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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
ЕС очаква по-голям
еврозоната

икономически ръст

и

инфлация в

Европейската
комисия
(ЕК)
повиши
очакванията си за икономически растеж в
еврозоната и съюза през тази и следващата
година, но предупреди за рискове от нови
варианти на коронавируса, които трябва да
бъдат ограничени своевременно, за да се
избегне необходимостта от връщане на
рестриктивните мерки.
Новата прогноза на Брюксел за еврозоната е
по-оптимистична от предходната от май очакванията сега са БВП да нарасне с 4.8% при предишни предвиждания за 4.3%.
Възстановяването от причинената от пандемията криза вероятно ще продължи и
догодина, като очакваният ръст за еврозоната е 4.5% (при предходна прогноза от 4.4%).
Подобряването се дължи в най-голяма степен на отварянето на икономиките през
второто тримесечие на годината, дало глътка въздух на сектора на услугите и водещо
до ръст в туризма в рамките на Европейския съюз, пояснява комисията. Тя
предупреждава, че прогнозата е основана на допускането, че ограниченията ще
продължат да падат, затова рисковете за изпълнението ѝ остават високи, но
балансирани.
Очакваният растеж за България е 4.6% за 2021 г.
Брюксел призовава за ускоряване на ваксинационната кампания, за да се ограничи
опасността от възникване и разпространение на нови варианти и в частност по-лесно
предавания делта вариант.
Повече от 62% от населението на съюза е получило поне една доза, а 45% са напълно
ваксинирани.
Брюксел повишава прогнозите си за тази година за трите най-големи икономики в блока
- за Франция очакваният ръст е 6%, за Италия - 5%, и за Германия - 3.6%. Очаква се
икономиката на еврозоната да достигне нивото си отпреди пандемията през последното
тримесечие на тази година. Прогнозираният растеж за следващата година е 4.6% в
Германия, 4.2% във Франция и Италия, въпреки че прогнозата за Италия е леко
понижена от 4.4% през май.
Инфлацията, основно притеснение за икономистите в условията на ускорен растеж
след пандемията, се предвижда да достигне 1.9% в еврозоната и 2.2 % в ЕС тази година
и да намалее съответно до 1.6 % и 1.4% догодина. Целевата инфлация, заложена от
Европейската централна банка, е малко под 2%.
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Широка подкрепа за еврото в държавите членки извън
еврозоната
Резултатите от последното проучване на
Евробарометър
показват
широка
подкрепа за еврото в държавите членки,
които все още не са приели общата
валута. Проучването беше проведено в
седемте държави членки, които все още
не са се присъединили към еврозоната, а
именно България, Чехия, Хърватия,
Унгария, Полша, Румъния и Швеция.

Голямо мнозинство от анкетираните граждани на ЕС (60 %) смятат, че еврото има
положителни последици за държавите, които вече го използват. 52 % от отговорилите
като цяло не само са по-положителни по отношение на последиците, които въвеждането
на еврото би имало за тяхната държава, но повече от половината (55 %) заявяват, че
въвеждането на еврото би имало и положителни последици лично за тях. Като цяло 57
% от респондентите подкрепят въвеждането на еврото в своята държава, като найположително е мнението в Румъния (75 %) и Унгария (69 %). В България този дял е
52%.
Във всички изследвани държави членки, с изключение на Чехия, се наблюдава
увеличение на дела в полза на въвеждането на еврото в сравнение с 2020 г.

Пътуването с влак като начин да запазим природата с
кампанията „Линии на живота“ на ЕК в България
В Европейската година на железопътния транспорт Представителството на
Европейската комисия в България събира разкази и истории от железопътните линии,
които показват колко е важно да останем свързани, като изберем по-устойчивите начини
на придвижване.
Всеки, който сподели своя история от „линиите на живота” до 6 септември, може да
спечели и европейско пътуване с влак за двама.
2021г. е Европейска година на железопътния транспорт, за да си припомним колко е
важно да останем свързани — помежду си, с Европа, с миналото и бъдещето, с
природата. С тази идея Представителството на Европейската комисия в България
инициира кампанията „Линии на живота” в партньорство с People of Sofia. През летните
месеци фотографската платформа ще пътува по различни железопътни маршрути в
България, за да ни срещне с различни хора и техните истории.
В социалните мрежи на People of Sofia ще се запознаем с истории на гари, влакове и
хора, ще се върнем към ключови факти и събития свързани с железопътния транспорт
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у нас, и ще минем през всекидневните маршрути на много българи. Всеки може да се
включи в кампанията със своята история и да спечели европейско пътешествие с влак
за двама. Участието в играта изисква споделяне на кратък разказ за приключение с влак
като коментар под постовете на People of Sofia до 6 септември.
С избора си да пътува с влак всеки европейски гражданин може да намали над 5 пъти
отделянето на вредни емисии от пътуването си в природата. Този вид транспорт е с
най-малък дял вредни емисии, както и най-малък брой произшествия, което го
превръща в устойчив и безопасен начин на пътуване. Това, наред със социалната
функция на железопътния транспорт, ниските цени на билетите, редки гледки, които
могат да бъдат видени само от влак, както и свободата на движение в него, са светлина
в тунела и стъпка към възраждането на интереса към този транспорт в условията на
сериозни климатични промени в глобален контекст.
2021 г. е важна за политиката на ЕС за железопътния транспорт, тъй като това е първата
пълна година на прилагане на правила, които целят да създадат напълно интегрирана
система на железопътен транспорт в Европа, като премахнат пречките от
институционален, правен и технически характер и така подкрепят икономическия
растеж на съюза. С кампанията
„Линии
на
живота”
Представителството
на
Европейската
комисия
в
България цели да насочи
вниманието към железопътния
транспорт като достъпен, бърз и
зелен начин на придвижване с
добавена стойност.

