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Членовете на ЕП гласуват за включване на енергийна мярка в 

националните планове за възстановяване 

 

Членовете на ЕП постигнаха съгласие за 
включването на мерките на REPowerEU 
в националните планове за 
възстановяване, за да се подкрепи 
независимостта от руските изкопаеми 
горива и да се ускори екологичният 
преход. 
 
Съгласно текста, приет на пленарното 
заседание в четвъртък с 471 гласа "за", 
90 гласа "против" и 53 гласа "въздържал 
се", държавите от ЕС, които представят 
изменен план за възстановяване и 
устойчивост след влизането в сила на 

настоящото предложение, ще бъдат задължени да включат мерки за пестене на енергия, 
производство на чиста енергия и диверсификация на енергийните доставки, както е предвидено 
в плана REPowerEU на ЕС. 
 

Увеличаване на независимостта и борба с енергийната бедност 
 
Членовете на ЕП измениха първоначалното предложение на Комисията, за да насочат по-добре 
мерките, заложени в плана REPowerEU, към намаляване на енергийната уязвимост в ЕС. Новите 
правила ще обхващат мерки, които започват от 1 февруари 2022 г. нататък. 
Мерките, включени в главите на RePowerEU, следва да дават приоритет на инвестициите за 
справяне с енергийната бедност за уязвимите домакинства, МСП и микропредприятията. 

 
Финансиране 
 
Членовете на ЕП искат допълнителните 20 млрд. евро безвъзмездни средства, предложени от 
Комисията, да дойдат от по-ранно провеждане на търгове за национални квоти за емисии в 
рамките на Схемата на ЕС за търговия с емисии, вместо да се използват квоти от резерва за 
стабилност на пазара на ЕС. Те искат също така Комисията да определи допълнителни източници 
на средства, които да допълнят финансирането на действията по REPowerEU, включително като 
позволи гъвкавост при използването на неизразходваните средства, по-специално остатъците от 
бюджетния цикъл за периода 2014-2020 г. 
Тези допълнителни безвъзмездни средства ще бъдат разпределени между държавите членки, 
като се вземат предвид степента на тяхната енергийна зависимост, нарастването на свързаните 
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с енергията разходи за домакинствата и делът на изкопаемите горива в брутното вътрешно 
потребление на енергия. 
 
При прилагането на новите мерки държавите членки следва да вземат предвид приноса на 
регионалните власти, неправителствените организации и социалните партньори. 
 

Трансгранични мерки и климат 
 
Членовете на ЕП призовават страните от ЕС да гарантират, че поне 35% от разходите им по 
главите на REPowerEU се разпределят за мерки, които имат многонационално измерение или 
ефект, дори ако се изпълняват от една страна от ЕС, и освен ако Комисията не предостави 
дерогация при конкретни обстоятелства. 
 
Те постигнаха съгласие, че принципът "да не се нанасят значителни вреди" следва да се прилага 
към главите от REPowerEU, освен ако не са изпълнени определени условия, и само за мерки, 
които са в действие до 31 декември 2024 г. 

 

Награда „Сахаров“ за 2022 г.: Парламентът отличава 

украинския народ 

 
Наградата "Сахаров" на Европейския 
парламент за 2022 г. беше връчена на 
храбрия украински народ на церемония 
на 14 декември. 
 
Хората в Украйна бяха представлявани 
от президента на страната Володимир 
Зеленски, който се включи 
дистанционно, както и от избрани 
лидери и членове на гражданското 
общество. 
Непровокираното руско нашествие 
срещу Украйна, започнало през 
февруари 2022 г., причинява огромни щети на украинския народ, който се бори за защита на 
своите домове, суверенитет, независимост и териториална цялост. Всеки ден те се борят и за 
свобода, демокрация, върховенство на закона и европейските ценности. 
 
Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола изтъкна при награждаването 
смелостта и жертвите на украинския народ: : „Посланието на Европа е ясно: ние подкрепяме 
Украйна. Няма да отвърнем поглед. Хората в Украйна водят не само война за независимост, те 
водят война за ценности. Ценностите, които са в основата на нашия живот в Европа и които от 
дълго време имаме лукса да приемаме за даденост ежедневно“. 
 
Украинският президент Володимир Зеленски започна изказването си с молба за минута 
мълчание в памет на убитите във войната украински мъже, жени и деца. Tой призова за 
подкрепа за създаването на международен съд за престъпленията, извършени от Русия 
„Трябва да действаме сега, не да чакаме края на войната, за да изправим пред правосъдието 
тези, които я предизвикаха, и да предотвратим повторението на такава агресия. Това ще бъде 
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най-ефикасният начин да защитим свободата, правата на човека, върховенството на закона и 
други общи ценности, олицетворени от тази награда на Европейския парламент“. 
 

