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„Моят социален град“ – фотоконкурс, организиран от групата на ПЕС в
Европейския комитет на регионите
Градовете и по-малките населени места в
Европа,
независимо
дали
са
разположени в градски или селски
райони, се сблъскват с все по-изострящи
се социални неравенства по отношение
на здравеопазването, образованието,
жилищното настаняване, заетостта,
условията на труд или интеграцията в
обществото на хората в неравностойно
положение.
Как можем да гарантираме, че всеки един се чувства част от града? Колко „социален“ е Вашият град
и какво може да се направи, за да стане по-приобщаващ?
В рамките на европейския фотоконкурс „Моят социален град“ групата на ПЕС в Европейския
комитет на регионите кани любители и професионални фотографи да запечатат на снимка
социален проект и/или социалните отношения в своите градове. Участниците могат да почерпят
идеи от „облака с етикети“ на уебсайта на групата на ПЕС.
Крайният срок за участие в конкурса е 30 юни 2018 г. и в него могат да участват всички навършили
18 години лица, пребиваващи в ЕС.
Това е Вашият шанс да спечелите фотографско оборудване по Ваш избор на стойност до 1500
евро, както и тридневно пътуване до Брюксел на културна тематика за двама души.
Трите най-добри снимки ще бъдат избрани от жури, съставено от членове на групата на Партията
на европейските социалисти (ПЕС) в Европейския комитет на регионите (КР), представляващ
местните и регионалните власти от целия ЕС, и професионални фотографи.
Победителите ще бъдат поканени на церемонията по връчване на наградите, която ще се проведе
в Брюксел в периода между октомври и декември 2018 г.
Конкурсът се организира в сътрудничество със SOLIDAR – европейска мрежа от организации на
гражданското общество, работещи за постигането на социална справедливост в Европа и по света.
Подробна информация можете да получите тук :
http://pes.cor.europa.eu/Meetings/Events/Pages/mysocialcity.aspx
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ЕП изтъкна здравните рискове от намаляващия процент на ваксинации в ЕС
Цената на пълния пакет ваксини за едно дете през
2014 г. е 68 пъти по-висока, отколкото през 2001 г. ©
AP Images/European Union-EP
Намаляващото
обществено
доверие
към
ваксинирането е сериозно предизвикателство,
което вече оказва своя ефект върху здравето, заяви
ЕП в четвъртък.
Епидемиологичните данни показват значителни
пропуски в приемането на ваксинациите, а също и
нива на покритие, които са твърде ниски, за да
осигурят адекватна защита на населението от болести, предотвратими чрез ваксинация. Това
отбелязват със загриженост евродепутатите в резолюция, гласувана в четвъртък.
Широко разпространеното и растящо колебание спрямо ваксинирането вече има последици като
предотвратима епидемия на дребна шарка в няколко държави.
Евродепутатите подчертават, че ваксините са стриктно изпробвани в изпитания с множество
стадии и че са редовно преоценявани. Те също така приветстват предстоящото начало на
съвместна акция, съфинансирана от Здравната програма на ЕС, за увеличаване на броя на хората,
които са ваксинирани. Евродепутатите насърчават и ЕК да засили подкрепата си за националните
усилия за ваксиниране.
Те предлагат укрепване на правната база на ЕС за покритието на имунизациите и призовават
Комисията да осигури по-хармонизиран и по-добре съгласуван график за ваксиниране в целия ЕС.
Възстановяване на доверието с повече прозрачност
Евродепутати призовават за повече прозрачност в производството и оценяването на ваксини и
техните помощни средства, финансирането на независими научни програми и възможните
странични ефекти от ваксините, за да се възстанови доверието в имунизациите.
Те също така подчертават, че учените трябва да докладват всеки конфликт на интереси, а онези,
които попадат в конфликт на интереси, трябва да бъдат изключвани от комисиите за оценяване.
Конфиденциалността на разискванията на комисията за оценяване на Европейската агенция по
лекарствата също трябва да бъде повдигната и научните, а научните и клинични данни трябва да
станат публични.
Евродепутатите подкрепят и започването на базиран на фактите и научно обоснован диалог с
гражданското общество, за да се предотврати разпространението на недостоверна, подвеждаща
и ненаучна информация за ваксините.
Съвместно закупуване на ваксини
Евродепутати заявяват, че няма как да бъде обоснован фактът, че цената на пълен пакет ваксини
за едно дете през 2014 г. е била 68 пъти по-висока отколкото през 2001 г. Те подкрепят
съществуващо споразумение, позволяващо груповото закупуване на ваксини, като по този начин
държавите членки обединяват покупателната си способност.
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Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Важно е да отбележим, че хората в България, които
избират да не се ваксинират, са в двете крайности на социума. Една част от тях са с над средния
стандарт на живот и имат достъп до свръхинформация. Друга част са под прага на бедност, с
минимален или никакъв достъп до здравеопазване и информираност. Необходимо е да се
комуникира с малцинствените групи, но и с тези с висок стандарт. Нужна е превенция и по
отношение на бежанците, чийто здравен статус е неизвестен. Повишаването на информираността
относно ползите от ваксинирането е от ключово значение за общественото здраве“.
Допълнителна информация
Според приблизителни изчисления ваксинирането предотвратява 2,5 милиона смъртни случая по
света годишно и намалява разходите за специфично лечение на болести, включително
антимикробно лечение, се казва в резолюцията. Евродепутатите отбелязват, че между 2008 и
2015 г. в Европа е имало 215 000 случая на болести, предотвратими чрез ваксинация, включително
грип.
Дребната шарка е тежка болест, а от началото на 2016 г. в ЕС са докладвани 57 смъртни случая,
причинени от нея. Според Европейския център за контрол и превенция на заболяванията наймного случаи на заболяването са докладвани от Румъния (5 224), Италия (4 978), Гърция (1 398) и
Германия (906) между 1 февруари и 2017 г. и 31 януари 2018 г. Това се равнява на съответно 35%,
34%, 9% и 6% от всички случаи, докладвани от държавите в ЕС/ЕИП. От 1 януари 2018 г. насам са
докладвани седем смъртни случая в 4 страни – Румъния (3), Италия (2), Гърция (1) и Франция (1).
Евродепутатите също така посочват, че имунизацията чрез ваксиниране помага за справянето с
антимикробната резистентност (АМР). В плана си за борба с АМР ЕК обяви стимули за
подобряването на диагностиката, намирането на антимикробни алтернативи и ваксини.
Комисията се призовава да представи инициатива за засилено сътрудничество срещу
заболявания, предотвратими чрез ваксинация, през второто тримесечие на 2018 г.