Пътувай зелено, за да
остане зелено!

Нови правила на ЕС за социално приемлив зелен преход без
въглеродни емисии
Европейската комисия предложи пакет от обвързващи законодателни мерки в областта
на климата, енергетиката, земеползването, транспорта и данъчното облагане
подходящи за намаляване на нетните емисии на парникови газове с най-малко 55 % до
2030 г. в сравнение с равнищата от 1990 г.
Постигането на тези намаления е от решаващо значение за превръщането на Европа в
първия неутрален по отношение на климата континент в света до 2050 г. и за
превръщането на Европейския зелен пакт в реалност.
С днешните предложения Комисията представя законодателните инструменти за
постигане на целите, договорени в Европейския законодателен акт за климата, и за
коренно трансформиране на нашата икономика и общество за справедливо,
екологосъобразно и проспериращо бъдеще.
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Законовите промени съчетават:
-

-

-

-

Увеличено използване на енергия от възобновяеми източници. Всички държави
членки на ЕС ще имат конкретни цели за използването на енергия от
възобновяеми източници в транспорта, отоплението и охлаждането, сградите и
промишлеността;
По-бързо разгръщане на видовете транспорт с ниски емисии и на
инфраструктурата и горивата в тяхна подкрепа - всички нови автомобили,
регистрирани към 2035 г., ще бъдат с нулеви емисии. Това изисква от държавите
членки да инсталират нови пунктове за зареждане на редовни интервали на
големите магистрали - на всеки 60 километра за зареждане с електроенергия и
на всеки 150 километра за зареждане с водород. Въздухоплавателните средства
и корабите ще имат достъп до чиста електроенергия в главните пристанища и
летища, включително синтетични нисковъглеродни горива;
По-голяма енергийна ефективност - от публичния сектор ще се изисква ежегодно
да санира 3 % от своите сгради;
Определяне на план за засаждане на три милиарда дървета в цяла Европа до
2030 г.;
Прилагане на търговията с емисии в нови сектори и затягане на съществуващата
схема на ЕС за търговия с емисии. Държавите членки следва да изразходват
всички свои приходи от търговия с емисии за проекти, свързани с климата и
енергетиката. Специална част от приходите от новата система за пътен
транспорт и сгради следва да бъде насочена към възможното социално
въздействие върху уязвимите домакинства, микропредприятията и ползвателите
на транспорта;
Привеждане на данъчните политики в съответствие с целите на Европейския
зелен пакт;
Мерки за предотвратяване на изместването на въглеродни емисии в конкурентни
замърсяващи икономики извън ЕС;
Както и инструменти за опазване и растеж на нашите естествени въглеродни
поглътители.
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Нови насоки за прилагането на цифровия сертификат на ЕС за
COVID при въздушен транспорт
След като на 1 юли Европейската комисия стартира цифровия сертификат на ЕС за
COVID-19, Комисията публикува насоки относно най-добрите начини за проверка на
сертификатите преди пътуването, за да се гарантира възможно най-безпроблемно
придвижване за пътниците във въздушния транспорт и улеснена работа за персонала.
За да се избегне дублиране, т.е. проверки от повече от един участник (авиокомпании,
публични органи и т.н.), Комисията препоръчва процес на проверка „на едно гише“
преди заминаването, включващ координация между органите, летищата и
авиокомпаниите. Освен това държавите – членки на ЕС, следва да гарантират, че
проверката се извършва възможно най-рано и за предпочитане преди пътникът да
пристигне на летището на заминаване. Това следва да гарантира по-гладко пътуване и
по-малка тежест за всички участници.
Комисарят по транспорта Адина Вълян заяви: „Използването в пълна степен на
предимствата на цифровия сертификат на ЕС за COVID-19 изисква хармонизиране на
протокола за проверка. Сътрудничеството при система за „обслужване на едно гише„
за проверка на сертификатите дава възможност за безпроблемно пътуване на
пътниците в целия Съюз.“
Незадължителният цифров сертификат на ЕС за COVID-19 предоставя или
доказателство за ваксинация, показва дали дадено лице притежава отрицателен
резултат от SARS-COV-2 или се е възстановило от коронавирус. Тъй като броят на
пътниците се увеличава през лятото, по границите ще трябва да се проверява по-голям
брой сертификати. Секторът на въздухоплаването е особено обезпокоен от това, тъй
като например през юли се очаква въздушният трафик да достигне над 60 % от
равнищата от 2019 г. и след това да нарасне. Понастоящем, как и колко често се
проверяват сертификатите на пътниците, зависи от мястото на заминаване, транзитно
преминаване и пристигане на притежателя. Един по-добре координиран подход би
спомогнал за избягване на претоварването на летищата и ненужния стрес за пътниците
и персонала.
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Европейската
комисия
засилва
висококачествено и приобщаващо
образование