Награда LUX на публиката за 2023 г.: пет филма финалисти 

бяха обявени в Рейкявик 

 
Филмите Alcarràs, Burning Days, Close, Triangle of Sadness и Will-o'-the-Wisp ще се състезават за 
наградата LUX на публиката за 2023 г., беше обявено на Европейските филмови награди в събота 
 

Номинираните филми 
 
„Alcarràs“, копродукция на Испания и Италия, 
разказва историята на семейство Соле, което 
всяко лято събира праскови в овощната си 
градина в Алкарас, малко селце в испанския 
регион Каталуния. Но тази година реколтата може 
да е последната. Новите планове за земята, които 
включват изкореняване на прасковените 
насаждения и инсталиране на слънчеви панели, 
предизвикват разрив в това голямо семейство. 
 
„Burning Days“, копродукция на Турция, Франция, 
Германия, Холандия, Гърция, Хърватия, разказва 
за Емре, млад и всеотдаен прокурор, който 
започва работа в малък град, борещ се с водна 
криза и раздиран от политически скандали. След добър старт, той изживява все по-напрегнати 
ситуации и е неохотно въвлечен в местната политика. Когато Емре развива близки контакти със 
собственика на местния вестник, натискът върху него ескалира след разпространението на 
горещи слухове. 
 
„Close“, копродукция на Белгия, Франция и Холандия, разглежда приятелството между две 
тринадесетгодишни момчета Лео и Реми, което внезапно е прекъснато. Опитвайки се да разбере 
какво се е случило, Лео се обръща към Софи, майката на Реми. „Close“ е филм за приятелството 
и отговорността. 
 
„Triangle of Sadness“ („Идиотският триъгълник“), копродукция на Швеция, Германия, Франция 
и Обединеното кралство, е провокативна сатира, в която ролите и принадлежността към 
определена класа са обърнати и се разглежда пошлостта на външната красота. Лентата започва 
с представянето на двойката модели Карл и Йая, които са поканени на луксозен круиз с група от 
свръхбогати пътници, които се считат за неуязвими заради парите и властта си, включително 
руски олигарх, британски оръжейни дилъри и ексцентричен капитан, който е марксист и 
алкохолик. На пръв поглед всичко изглежда перфектно, като за снимка... 
 
„Will-o'-the-Wisp“ копродукция на Португалия и Франция. На смъртното си легло Алфредо, крал 
без корона, се връща към далечни младежки спомени и времето, когато е мечтал да стане 
пожарникар. Срещата с инструктора от пожарната Афонсо, отваря нова глава в живота на 
двамата млади мъже, потопени в любов и желание, и мотивирани да променят статуквото. 
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Петте номинирани филма ще бъдат субтитрирани на 24-те официални езика на ЕС и ще се 
популяризират чрез прожекции в европейските киносалони. Бюрата за връзка на ЕП също така 
ще организират безплатни прожекции в държавите членки. 
 
Европейските зрители, които присъстват на прожекциите, могат да оценяват филмите с една до 
пет звезди, считано от 11 декември. Носителят на наградата LUX на публиката ще бъде 
определен от гласовете на публиката и на евродепутатите, като двете групи ще имат равна 
тежест от 50% в крайната оценка. 
Гласуването ще приключи на 12 юни 2023 г., като филмът победител ще бъде обявен на 14 юни 
2023 г. по време на пленарната сесия на Европейския парламент в Страсбург. 

 

 
 

 

Влизат в сила важни правила за онлайн платформите 

 
Със Законодателния акт за цифровите 
услуги влезе в сила важен нов набор от 
правила на ЕС за по-безопасна и по-
отговорна онлайн среда. 
 
Законодателният акт за цифровите 
услуги ще се прилага за всички 
цифрови услуги, посредством които 
потребителите закупуват стоки и 
ползват услуги или съдържание. С 
него се създават всеобхватни нови 
задължения за онлайн платформите с 
цел намаляване на вредите и 
противодействие на рисковете 
онлайн, укрепва се защитата на 
правата на потребителите онлайн, а за 

цифровите платформи се въвежда единствена по рода си нова рамка за прозрачност и отчетност. 
Правилата са замислени като единен, еднороден набор за целия ЕС и ще осигурят на 
потребителите нова защита, а на предприятията — правна сигурност в рамките на целия единен 
пазар. 
Законодателният акт за цифровите услуги е първият по рода си набор от регулаторни 
инструменти в световен мащаб и в международен план представлява модел за подражание в 
областта на регулаторния подход към онлайн посредниците. 
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Координация на икономическите политики 

 
Европейската комисия постави началото на цикъла на европейския семестър за 2023 г. за 
координация на икономическите политики. Пакетът се основава на икономическата прогноза 
от есента на 2022 г., която показа, че след силна първа половина на годината икономиката на ЕС 
е навлязла в много по-трудна фаза. Бързите и добре координирани политически действия по 
време на пандемията от COVID-19 дават резултат, но последиците от руското нашествие в 
Украйна изправят ЕС пред многобройни и сложни предизвикателства. 
 
