развитието на Европа и др.
„Живата библиотека“ се провежда за първи път във Враца и всички - организатори и
участници, си обещахме да се срещнем отново в началото на следващата година за ново
издание.

Акценти от месеците
От началото на непровокираната война на Русия срещу Украйна и нейните цивилни граждани, над
7 милиона души напуснаха Украйна и дойдоха в ЕС. Досега само относително малък брой хора в
трудоспособна възраст са навлезли на пазара на труда в ЕС, но се очаква броят на хората, желаещи
да го направят, да нарасне. Осигуряването на бърза и ефективна интеграция на пазара на труда е
важно както за приемащите общности, така и за хората, бягащи от войната, за да изградят отново
живота си, да продължат да развиват уменията си и в крайна сметка да подкрепят възстановяването в Украйна.
Според проучване на Евробарометър, европейските граждани подкрепят в голяма степен общата
политика за сигурност и отбрана и очакват ЕС постепенно да премахне зависимостта си от руски
източници на енергия. Проучването потвърждава, че мнозинството от европейците (59 %) са доволни
от действията на ЕС в отговор на руското нахлуване в Украйна и от реакцията на собственото им
правителство (57 %). Хуманитарните операции получават най-голяма подкрепа (93 %), следвани от
приветстването в ЕС на украинците, бягащи от войната (91 %).

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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