Одобряване на автомобили - ЕП приема нови правила срещу измамите с
емисиите
Засилен европейски контрол на системата за одобрение на автомобили, осигуряващ еднакво и
ефективно прилагане на правилата, беше одобрен от ЕП в четвъртък.
Новият регламент относно одобрението на автомобилите, преди да излязат на пътя и прегледите
след това, изяснява отговорностите на националните органи за типови одобрения, на центровете
за проверка и на органите за надзор на пазара. Целта е да се подсили тяхната независимост и да
се предотвратят конфликти на интереси.
Увеличение на проверките и санкциите
Новите правила изискват всяка държава в ЕС да извършва минимален брой прегледи на
автомобили всяка година, например поне един на всеки 40 000 автомобила регистрирани в
държавата членка през предишната година. Поне 20% от тези прегледи трябва да свързани с
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емисиите. За държави с нисък брой регистрации на автомобили, ще има минимум от поне пет
извършени прегледа.
Европейската комисия също ще има правото да извършва прегледи и проверки, за да се увери в
спазването на правилата, да изисква изземане на автомобили в ЕС и да налага административни
глоби на автомобилните производители в размер до 30 000 евро за всеки автомобил, който не
отговаря на изискванията.

Подобрение на качеството и независимостта на прегледите
Законодателството включва нов режим за прегледи, за да гарантира, че автомобилите не
надвишават границите за емисии през цялостния си период на употреба. Центровете за прегледи
ще бъдат редовно и независимо проверявани.
Собствениците на автомобили ще бъдат обезщетявани, ако им се наложи да правят поправки,
които в даден момент водят до изтегляне на автомобила от страна на производителя.
Независимите сервизи ще имат достъп до релевантна информация относно автомобилите, за да
могат да се конкурират с търговците на автомобили и да намалят цените си.
Допълнителна информация
„Типово одобрение“ е процесът, при който националните власти удостоверяват, че моделът
автомобил изпълнява всички изисквания за безопасност, опазване на околната среда и
производствен процес, преди да стане достъпен на пазара.
За да бъде одобрен тип превозно средство, той трябва да бъде тестват за няколко изисквания,
например безопасност (светлини, спирачки, стабилност или представяне в случай на катастрофа),
опазване на околната среда (емисии) или специфични части (седалки, интериор).
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Биологични храни: по-строги правила, съобразени с очакванията на
потребителите
Новите правила трябва да гарантират качеството на
органичните храни в ЕС и да увеличат производството ©
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Евродепутатите одобриха новата европейска
правна рамка относно производството и
етикетирането на биологични храни, договорена
от преговарящия екип на Парламента и
министрите на ЕС на 28 юни 2017 г. с 466 гласа
„за“, 124 гласа „против“ и 50 гласа „въздържал се“.