действията
си
за
начално и средно

Европейската
комисия
публикува
предложение за препоръка на Съвета
относно
смесеното
обучение
в
подкрепа на висококачественото и
приобщаващо начално и средно
образование.
Терминът
„смесено
обучение“
във
формалното
образование и обучение се използва,
когато училище, преподавател или
учащ възприемат повече от един
подход в учебния процес. Това може да
означава смесване на училищна среда
и други физически среди далеч от
училищната сграда (предприятия, центрове за обучение, дистанционно обучение,
обучение на открито, културни обекти и т.н.) или смесване на различни инструменти за
обучение, които могат да бъдат цифрови и нецифрови. Комисията предлага пократкосрочни мерки за справяне с най-неотложните пропуски, които се засилиха
вследствие на пандемията от COVID-19, както и перспектива за смесване на учебни
среди и инструменти в началното и средното образование и обучение, която може да
спомогне за изграждането на по-устойчиви системи за образование и обучение.
Комисарят по въпросите на иновациите, научните изследвания, културата,
образованието и младежта Мария Габриел заяви: Стремежът към визия за покачествено и приобщаващо образование и обучение в никакъв случай не се
ограничава до контекста на COVID-19. Сега имаме възможност да се поучим от
натрупания в последно време опит и да продължим напред. В днешното предложение
представяме концепцията си за това какво образование искаме да има в Европа —
образование, което съдейства за постигане на общите цели на европейското
пространство за образование и на плана за действие в областта на цифровото
образование за насърчаване на качествено, приобщаващо, екологосъобразно и
цифрово образование в Европа. Целта на препоръката е държавите членки да
получат насоки за укрепване на подготвеността и обхвата на своите системи за
образование, което ще бъде от полза за учениците, техните семейства и
педагогическия персонал.
Смесеното обучение може да допринесе за по-приобщаващо образование, особено
заради своята гъвкавост. Чрез него може в по-голяма степен да се предоставя обучение
в селските и отдалечените райони, както и за тези, които са част от пътуващи общности,
настанени са в болници и центрове за грижи или се занимават с тренировки на високо
равнище. Всички среди и инструменти следва да бъдат еднакво достъпни за
малцинствените групи, децата с увреждания или в социално-икономическо
неравностойно положение и да не водят до дискриминация или сегрегация.
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ЕС продължава да мобилизира помощ за борба с горските
пожари
Механизмът на ЕС за гражданска защита
продължава да предоставя подкрепа за
подпомагане
на
борбата
с
безпрецедентните горски пожари в Гърция и
останалата част от Средиземноморието. По
искане на Гърция, Северна Македония,
Албания, Италия и Турция Европейският
съюз вече помогна за мобилизирането на 14
противопожарни самолета, 3 хеликоптера,
около 1 300 спасители и 250 превозни
средства.
Само в Гърция понастоящем са разположени 9 самолета, близо 1000 пожарникари и
200 превозни средства. Последните предложения за помощ през уикенда са от
Франция, Германия, Полша, Австрия и Словакия, които изпращат наземни
противопожарни екипи. Те ще се присъединят към екипите, които вече действат в
страната: наземни противопожарни единици от Кипър, Франция, Чехия и Румъния, както
и самолети от Кипър, Швеция, Франция, Хърватия и Испания.
Това е в допълнение към помощта, която вече беше предоставена миналата седмица
за подпомагане на борбата с горските пожари в Италия, Албания и Северна Македония:

-

Два противопожарни самолета Canadair от Франция, които бяха изпратени в
засегнатите райони в Италия.
Два хеликоптера за подпомагане на операции в Албания, които бяха изпратени
от Чехия и Нидерландия.
Сухопътни сили от Словения, България и Австрия, предоставени в помощ на
Северна Македония. Румъния изпрати допълнителен самолет в събота.
Текущи, координирани от ЕС, противопожарни операции в Турция.