Тези предизвикателства изискват координирани 
действия за осигуряване на адекватни и 
достъпни енергийни доставки, запазване на 
икономическата и финансовата стабилност и 
защита на уязвимите домакинства и дружества, 
като същевременно се запази устойчивостта на 
публичните финанси. Същевременно са 
необходими бързи действия за стимулиране на 
потенциалния растеж и създаване на качествени 
работни места и за осъществяване на 
екологичния и цифровия преход.  
 
Координацията на икономическите политики чрез европейския семестър ще помогне на 
държавите членки да постигнат тези цели чрез определяне на приоритети и предоставяне на 
ясни и добре координирани насоки на политиката за следващата година. 
 

Доклад за напредъка към постигането на европейското 

пространство за образование 

 
Европейската комисия одобри своя 
доклад за напредъка към постигането 
на европейското пространство за 
образование. В доклада се прави 
преглед на текущите инициативи на ЕС и 
тенденциите във връзка с напредъка 
към постигането на целите на равнище 
ЕС в областта на образованието и 
обучението, като също така се 
набелязват задачите с оглед на 
междинната цел за 2025 г. 

 
40-те текущи инициативи на равнище ЕС включват стратегически действия в тази област на 
политиката — като се започне от смесеното обучение и се стигне до ученето, насочено към 
устойчиво развитие, и европейската стратегия за университетите —както и финансирани от ЕС 
проекти, като например академиите за учители, Коалицията „Образование за климата“ и 
центровете за високи постижения в областта на професионалното образование. Осъществяват 
се и последващи действия във връзка с работата на експертни групи, като например тези относно 
дезинформацията или качествените инвестиции, както и мерки за по-голямо приобщаване в 
рамките на програмата „Еразъм +“ и Европейския корпус за солидарност. 
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Обзорът на образованието и обучението, придружаващ настоящия доклад, дава примери за 
постигнатия напредък по целите на равнище ЕС: регистрира се спад при преждевременното 
напускане на училище и в същото време увеличение при броя на завършилите висше 
образование и при участието в образование и грижи в ранна детска възраст. В същото време се 
появяват предупредителни знаци, които налагат по-дългосрочни системни усилия за 
подобряване на равнопоставеността в образованието и за справяне с недостига на учители. 
Новите показатели на равнище ЕС и в двете области ще спомогнат за основаните на обективни 
данни политики и взаимното учене. 
 
 

Европейски стълб на социалните права – преглед на 

изпълнението пет години по-късно 

 
Изминаха пет години, откакто Европейският 
парламент, Съветът и Комисията 
обявиха Европейския стълб на социалните права на 
Социалната среща на върха в Гьотеборг през 2017 г. 
Днес, по време на първия Европейски форум за 
заетостта и социалните права, ЕС прави преглед на 
постигнатия напредък и гледа към бъдещето. 
Досега Европейската комисия е представила над 130 
инициативи за прилагане на стълба в държавите 
членки и за изграждане на социална Европа, която е 
справедлива, приобщаваща и пълна с възможности. 

 
Тези инициативи са в най-различни области — прозрачност в заплащането и равенство между 
мъжете и жените, минимална работна заплата и инвестиции в умения, борба с детската бедност, 
минимален доход, защита на безопасността и здравето на работниците и др. 
Държавите от ЕС одобриха социалните цели на ЕС за 2030 г., включени в плана за действие по 
стълба, и представиха своя национален принос за постигането на тези цели.  
Трите цели на равнище ЕС, които трябва да бъдат постигнати до 2030 г., са: 

1. Най-малко 78 % от хората на възраст между 20 и 64 години трябва да са трудово заети. 
2. Всяка година най-малко 60 % от всички възрастни следва да участват в обучение. 
3. Броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване, следва да 

намалее с поне 15 милиона души, включително поне 5 милиона деца спрямо 2019 г. 
 

Първи доклад относно подготвеността в областта на 

здравеопазването 

 
Европейската комисия публикува първия си доклад за състоянието на подготвеността в областта 
на здравеопазването. В доклада се подчертава постигнатият напредък в областта на 
подготвеността и реакцията от началото на пандемията от COVID-19, като се поставя акцент по-
специално върху медицинските мерки за противодействие. 
 