Основните елементи включват:
Гарантиране на висококачествени биологични храни
Стриктни проверки, базирани на рисковете, ще се извършват по цялата верига на доставки.
Благодарение на настояването на Парламента проверките ще се извършват на място и за всички
оператори поне веднъж годишно или веднъж на всеки две години, ако не са открити нарушения
през последните три години.
Вносът ще трябва да се съобразява със стандартите на ЕС. Настоящите правила за
еквивалентност, изискващи държавите извън ЕС да се съобразяват с подобни, но не идентични
стандарти, ще бъдат постепенно отменени през следващите пет години.
Увеличаване на биологичното производство на храни в ЕС
Увеличаването на предлагането на семена и животни, отглеждани по биологичен начин, в
отговор на нуждите на производителите, развиващи биологично земеделие – срокът на действие
на изключенията, позволяващи употребата на конвенционални семена и животни в биологичното
производство, следва да изтече през 2035 г.
Смесени стопанства за насърчаване на преминаването към биологично производство
– стопанствата, произвеждащи едновременно конвенционални и биологични храни, ще бъдат
позволени, при положение че двете дейности на стопанството са ясно и ефективно разделени.
По-лесно сертифициране за малките производители – груповото сертифициране ще спести време
и пари на малките производители при преминаването към биологично производство.
Избягване на замърсяването от химични пестициди и изкуствени торове
Превантивни мерки – земеделските производители и другите участници във веригата на
доставки на храни ще трябва да прилагат редица нови мерки, за да избегнат замърсяване; при
подозрения за наличието на неразрешен пестицид или тор крайният продукт не трябва да носи
етикет „био“ докато не бъде извършено допълнително разследване; ако замърсяването е
умишлено или производителят не е въвел необходимите предпазни мерки, продуктът ще загуби
своя статут на „производител на биологични продукти“.
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Държавите членки, които в момента прилагат допустими нива за неразрешени вещества в
биологичните храни, като например пестициди, могат да продължават да го правят, при
положение че предоставят достъп до своя пазар на биологични продукти от други държави
членки, отговарящи на изискванията на ЕС.
Четири години след влизането на регламента в сила Комисията ще докладва относно степента на
ефикасност на правилата на ЕС против замърсяването и националните допустими нива и при
необходимост ще представи нов проект за хармонизирането им.
Момчил Неков (С&Д, България) коментира: „Научни изследвания показват, че биологичните
продукти имат положителен ефект върху чувствителни сегменти от нашето общество – например
деца, подрастващи, но също така и бременни жени, и хора със сериозни заболявания. Интересът
и търсенето на качествени продукти продължават да растат и в ЕС, а и в България. С това растат и
очакванията от гаранции за качество. Изключително важно е, контролът да бъде спазван стриктно
и последователно. Имайки предвид и недобросъвестни практики, например на пръскане в
близост до пчелини без предупреждение или използване на вещества и препарати с бърз разпад,
за които алармират хора, запознати със сектора, аз съм на мнение, че проверките трябва да
останат важна и неразривна част от биологичното производство.“

Кръговата икономика: повече рециклиране на домакински отпадъци, помалко сметища
Сметищата са най-лошият възможен начин за
управление на отпадъците от гледна точка на околната
среда и икономиката ©AP Images/EU-EP

Подобренията в процеса на преработка на отпадъци
може да донесе ползи за околната среда, климата и
човешкото здраве, но не само това. Четирите
предложени законодателни акта са част от промяна
в политиката на ЕС за преминаване към кръгова
икономика – система, при която стойността на
продуктите, материалите и ресурсите остава в икономиката възможно най-дълго.
До 2025 г. поне 55% от битовите отпадъци (от домакинствата и бизнеса) трябва да бъдат рециклирани,
гласи текстът. Този дял ще се покачи до 60% през 2030 г. и до 65% през 2035 г. 65% от материалите за
опаковки трябва да бъдат рециклирани до 2025 г., а 70% – до 2030 г. Предвидени са отделни цели за
различните видове опаковъчни материали като хартия и картон, пластмаса, стъкло, метал и дърво.
България е рециклирала 32% от отпадъците през 2016 г.
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Сметищата стават изключение
Предложението за законодателен акт също така ограничава дела от битови отпадъци, който може да
бъде депониран в сметища, на 10% до 2035 г. Частта от отпадъците в България, която е изхвърлена в
сметища през 2016 г., е 64%.
Платовете и опасните отпадъци от домакинствата ще трябва да бъдат събирани разделно до 2025 г.
До 2024 г. биоразградимите отпадъци ще трябва или да бъдат събирани разделно или да бъдат
рециклирани като компост в домашни условия.