Освен това сателитите по програмата на ЕС „Коперник“ за извънредни ситуации
предоставят карти за оценка на щетите на засегнатите райони в Северна Македония и
Гърция.
Денонощният Координационен център за реагиране при извънредни ситуации
поддържа редовни контакти със съответните национални органи, за да следи отблизо
ситуацията и да насочва помощта от ЕС.
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Политика на сближаване на ЕС: 120 милиона евро в подкрепа на
възстановяването в България
Европейската комисия одобри изменението на шест оперативни програми (ОП) за
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и Европейския социален фонд (ЕСФ)
в България, Италия, Испания, Унгария и Германия в рамките на REACT-EU за общо 2,7
милиарда евро.
В България ОП „Конкурентоспособност и иновации“ по ЕФРР получава допълнителни
120 млн. евро. Тези ресурси ще бъдат използвани за подкрепа на оборотния капитал за
малки и средни предприятия (МСП). Очаква се около 2600 МСП да се възползват от
подкрепата.
В Италия 1 милиард евро се добавят към националната оперативна програма на ЕФРРЕСФ за метрополните области и градове. Тези ресурси имат за цел да подкрепят
екологичния и цифровия преход, както и устойчивостта на тези градове. 80 милиона
евро са заделени и за укрепване на социалната система в градовете.
В Испания оперативната програма по ЕФРР за Канарските острови ще получи
допълнителна сума в размер на 402 милиона евро за оборудване и инфраструктура за
защита на здравето, вкл. свързани с COVID-19 проекти за научноизследователска и
развойна дейност. Средствата също така ще подпомагат прехода към екологична и
цифрова икономика, вкл. устойчив туризъм. Почти 7000 МСП, предимно от
туристическия сектор, ще получат подкрепа за преодоляване на финансовите
затруднения, предизвикани от кризата с коронавируса. Значителна част от ресурсите
ще бъдат насочени за социална инфраструктура и услуги при извънредни ситуации. В
региона на Галисия 305 милиона евро по линия на REACT-EU допълват оперативната
програма на ЕФРР.
В Унгария оперативната програма за икономическо развитие и иновации (EDIOP)
получава допълнителни средства в размер на 881 милиона евро, които ще бъдат
използвани за безлихвен заем за оборотен капитал в подкрепа на над 8000 МСП и в
подкрепа на схема за субсидиране на заплатите на работниците в предприятията,
засегнати от ограничителните мерки във връзка с COVID-19.
В Германия провинция Бранденбург ще получи допълнителни 30 милиона евро за
своята оперативна програма по ЕФРР в подкрепа на туристическия сектор и МСП,
засегнати от пандемията от коронавирус, и за мерки за цифровизация в културните
институции и занаятчийските камари.
REACT-EU е част от NextGenerationEU и предоставя 50,6 милиарда евро допълнително
финансиране (по текущи цени) през 2021 г. и 2022 г. за програмите по политиката на
сближаване.
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
Нов механизъм цели да защити бюджета и ценностите на ЕС
ЕС прие правила, които ще позволят
спирането на плащанията от европейския
бюджет
към
държави
членки,
нарушаващи принципа на правовата
държава.
Парламентът одобри на 16 декември
2020 г. споразумение със Съвета за
законодателство, което ще създаде
механизъм за спиране на европейското
финансиране за държава от ЕС,
нарушила принципите на правовата
държава. Решението за спиране ще се взема от Съвета с квалифицирано мнозинство
по предложение на Комисията. Новите правила влязоха в сила от 1 януари 2021 г.
Унгария и Полша заведоха дела пред Европейския съд, като оспориха законността на
механизма, но това не спира прилагането на законодателството.

Какво представлява принципът на правовата държава
Принципът на правовата държава е залегнал в член 2 на Договора за Европейския съюз
като една от ценностите, върху които е основан ЕС. Той означава, че правителствата
трябва да се ръководят в дейността си от правни ограничения, че те не трябва да вземат
своеволни решения и че гражданите трябва да имат право да оспорят действията им в
независими съдилища.
Принципът също така засяга борбата с корупцията, която е начин да се
облагодетелстват единици за сметка на всички останали, и защитата на свободата на
медиите, за да може обществеността да бъде добре информирана за дейността на
властите.
Правовата държава е нещо, на което хората в цяла Европа придават значение. В
проучване Евробарометър от 2019 г. поне 85% от анкетираните в целия ЕС заявяват,
че всички изброени аспекти на правовата държава са изключително важни или важни.
Друго проучване от октомври 2020 г. показва, че 77% от европейците подкрепят идеята,
че ЕС трябва да предоставя средства на държавите членки само при условие че
националното правителство прилага принципите на правовата държава и
демокрацията.
ЕС разполага с механизми за защита на принципа на правовата държава. Европейската
комисия публикува на 30 септември първия си годишен доклад за върховенството на
закона, който следи както отрицателни, така и положителни събития във всяка отделна
страна от ЕС. Комисията също така наблюдава България и Румъния, откакто те се
присъединиха към ЕС през 2007 г.
Съществува и диалог във връзка с принципите на правовата държава в рамките на
Съвета. Германското ротационно председателство организира за пръв път през
ноември 2020 г. дискусия по пет конкретни страни, включително България.
Ако Комисията смята, че определена държава не прилага коректно правото на ЕС, тя
може да започне процедура за установяване на нарушения, която може да доведе до
финансови санкции с решение на Европейския съд.
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Глобализация и заетост: как ЕС намалява отрицателните ефекти
Глобализацията има и положително, и отрицателно влияние върху работните места в
Европа. ЕС предлага средства за преодоляване на възможните проблеми.
Глобализацията е процес, който открива нови възможности за бизнеса в Европа, но
също така поставя под въпрос бъдещето на някои индустрии. Европейският съюз се
опитва да извлече ползите и да ограничи вредите, като в стремежа си да изгради
социална Европа помага на загубили работата си хора да намерят нова професия.

Възможностите, произтичащи от глобализацията
Броят на работните места в ЕС, които са пряко
или непряко свързани с износа на стоки и
услуги, расте постоянно: от 21,7 млн. такива
работни места през 2000 г. на 36 млн. през
2017 г. Износът на стоки за 1 млрд. евро
подкрепя средно 13 000 работни места в ЕС.
Ползите са не само за компаниите
износителки, но и за фирмите, които им
осигуряват суровини или услуги.
В България 662 000 работни места са
зависими от износа от България извън ЕС, а други 122 000 работни места съществуват
благодарение на износа от други страни в ЕС към страни извън блока. Общо 22% от
работните места в страната са зависими от износа от ЕС.
Делът на висококвалифицираните работници на позиции, свързани с износа, расте, и
тези позиции са средно с 12% по-добре заплатени от другите работни места.