Във връзка с това се използват поуките, извлечени по време на пандемията, и извършената 
работа за укрепване на подготвеността и реакцията. В него също така се посочват новите 
предизвикателства, пред които са изправени органите в областта на общественото 

https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-2024/economy-works-people/jobs-growth-and-investment/european-pillar-social-rights_bg
https://www.eusocialforum.eu/
https://www.eusocialforum.eu/
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/ip_22_3782
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здравеопазване, и се очертават конкретните действия, които Комисията ще предприеме, за да 
се справи пряко с тях. 
 

Вече е постигнато много. Чрез създаването на 
Органа за готовност и реакция при извънредни 
здравни ситуации (HERA) Комисията предприе 
важни стъпки във всички области на здравната 
подготвеност, в т.ч. откриването, 
профилактиката, научните изследвания, 
международното сътрудничество, реакцията, 
инвестициите и борбата с дезинформацията. 
 
Необходима е обаче още работа. Въз основа на 
трите приоритетни заплахи за здравето, 

установени през юли 2022 г. (патогени с висок пандемичен потенциал; химични, биологични, 
радиологични и ядрени заплахи, както и заплахи, произтичащи от антимикробна резистентност), 
в доклада се определят ключови действия за по-нататъшно повишаване на готовността на ЕС 
през следващата година. 
 

Информация за общини и общински съветници в област Враца 

 
Европейската комисия кани общини и общински 
съветници да се включат в проект "Изграждаме Европа с 
представители на местното самоуправление". 
Целта на проекта е създаването на мрежа от  
представителите на местното самоуправление в ЕС.  
Членовете на мрежата ще се ползват с различни 
предимства, както е представено по-долу: 
- привилегирован достъп до официални комуникационни 
източници на ЕС на родния им език, комуникационни 
материали, онлайн и офлайн семинари и други форми на 
информиране, които им дават възможност да 
осъществяват диалог с гражданите по проблемите на ЕС; 
- възможност да бъдат канени на посещения в 
институции на ЕС, организирани на родния им език; 
- възможност да получават целенасочена информация по теми, които ги интересуват или 
се отнасят за региона им, въз основа на предпочитанията, посочени във формуляра за 
кандидатстване; 
- видимост на равнището на ЕС на дейностите му, предприети в рамките на мрежата; 
- достъп до оживена мрежа от равноправни партньори чрез специализирана онлайн 
платформа с други участници в мрежата; 
- привилегирован достъп до множество мрежи на ЕС за взаимодействие на местно 
равнище, включително с над 430 центъра на EUROPE DIRECT, намиращи се в почти всички 
региони на ЕС. 
Повече информация и подробности как да се регистрирате ще намерите тук : 
https://bit.ly/3y5STNI. За информация и съдействие можете да се обърнете към център EВРОПА 
ДИРЕКТНО Враца, eudirectvratsa@gmail.com, тел. 092 660271 

https://bit.ly/3y5STNI
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Когато най-хубавите празници потропат на вашите врати, посрещнете ги 

с вяра и красива усмивка, а тяхната отплата ще е здраве, щастие и 

много късмет през цялата 2023 година! 

Посрещнете я с радост, живейте я в щастие, изпратете я със здраве! 
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Европейската комисия предлага нови правила за целия ЕС относно опаковките, за да се пребори 
с този постоянно растящ източник на отпадъци и с объркването на потребителите. Средно, всеки 
европеец генерира годишно почти 180 kg отпадъци от опаковки и без предприемане на действия, 
до 2030 г. отпадъците от опаковки в ЕС ще се увеличат допълнително с 19 %, а отпадъците от 
пластмасови опаковки даже с 46 %. 

 
Проучване на антимикробната резистентност показа, че 23 % от респондентите са вземали 
антибиотици през последната година, което е най-ниската цифра от 2009 г. насам. Това ясно 
показва, че усилията за информиране на гражданите относно рисковете от прекалената употреба 
на антибиотици се отплащат. Но е нужна още много работа. Според проучването все още голяма 
част от европейците са вземали антибиотик без основание (т.е. за вирусни инфекции или само 
симптоматично). 

 
 

 Европейската комисия нареди първото плащане на безвъзмездни средства в размер на 1,37 
млрд. евро за България, след като тя изпълни 22 ключови етапи и цели, свързани с националния 
план за възстановяване и устойчивост. Те обхващат важни първи стъпки в реформите и 
инвестициите за декарбонизация на енергийния сектор, широкомащабното внедряване на 
цифрова инфраструктура, реформиране на съдебната система, укрепване на рамката за борба с 

прането на пари, цифровизиране на публичния сектор, подобряване на съответствието и обхвата на схемата за 
минимален доход. Включени са и мерки, за да се гарантира, че системата за одит и контрол за прилагането на 
Механизма за възстановяване и устойчивост (МВУ) отговаря на европейските стандарти. 
 
 
 
 
 

 

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/ 