Намаляване на хранителните отпадъци с 50%
В съответствие с целите на ООН за устойчиво развитие, държавите членки трябва да се стремят да
намалят хранителните отпадъци с 30% до 2025 г. и 50% до 2030 г. За да се предотврати изхвърлянето
на храни, държавите членки трябва да предоставят поощрения за събирането на непродадени храни
и тяхното безопасно преразпределение. Осведомеността на потребителите относно датите на
етикетите „използвай до“ и „най-добро до“ също трябва да бъде подобрена според евродепутатите.
Докладчикът Симона Бонафе (С&Д, Италия) каза: „С този пакет Европа категорично се посвещава на
устойчивото икономическо и социално развитие, което най-накрая ще интегрира индустриалните
политики и защитата на околната среда. Кръговата икономика не е само политика за управление на
отпадъците, а начин за възстановяване на суровини и поставяне на по-малко напрежение над вече и
без това обеднелите ресурси на нашата планета чрез дълбоки иновации в нашата производствена
система.“
Тя добави: „ Този пакет съдържа важни мерки за управление на отпадъците, но също така отива подалеч, като установява правила, които взимат предвид целия жизнен цикъл на даден продукт и целят
промяна в поведението на потребителите. За първи път държавите членки ще бъдат задължени да
следват единна и споделена законодателна рамка.“

Допълнителна информация - какво е кръговата икономика?
Кръговата икономика предполага намаляването на отпадъците до минимум, както и повторното
използване, поправката и рециклирането на материали и продукти. Преминаването към една по-силна
кръгова икономика ще спомогне за опазването на околната среда, ще увеличи сигурността на
доставките на суровини, ще подпомогне конкуренцията, развитието и растежа, както и ще създаде
работни места.
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ЕП приема нов план за корпоративни данъци в подкрепа на дигиталното
присъствие
Фирмите ще плащат данъци там, където реализират печалба, според предложение за
хармонизирана данъчна система, използваща онлайн дейността за изчисляване на задължения.
Общата консолидирана основа за
облагане с корпоративен данък (ОКООКД),
част от широко обхватно предложение за
създаването на
единен, ясен и
справедлив корпоративен данъчен режим
в ЕС, беше подкрепена от евродепутатите
с 438 гласа „за“, 145 гласа „против“ и 69
гласа „въздържал се“.
Отделна, допълнителна мярка, която
създава основата за хармонизирана
корпоративна данъчна система, общата основа за облагане с корпоративен данък, беше приета с
451 гласа „за“ , 141 гласа „против“ и 59 гласа „въздържал се“.
Дигиталното присъствие в държава ще определя облагаемите печалби
Двете мерки заедно имат за цел да запълнят празнините, които са позволявали на някои глобални
компании драстично да намалят данъчните си задължения или да избегнат плащането на данъци
в държавите, в които изкарват печалбите си. Това ще стане частично с референтни показатели,
които ще определят, дали дадена фирма има дигитално присъствие в някоя държава членка на ЕС
и следователно подлежи на данъчно облагане.
Парламентът също така иска ЕК да установи определени прагове (като броя посетители или
обема на създаденото дигитално съдържание), за да получава по-ясна представа къде
компаниите генерират печалбите си. Личните данни са изключително ценен ресурс, използван от
компании като Фейсбук, Амазон и Гугъл са реализиране на приходи, но в момента не се включва
в изчисляването на данъчните им задължения.
Обслужване на едно гише за данъци
Компаниите ще трябва да изчисляват данъчните си задължения, като събират печалбите и
загубите си от местните си компании във всички държави членки. Крайният данък ще бъде
разпределян между държавите членки, в зависимост от това къде са изкарани печалбите. Целта
е да бъде прекратена съществуващата практика на компании, които местят данъчната си база в
юрисдикции с ниско облагане.
Щом предложенията влязат в сила, единен набор от данъчни правила ще важи във всички
държави членки. Вече няма да е необходимо фирмите да се запознават с 28 отделни данъчни
правилника и ще бъдат отговорни пред единна данъчна администрация.
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Борба с онлайн дезинформацията: Комисията предлага единен за ЕС
кодекс за поведение
Комисията предлага мерки за борба с онлайн дезинформацията, включващи единен за ЕС
кодекс за поведение във връзка с дезинформацията, подкрепа за независима мрежа на
проверителите на факти, както и редица действия за насърчаване на качествената журналистика
и медийната грамотност.
Неотдавнашните
разкрития
относно
Facebook и Cambridge Analytica, показващи
как точно може да бъде злоупотребявано с
лични данни по време на избори, са
своевременно
напомняне
за
необходимостта от допълнителни мерки за
гарантиране на устойчивите демократични
процеси. Днес Европейската комисия
предприема
стъпки
за
борба
с
дезинформацията, за да гарантира защитата
на европейските ценности и сигурност.
Мария Габриел, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество,
заяви: „Призоваваме всички действащи лица и най-вече онлайн платформите и социалните
мрежи, които носят безспорна отговорност, да действат въз основа на план за постигане на общ
европейски подход, гарантиращ правата и ефективната защита на гражданите срещу
дезинформацията. Ще следим отблизо постигнатия напредък и евентуално, ако резултатите се
окажат незадоволителни, ще предложим до декември допълнителни мерки, в т.ч. с регулаторен
характер.“
Въз основа на независимия доклад, публикуван през март 2018 г. от експертната група на високо
равнище относно фалшивите новини и онлайн дезинформацията, както и на по-широките
консултации, проведени през последните шест месеца, Комисията определя дезинформацията
като :