Проблемите със заетостта
Глобализацията повишава конкуренцията между компаниите, което в отделни случаи
може да доведе до затваряне на предприятия, прехвърляне на дейността в други страни
и съответно загуба на работни места.
Най-уязвимите сектори в ЕС са тези с ниски изисквания за квалификация на
работниците: например, в производството на текстил и облекло, кожената и обувната
промишленост, добива на метали и преработвателната промишленост.
Страни, които могат да предложат по-ниски разходи за труд, могат да привлекат част от
бизнеса. В продължение на години страните от Източна Европа бяха атрактивно място
за откриване на нови предприятия от фирми в Западна Европа, но сега те също са
заплашени от преместване на бизнеса към страни в Северна Африка и Азия.
Прехвърлянето на дейността на дадено предприятие от една страна в друга е
централен елемент от дебата за глобализацията. Пандемията от COVID-19
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демонстрира нуждата от подсигуряване на производството в Европа в критично важни
сектори като фармацевтиката.
Макар че цялостният икономически резултат може да бъде положителен и че има
индикации, че процесът на прехвърляне на производствена дейност от Европа
намалява, това не означава, че няма опасност за конкретни сектори.

Високо качество на водите за къпане в Европа

Европейците могат да се насладят на спокойно плуване това лято, тъй като над 93% от
местата за къпане отговарят на изискванията, заложени от ЕС.
В България 99% от местата за къпане са отговаряли през 2020 г. на европейските
стандарти, показват годишните доклади на Европейската агенция по околната среда.
Условията в 83% от наблюдаваните места за къпане в Европа са определени като
отлични от агенцията. Това означава, че в тях като цяло липсват замърсители, които
могат да навредят на човешкото здраве или на околната среда.
В България делът на местата с отлично качество на водите е бил 60% през 2020 г.
Начело по този показател са Малта, Кипър, Хърватия, Гърция и Австрия.
Кипър е на първо място в Европа с най-чистите води за къпане. Средиземноморската
страна е европейски лидер по качество на водите за къпане, постигайки 100%
съответствие с най-високите изисквания.
112 крайбрежни зони в Кипър са били наблюдавани през плувния сезон от 1 май до 31
октомври 2020 г., като поне веднъж месечно са извършвани лабораторни изследвания
на водата им. Всички близо 1000 проби, взети в този период, са с „отлично” качество.
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В европейската класация след островната държава се нареждат четири страни Австрия, Гърция, Малта и Хърватия, с над 95% от местата за къпане с оценка „отличен”.
Признание за Кипър е и полученото тази година право от 68 плажа и една марина да
издигнат „Син флаг”.
Отличните резултати са много важни не само за здравето на хората и околната среда,
но и за развитието на туризма и икономиката не само на Кипър, но и на всички
европейски държави.

Бюджетът на ЕС се сдобива с нови източници на приходи
За да бъдат осигурени нужните инвестиции за бъдещето на Европа и възстановяването
от кризата с COVID-19, ЕС въвежда нови източници на приходи в бюджета.
В преговорите за бюджета на ЕС за 2021-2027 г. и за
плана за възстановяване от кризата с COVID-19
Европейският парламент, Съветът и Комисията
постигнаха споразумение за обвързващ календар за
нови източници на бюджетни приходи, включително
чрез облагане на нерециклираните пластмасови
отпадъци, технологичните гиганти и големите
чуждестранни замърсители.

Какви собствени ресурси съществуват
Тъй като бюджетът на ЕС трябва да бъде балансиран, годишните приходи трябва
напълно да покриват годишните разходи.
Източниците на приходи до момента бяха:
-

-

-

-

Традиционни собствени ресурси (основно мита, в миналото и мита върху
вносната захар; през 2018 г. този източник е отговарял за 13% от приходите в
бюджета)
Собствени ресурси, основани на ДДС (заделяне на дял от приходите от ДДС,
събирани от страните в ЕС; през 2018 г. този източник е отговарял за 18% от
приходите в бюджета)
Собствени ресурси, основани на брутния национален доход (страните в ЕС
прехвърлят дял от годишния си брутен национален доход; през 2018 г. този
източник е отговарял за 66% от приходите в бюджета)
Други приходи (глоби за компании, нарушили законодателството на ЕС за
конкуренцията, вноски от страни извън ЕС по отделни програми и данъци върху
възнагражденията на служителите в европейските институции; този източник се
равнявал на 10% от общите приходи за 2018 г.)

От 1 януари 2021 г. към приходите е добавена и национална вноска на база на
нерециклираните отпадъци от пластмасови опаковки. Целта е да се намали и прекрати
използването на еднократни пластмасови продукти и да се засили рециклирането.

ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА
Работно време : 08:00 – 17:30 часа, Телефон : 092 660271, E-mail : eudirectvratsa@gmail.com,
Facebook : https://www.facebook.com/eudirectvratsabg, Internet : https://europedirect.cci-vratsa.org/

Някои страни в ЕС (Австрия, Германия, Дания, Нидерландия и Швеция) получават
намаления от своите вноски в бюджета на ЕС.

Борба с безработицата: какво прави ЕС
След продължителен спад от 2013 г.
безработицата в ЕС отново започна да
нараства през 2020 г. вследствие на
пандемията от COVID-19.
Макар че пазарът на труда постепенно се
подобри след икономическата криза от 2008
г., борбата с безработицата остава едно от
основните предизвикателства за ЕС в
стремежа към осигуряване на качествени
работни места и социална Европа.
Усилията са свързани с подкрепа за младите хора, борба с дългосрочната
безработица, насърчаване на мобилността и придобиването на нови умения.
Кризата с коронавируса допълнително усложни ситуацията през 2020 г. и подтикна
ЕС към нови решения за защита на работните места.