„Доказуемо невярна или подвеждаща информация, която е
създадена, представяна и умишлено разпространявана с цел
извличане на икономическа изгода или въвеждане на
обществеността в заблуждение и която може да нанесе
вреди на обществото“.
83 % от участниците в последното проучване на Евробарометър смятат, че фалшивите новини
представляват опасност за демокрацията. Особена тревога сред отговорилите буди умишлената
дезинформация, насочена към изборни манипулации и миграционни политики. В проучването
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се изтъква също значението на качествените медии: анкетираните смятат традиционните медии
за най-достоверен източник на новини (радиото със 70 %, телевизията с 66 %, печатните издания
с 63 %). Онлайн източниците на новини и уебсайтовете с видеоматериали се ползват с най-ниско
доверие — съответно средно с 26 % и 27 %.
Съвместният изследователски център на Европейската комисия публикува проучване на
фалшивите новини и дезинформацията. В него се посочва, че две трети от лицата, ползващи
новини онлайн, предпочитат да се информират чрез платформи, функциониращи на базата на
алгоритми, като например търсачки, новинарски агрегатори и уебсайтове на социалните медии.
В него също така се отбелязва изместването на пазарната мощ и печалбите — от издателите на
новини към операторите на платформи, които разполагат с масиви от данни, позволяващи
статиите и рекламите да достигат до подходящите читатели.

Мерки за борба с онлайн дезинформацията
В отговор на тези опасения и тенденции Комисията предлага редица мерки за борба с онлайн
дезинформацията, сред които:
-

-

-

-

-

Кодекс за поведение във връзка с дезинформацията: като първа стъпка онлайн
платформите трябва до юли да разработят и спазват общ кодекс за поведение с цел:
Гарантиране на прозрачността при финансирането на спонсорирано съдържание, поспециално на политическа реклама, както и ограничаване на възможностите за
целенасочено влияние от страна на политическата реклама и намаляване на приходите
на лицата, разпространяващи дезинформация;
Внасяне на по-голяма яснота относно функционирането на алгоритмите и създаване на
възможности за външни проверки;
Улесняване на потребителите при намирането и ползването на различни
информационни източници, представящи алтернативни гледни точки;
Въвеждане на мерки за идентифициране и закриване на фалшиви профили и за
решаване на проблема с автоматичните ботове;
Осигуряване на възможности за проверителите на факти, изследователите и
публичните органи да следят непрекъснато разпространението на дезинформация
онлайн;
Независима европейска мрежа на проверителите на факти: които ще налагат общи
методи на работа, обменят най-добри практики и ще се стремят към постигане на
възможно най-широко покритие на фактологическите поправки в целия ЕС;
проверителите ще бъдат подбрани измежду членовете от ЕС на Международната мрежа
за проверка на фактите, спазваща строг международен кодекс от принципи за проверка
на фактите;
Надеждна европейска онлайн платформа срещу дезинформацията, която да
подпомага мрежата на проверителите на факти и съответните университетски
изследователи, като набира и анализира трансгранични данни и осигурява достъп до
данни за целия ЕС;
Повишаване на медийната грамотност: по-високото равнище на медийна грамотност
ще помогне на гражданите да разкриват онлайн дезинформацията и да преценяват
критично онлайн съдържанието. За тази цел Комисията ще насърчава проверителите на
факти и сдруженията на граждани да предоставят образователни материали на
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-

-

-

-

училищата и преподавателите и ще организира Европейска седмица на медийната
грамотност;
Подкрепа за държавите членки за гарантиране на устойчивостта на избирателните
процеси срещу все по-усъвършенстваните кибернетични заплахи, включително онлайн
дезинформация и кибератаки;
Насърчаване на системи за доброволна онлайн идентификация, за да се подобри
проследимостта и идентифицирането на доставчиците на информация и повиши
доверието и надеждността по отношение на общуването онлайн и на информацията и
нейните източници;
Насърчаване на качествената и разнообразна информация: Комисията призовава
държавите членки да увеличат своята подкрепа за качествената журналистика с оглед
постигане на плуралистична, разнообразна и устойчива медийна среда. През 2018 г.
Комисията ще отправи покана за предложения за създаването и разпространяването на
качествено новинарско съдържание по въпросите на ЕС чрез основани на данни
новинарски медии;
В изготвена от службите на Комисията Координирана политика за стратегическа
комуникация, съчетаваща настоящите и бъдещите инициативи на ЕС и на държавите
членки срещу онлайн дезинформацията, ще бъдат изложени мерките за осведомяване,
насочени към противодействие на неверните информации за Европа и справяне с
дезинформацията — в рамките на ЕС и извън него.

Изкуствен интелект: Комисията очертава европейски подход за
стимулиране на инвестициите и задава насоки в областта на етиката
Европейската комисия представи поредица от мерки за поставянето на изкуствения интелект
(ИИ) в услуга на европейските граждани и за засилването на конкурентоспособността на
Европа в тази област.
Комисията предлага подход с три направления, за да увеличи публичните и частните инвестиции
в областта на ИИ, да подготви социално-икономическите промени и да подсигури подходяща
етична и правна рамка. Тази инициатива е в отговор на желанието от страна на европейските
лидери за европейски подход в областта на ИИ.
Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото общество Мария Габриел :
"Най-важният фактор за нашия успех в областта на изкуствения интелект e доверието на
нашите граждани. Ключово е всички, от фирмите в традиционните индустрии, през
малките и средни предприятия и стартъпите, до нетехнологичните фирми, да се
възползват от предимствата, които им дава изкуствения интелект. Ние искаме да
изградим силна мрежа от цифрови иновативни хъбове, за да може всяка компания, без
значение колко е голяма или специализирана, да имам близък достъп до уменията и
възможностите за тестване на най-съвременните цифрови технологии особено в областта
на изкуствения интелект."
В областта на ИИ Европа разполага с научни изследователи, лаборатории и стартиращи
предприятия на световно равнище. ЕС също така има силни позиции в областта на роботиката и
е на водещо място в света в областта на транспорта, здравеопазването и производствените
сектори, които следва да въведат ИИ, за да останат конкурентоспособни. Силната международна
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конкуренция обаче изисква координирани действия, за да може ЕС да бъде в авангарда на
въвеждането на ИИ.

Увеличаване на финансовата подкрепа и насърчаване на използването в публичния и
частния сектор
ЕС (публичният и частният сектор) следва да се
стремят да увеличат инвестициите в научни
изследвания и иновации в областта на ИИ и да
постигнат заедно повече от 20 милиарда евро
до края на 2020 г. В подкрепа на тези усилия
Комисията увеличава инвестициите си в
размер на 1,5 милиарда евро за периода
2018—2020 г. по Програмата за научни
изследвания и иновации „Хоризонт 2020“.
Благодарение на тази инвестиция се очаква да бъде постигнато допълнително финансиране в
размер на 2,5 милиарда евро чрез съществуващите публично-частни партньорства, например в
областта на големите информационни масиви и роботиката. Тя ще подкрепи развитието на ИИ
в ключови сектори, от транспорта до здравеопазването; тя ще свърже и укрепи европейските
научноизследователски центрове в областта на ИИ и ще насърчи изпитването и
експериментирането. Комисията ще подпомага разработването на платформа за ИИ „при
поискване“, която ще осигури достъп до съответните ресурси от ИИ в ЕС за всички потребители.

Освен това ще бъдат привлечени средства от Европейския фонд за стратегически инвестиции за
допълнителна подкрепа на инвестициите на дружествата и стартиращите предприятия в ИИ. С
помощта на Европейския фонд за стратегически инвестиции се цели мобилизирането на повече
от 500 милиона евро инвестиции до 2020 г. в редица ключови сектори.
Комисията също така ще продължи усилията си по изграждане на благоприятна инвестиционна
среда. Тъй като данните са “суровината” за повечето технологии на ИИ, Комисията предлага
законодателство в подкрепа на повторното използване на данни, както и мерки за улесняване
на обмена на данни. Тук спадат данни за обществените услуги и околната среда, както и
научноизследователски и здравни данни.