Нивото на безработица в ЕС
Нивото на безработица в ЕС намаляваше от средата на 2013 г. до 2020 г., когато
започна да се усеща ефектът от пандемията. През лятото на 2020 г. средният
коефициент на безработица в ЕС се покачи до 7,7%, след което спадна плавно до 7,1%
през юни 2021 г. В страните от еврозоната нивото на безработица беше 8,5% през
август 2020 г. и 7,7% през юни 2021 г..

Европейска стратегия за заетостта
Страните в ЕС са одобрили набор от общи цели в областта на заетостта, които
включват борбата с безработицата и създаването на повече и по-добри работни места
в ЕС. Те са част от Европейската стратегия за заетост.
Европейската комисия следи и изпълнява стратегията чрез годишния цикъл на
координация на икономическите и социалните политики в ЕС, известен като
Европейския семестър. В рамките на този цикъл се оценява положението в социалната
област във всяка страна членка и се правят конкретни препоръки към държавите за
постигането на напредък.

Финансиране
Европейският социален фонд е основният инструмент на ЕС за гарантиране на подобри възможности за работа за всички европейци (работещи, търсещи работа и млади
хора).
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Новият фонд за 2021-2027 г., който се казва Европейски социален фонд плюс (ЕСФ+),
разполага с бюджет от 88 млрд. евро и ще се съсредоточи върху образованието през
целия живот, равноправния достъп до качествени работни места, социалното
приобщаване и борбата с бедността.
ЕСФ+ ще обедини няколко съществуващи фондове и програми, сред които:
•
Програмата за заетост и социални иновации, която подкрепя създаването на
социални предприятия или микропредприятия от уязвими хора;
• Фонд за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица, който подпомага с
храна и материална помощ хора в тежко положение;
• Инициативата за младежка заетост.

Справедливи минимални заплати в ЕС
Европейският парламент разглежда предложение,
което цели да гарантира, че минималните работни
заплати в ЕС осигуряват достойни условия на
живот.
Кризата с COVID-19 показа нуждата от адекватно
минимално заплащане в ЕС. Много от работещите
на предна линия в борбата с вируса като здравни
работници, служители в ясли и детски градини и
чистачи получават минимална заплата. Близо 60
процента от хората с минимално заплащане са жени.

Какво представлява минималната заплата
Минималната работна заплата е най-ниското възнаграждение, което работодателите
могат да дадат на служителите си за техния труд. Във всички страни от ЕС има някаква
форма на минимална заплата, но в повечето тя не е достатъчна, за да покрие всички
разходи за живот. Около 70% от работещите на минимална заплата в ЕС са заявили
през 2018 г., че имат проблеми с посрещането на разходите.

Минималните заплати в страните от ЕС
Нивото на минималното заплащане варира силно в ЕС: най-ниски минимални заплати
през 2020 г. са получавали хората в България (312 евро), а най-високи - в Люксембург
(2 142 евро). Важен фактор в това отношение са различията в разходите за живот в
страните от ЕС.
В страните от ЕС има два основни начина за определяне на минималните заплати:
•

Минимални заплати, регламентирани чрез законодателството - в повечето
страни в ЕС съществуват специални законодателни норми за минималното
ниво на заплащане;

•

Минимални заплати, договорени между социалните партньори - в шест
страни в ЕС заплащането е обект на колективно договаряне между
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профсъюзите и работодателите. Тези страни са Австрия, Дания, Италия,
Кипър, Финландия и Швеция.

Какво прави Парламентът за справедливи минимални заплати в
ЕС
Европейският парламент, Съветът и Комисията заедно обявиха през 2017 г.
създаването на Европейски стълб на социалните права, който изразява ангажимента
на ЕС за гарантиране на справедливо заплащане в Европа.
През октомври 2019 г. Парламентът прие резолюция, която призовава Комисията да
предложи законодателен акт, уреждащ въпроса за адекватни минимални заплати в ЕС.
В друг доклад от декември 2020 г. депутатите подчертаха, че директивата за
справедливите заплати трябва да допринася за премахване на бедността сред
работещите и да насърчава колективното трудово договаряне, тъй като то осигурява
по-справедливи условия за работниците.
Европейската комисия предложи през 2020 г. директива за адекватни минимални
заплати в ЕС. Целите на директивата са да защити работещите в ЕС, да засили
стимулите за намиране на работа, да гарантира честни условия на конкуренция на
единния пазар и да намали разликата в заплащането на мъжете и жените.
Предложението отчита правомощията на националните власти и свободата
на договаряне на социалните партньори и не определя нивото на
минималните заплати.
За страните, в които минималните заплати са уредени по законов път, целта е те да
бъдат фиксирани на адекватно ниво, което отчита социално-икономическите условия,
както и различията по региони и сектори. Освен това предложението насърчава
колективното договаряне на заплатите във всички страни от ЕС.

НОВИНИ ОТ ЕВРОПА ДИРЕКТНО ВРАЦА
Клас Европа - първи виртуален урок
EUROPE DIRECT Vratsa (ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца) към Търговско-промишлена
палата – Враца формира виртуален първи випуск „Клас Европа“, с пет годишен курс на
обучение. В „Клас Европа“ бяха „приети“ ученици в VІІІ клас от Професионална
гимназия по търговия и ресторантьорство - Враца и техните учители, които се
интересуват от европейската тематика и имат желание да работят като мултиплайери
по места. Учениците от първи випуск „Клас Европа“ ще бъдат насърчавани през целия
курс на обучение да популяризират наученото сред своите съученици и приятели.
Учебните материали по различните теми ще бъдат систематизирани в електронно
Помагало по европейско гражданско образование.
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За 2021 г. заниманията на „Клас Европа“ ще са
виртуални(онлайн) и ежемесечни. Стартирайки от м. юли
2021 г. ще бъдат организирани 6 (шест) виртуални
(онлайн) интерактивни занимания. Учениците от "Клас
Европа" ще бъдат насърчавани през целия курс на
обучение да популяризират наученото сред своите
съученици и приятели. Учебните материали по
различните теми ще бъдат систематизирани в
електронно Помагало по европейско гражданско
образование.

Темата на нашето първо за годината занимание, което се състоя на 13.07.2021 г. бе
"Какво знаем и какво не знаем за Европа". Гост на нашия първи виртуален урок бе
Шеф Филип Захариев. Филип е много интересна и вдъхновяваща личност. Израснал по
улиците на Видин, пътувал в над 60 страни по света, преминал през Италия, Финландия
и Норвегия, той работи като главен готвач в ресторант Gruvelageret в Лонгийрбюен на
остров Шпицберген в архипелага Свалбард ( най-северната точка на света) . Отскоро
вече сбъдва мечтата си да има ресторант на световно ниво в Северозапада, и сменя
Северния полюс със с. Стакевци, Видинско. Работата е неговата страст, писането е
неговото хоби, а фотографията е неговия поглед върху света.
Първият виртуален урок можете да гледате тук : https://youtu.be/027ZO12kWbM

„Да комуникираме Европа в партньорство!“ - първа регионална
среща
EUROPE DIRECT Vratsa (ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца) към Търговско-промишлена
палата - Враца желае да обедини сили с регионални медии и експертите „Връзки с
обществеността“ за борба с дезинформацията, за комуникация на ЕС, основаваща се
на факти. За целта до края на годината ще организираме три регионални срещи на тема
„Да комуникираме Европа в партньорство” с представители на медиите и експертите
„Връзки с обществеността“. Тези регионални срещи ще положат основите на работата
в мрежа между регионалните и националните медии в Северозападна България и
Центъра в хода на реализиране на работна програма 2021.
Първата регионална среща на тема „Да комуникираме Европа в партньорство“, която
проведохме онлайн на 14.07.2021, посветихме на дезинформацията, представихме
стъпки и източници за достоверна информация за Европа и нейните политики, като
обърнахме особено внимание на дезинформацията за COVID-19, ваксините и процеса
по ваксинация. Презентатори на срещата : г-н Никола Миладинов, Съветник "Преса и
медии", Представителство на Европейската комисия в България и Д-р Ралица Ковачева,
Главен редактор на Factcheck.bg, преподавател по международна журналистика във
Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски" .
Първата регионална среща "Да комуникираме Европа в партньорство" можете да
гледате тук : https://youtu.be/iaiR7dX5Kao
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Насърчаване на регионална мрежа от мрежи EUROPE PROVIDERS NET
След като проучи кои са активните, действащи други мрежи, включително мрежи на ЕС
на територията на Северозападен регион за планиране (Враца, Монтана, Видин,
Плевен и Ловеч), техният опит и добри практики при предоставянето на услуги и
информация на граждани, ЕВРОПА ДИРЕКТНО Враца организира първата онлайн
среща на тези мрежи. По време на тази среща, представители на всяка една от
участващите мрежи презентираха мисията, целевите групи и дейности. Събитието
придоби трансграничен характер с участието на г-н Даниел Неагое - Бакану,
ръководител на ЕВРОПА ДИРЕКТНО Крайова.
През м. септември 2021 предстои втората онлайн среща на мрежите в Северозападна
България, когато се очаква бъде изработено петгодишно Споразумение за създаване
на регионална мрежа EUROPE PROVIDERS NET, чиято основна цел е създаването на
набор от указания за препращане запитванията от една мрежа към друга, така че
мрежите да предоставят по-добра и опростена услуга на гражданите и да осигурят подобро покритие на района.

РИСКОВЕТЕ НА РАБОТАТА ОТ РАЗСТОЯНИЕ
(Европейският съюз в подкрепа на здравето)
Коронавирусът показа, че страните в ЕС трябва да си сътрудничат по-добре, за да
реагират ефективно на мащабни заплахи за човешкото здраве. За тази цел
Европейският съюз създаде нова програма за здравеопазване, наречена “ЕС в
подкрепа на здравето” (“EU4Health”). Програмата на ЕС цели да укрепи системите на
здравеопазване в Европа и да ги подготви по-добре за бъдещи кризи като пандемията
от COVID-19.
Тя има бюджет от 5,1 млрд. евро за 2021-2027 г. и е призвана да се бори с трансгранични
заплахи за здравето, както и да направи по-достъпни лекарствата и медицинските
изделия. Една пета от бюджета е заделена за насърчаване на здравословен начин на
живот и превенция на заболявания.
Програмата е насочена също така към по-добра защита и управление на кризи,
развитие на иновациите в здравеопазването и ускоряване на борбата с рака. Страните
членки ще запазят компетенциите си в здравната област, но ЕС ще подпомага и
допълва по-добре техните мерки.
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Програмата “ЕС в подкрепа на здравето” (“EU4Health”) се фокусира върху три
приоритета:
• Защита на европейците от сериозни трансгранични заплахи за здравето
• Осигуряване на лекарства и медицински апарати на приемливи цени
• Укрепване на системите на здравеопазване
Европейското законодателство определя минимални изисквания за безопасност и
здравословни условия на работа, като в същото време страните членки са свободни да
приемат по-строги правила.
Въвеждането на работа от разстояние е определено от здравните експерти като една
от най-ефективните противоепидемични мерки срещу разпространението на
коронавируса.
Поради факта, че този начин на полагане на труд ограничава в най-пълна степен
контактите между работещите, мярката се препоръчва във всички заповеди, касаещи
въвеждане на противоепидемични мерки, включително и в Заповед № РД-01712/19.08.2021 г. на здравния министър д-р Стойчо Кацаров.
Много работодатели изразяват готовност да продължат да възлагат на персонала си
или на част от него работа от разстояние и след пандемията от COVID-19 поради
спестени разходи от наеми и издръжка.
Специалистите по безопасност и здраве при работа обаче обръщат внимание на
рисковете за работещите - както за физическото, така и за психическото им здраве.
Според експертите на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EUOSHA), когато работи от разстояние, работникът от една страна е поставен в социална
изолация, което влияе негативно върху психическото му здраве. От друга - той потрудно може да се откъсне от домашните ангажименти, за да изпълнява своите
служебни.
Работодателите следва да имат предвид, че според законодателството те са
задължени да оценят риска на работното място на всеки свой служител или работник
дори когато то е в дома на наетото лице, както и да предприемат мерки за
минимизиране на установените рискове. Контролните органи на Инспекцията по труда
от своя страна имат право да извършват проверки в домовете на работещите, когато в
тях е обособено работно място.
Работата от разстояние дава възможност на работника и служителя да подобри
баланса между професионалните ангажименти и личния живот, работникът така
избягва стреса и умората от пътуването между работното място и своя дом, както и
дългото стоене в задръствания в пиковите часове. По отношение на своите
професионални ангажименти, той става по-гъвкав и е по-активен в организацията на
своето работното време.
Но от друга страна изпитва трудност да раздели работата от личния живот, поставя се
в своеобразна изолация и липса на достъп до официалния и неформален обмен на
информация, който се извършва на определено място на работа. Възможно е
работникът и служителят да се сблъска с проблеми без подходяща подкрепа, както и
да развие мускулно-скелетни нарушения, ако ергономичните аспекти, свързани с
работата, не се управляват правилно.
Ето защо във връзка с работата от разстояние експертите на Европейската агенция за
безопасност и здраве при работа ( EU-OSHA ) съветват :
Обособете работно си място, планирайте работния си ден, за да не се налага да
използвате от личното си време за изпълнение на служебни задачи;
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Използвайте всички средства на комуникация (имейли, чатове, споделяне на
документи, видеоконференции и др.) с колеги. Участвайте в Онлайн организирани
събития извън служебните ви задължения с цел ограничаване на вредните за
психиката последици от социалната изолация;
Създайте си възможност да се движите около работното си място, дори само на
един квадратен метър. Така можете да предотвратите отрицателните ефекти
върху задвижващите механизми на кръвния поток на тялото;
Движението и физическите упражненията са важна част от справянето със
заседналия начин на живот и важна мярка за превенция на мускулно-скелетна
дисфункция. Мислете винаги за активна работа;
Седнете, когато имате нужда, стойте, когато искате, и ходете или се движете,
когато можете.

АКЦЕНТИ ОТ МЕСЕЦИТЕ
Европейският парламент прие актуализираната програма „Механизъм за свързване на
Европа“ и отпусна още средства за транспортни, цифрови и енергийни проекти за
периода 2021—2027 г.

Европейската комисия публикува нови технически насоки относно климатичната
устойчивост на инфраструктурните проекти за периода 2021—2027 г. Насоките ще
спомогнат за интегриране на въпросите, свързани с климата, в бъдещите инвестиции и
разработване на инфраструктурни проекти — от сгради и мрежова инфраструктура до
различни видове построени системи и активи. По този начин европейските институционални и
частни инвеститори ще могат да вземат информирани решения по проекти, които се считат за
съвместими с Парижкото споразумение и с целите на ЕС в областта на климата.

За първи път от създаването на Фонда за иновации Европейският съюз инвестира 118
милиона евро в 32 малки иновативни проекта, разположени в 14 държави – членки на
ЕС, в Исландия и в Норвегия. Чрез безвъзмездни средства ще се подкрепят проекти,
насочени към предлагане на пазара на нисковъглеродни технологии в енергоемките
отрасли, в сектора на водорода, в съхранението на енергия и енергията от възобновяеми
източници.

Европейската комисия взе решение да регистрира европейска гражданска инициатива
под надслов „Върни пластмасата: гражданска инициатива за въвеждане на
общоевропейска депозитна система за връщане на пластмасови бутилки с цел
рециклирането им“.

Европейската комисия подписа рамков договор за съвместно възлагане на обществени
поръчки с фармацевтичната компания Glaxo Smith Kline за доставка на sotrovimab (VIR7831), изпитвана терапия с моноклонални антитела, разработена съвместно с VIR
biotechnology. Препаратът е част от първия набор от пет обещаващи кандидати за
терапевтични средства срещу Covid-19, обявен от Комисията през юни 2021 г. и в момента е в
процес на текущ преглед от Европейската агенция по лекарствата.
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Facebook : https://www.facebook.com/eudirectvratsabg, Internet : https://europedirect.cci-vratsa.org/