Подготовка за социално-икономическите промени, свързани с ИИ
Със зараждането на ИИ ще бъдат създадени нови работни места, други обаче ще бъдат закрити,
а повечето — преобразувани. Ето защо Комисията ще насърчава държавите членки да
модернизират системите си за образование и обучение и да подкрепят прехода на пазара на
труда с помощта на Европейския стълб на социалните права. Комисията ще подкрепя
партньорствата между бизнеса и образователните институции, за да бъдат привлечени и да
останат в Европа повече талантливи специалисти в областта на ИИ, ще създаде с финансовата
подкрепа на Европейския социален фонд специални схеми за обучение на професионалните
профили и ще подпомага цифровите умения, компетентностите в областта на науките,
технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), както и предприемачеството и
творчеството. Предложенията по следващата многогодишна финансова рамка на ЕС (2021—
2027 г.) ще включват засилена подкрепа за придобиването на специализирани умения в
областта на цифровите технологии, включително експертни познания в областта на ИИ.
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Осигуряване на подходяща етична и правна рамка
Както при всяка друга революционна технология, някои приложения на изкуствения интелект
могат да породят нови етични и правни въпроси, свързани с отговорността или евентуалното
пристрастно вземане на решения. Новите технологии не следва да означават нови ценности. До
края на 2018 г. Комисията ще представи насоки за етиката във връзка с разработването на
изкуствен интелект, въз основа на Хартата на основните права на Европейския съюз, като се
вземат предвид принципи като прозрачност и защита на данните, както и въз основа на работата
на Европейската група по етика в науката и новите технологии. За да подпомогне разработването
на тези насоки, Комисията ще обедини всички заинтересовани страни в рамките на Европейски
алианс за ИИ. Към средата на 2019 г. Комисията ще издаде насоки за тълкуването
на Директивата относно отговорността за вреди от стоки в светлината на технологичните
промени, за да се гарантира правната яснота за потребителите и производителите в случай на
дефектни продукти.

Защита на лицата, сигнализиращи за нередности: Комисията въвежда
нови правила за целия ЕС
Европейската комисия предлага нов закон за подобряване на защитата на лицата,
сигнализиращи за нередности, на равнище ЕС.
Неотдавнашните скандали, като например
„Дизелгейт“, „Люкслийкс“ „Досиетата от
Панама“ или понастоящем Cambridge
Analytica,
показват,
че
лицата,
сигнализиращи за нередности, могат да
играят важна роля за разкриването на
незаконни дейности, които вредят на
обществения
интерес
и
на
благосъстоянието на нашите граждани и на
обществото.
Предложението ще гарантира високо
равнище
на
защита
за
лицата,
сигнализиращи за нередности, които
докладват за случаи на нарушаване на
законодателството на ЕС, като определи
нови стандарти, валидни за целия ЕС. С
новия закон ще се създадат безопасни
канали за сигнализиране — както в рамките
на дадена организация, така и към
публичните органи. Също така той ще предпазва лицата, сигнализиращи за нередности, срещу
уволнение, понижаване в длъжност и други форми на ответни действия с цел отмъщение и ще
изисква от националните органи да информират гражданите и да предоставят на публичните
органи обучение за това как да действат в случаи на подаване на сигнали за нередности.
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Много от
неправомерните деяния, предизвикали скандали напоследък, може би никога нямаше да се
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разчуят, ако вътрешни лица не бяха проявили смелостта да подадат информация за тях.
Тези лица обаче поеха огромен риск. Следователно, ако осигурим по-добра защита на
сигнализиращите за нередности лица, ще можем в по-голяма степен да откриваме и
предотвратяваме вредите, нанасяни на обществения интерес, като например измамите,
корупцията, избягването на корпоративните данъци и вредите за здравето на хората и за
околната среда. Тези, които постъпват правилно, не трябва да бъдат наказвани. В
допълнение днешното предложение защитава също онези, които действат като източници
на информация за разследващите журналисти, като спомага да се гарантира защитата на
свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите в Европа.“
Лицата, сигнализиращи за нередности, могат да помогнат за разкриването, разследването и
санкционирането на злоупотреби с правото на ЕС. Освен това те са важни, защото дават
възможност на журналистите и на свободния печат да играят ключовата си роля на пазители на
демокрацията в нашите общества. Ето защо лицата, сигнализиращи за нередности, се нуждаят
от адекватна защита срещу сплашване и/или ответни действия с цел отмъщение. Гражданите,
които оповестяват незаконни дейности, следва да не бъдат наказвани в резултат на своите
действия. В действителност обаче много от тях заплащат за постъпката си със загуба на
работното си място, репутацията си или дори здравето си: 36 % от работниците, които са
съобщили за нередности, са станали жертва на ответни действия с цел отмъщение (проучване
на Global Business Ethics от 2016 г.). Защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, ще
допринесе и за опазването на свободата на изразяване на мнение и свободата на медиите и е
от съществено значение за защитата на принципите на правовата държава и демокрацията в
Европа.

Защита за сигнализирането на широк спектър от нарушения на правото на ЕС
Предложението осигурява защита на територията на целия Съюз за лицата, сигнализиращи за
нарушения на законодателството на ЕС в областта на обществените поръчки, финансовите
услуги, предотвратяването на изпирането на пари и финансирането на тероризма; безопасността
на продуктите; сигурността на транспорта; опазването на околната среда; ядрената безопасност,
безопасността на храните и фуражите и здравето на животните и хуманното отношение към тях;
общественото здраве; защитата на потребителите; неприкосновеността на личния живот,
защитата на данните и сигурността на мрежите и информационните системи. То се прилага и по
отношение на нарушения на правилата за конкуренция на ЕС, нарушения и злоупотреби при
правилата за облагане с корпоративен данък и вреди, нанасяни на финансовите интереси на ЕС.
Комисията насърчава държавите членки да надхвърлят тези минимални стандарти и да създадат
всеобхватни рамки за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, въз основа на същите
принципи.

Ясни механизми и задължения за работодателите
Всички предприятия с над 50 служители и с годишен оборот над 10 милиона евро ще трябва да
въведат вътрешна процедура за разглеждане на сигнали за нередности. Новият закон ще
обхване всички държавни и регионални администрации и общини с над 10 000 жители.
Механизмите за защита, които ще трябва да се установят, включват:
•

Ясни канали за сигнализиране, както в рамките на организацията, така и извън нея,
които гарантират поверителност;
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•

Триетапна система за сигнализиране:

•

Вътрешни канали за сигнализиране на нередности;

•

сигнализиране пред компетентните органи — ако вътрешните канали не функционират
или не може разумно да се очаква да дадат резултат (напр. когато използването на
вътрешни канали би могло да застраши ефективността на разследващите действия на
отговорните органи);

•

сигнализиране на обществеността/медиите — ако не се предприемат подходящи
действия след сигнализиране по други канали или в случай на явна опасност за
обществения интерес или на необратими вреди;

•

Задължения за обратна информация за органите и предприятията, които в срок от 3
месеца (за вътрешните канали за сигнализиране за нередности) ще трябва да дадат
отговор и да извършат последващи действия в резултат на подаден сигнал;

•

Предотвратяване на ответни действия с цел отмъщение и ефективна защита: всички
форми на ответни действия с цел отмъщение са забранени и следва да се санкционират.
Ако срещу лицето, сигнализиращо за нередности, бъдат предприети ответни действия с
цел отмъщение, то следва да има достъп до безплатни съвети и подходящи правни
средства за защита (напр. мерки за прекратяване на тормоза на работното място или за
предотвратяване на уволняване). Тежестта на доказване в такива случаи ще се обръща,
така че лицето или организацията, срещу които е подаден сигнал, да са тези, които
трябва да докажат, че не са предприели ответни действия с цел отмъщение срещу
подалото сигнал лице. Лицата, сигнализиращи за нередности, ще бъдат също така
защитени при съдебни производства, по-конкретно чрез освобождаването им от
отговорност за оповестяването на информацията.

Ефективни защитни мерки
Предложението цели да защити отговорното
сигнализиране за нередности, което наистина се стреми
да защити обществения интерес. Ето защо в него са
включени защитни механизми за предотвратяване на
злонамерено или целящо злоупотреба подаване на
сигнали и за предотвратяване на неоснователно
накърняване на репутацията. Лицата, засегнати от
подадени сигнали за нередности, се ползват в пълна
степен от презумпцията за невиновност, от правото на ефективна правна защита и на справедлив
съдебен процес и от правото на защита.

Контекст
Закрилата на лицата, сигнализиращи за нередности, в ЕС в момента е разпокъсана и
непоследователна. Понастоящем само в 10 държави — членки на ЕС, се гарантира, че лицата,
сигнализиращи за нередности, са напълно защитени. В останалите държави предоставяната
защита е частична и се прилага само за конкретни сектори или категории работници и
служители.
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Предложението на Комисията се основава на препоръката на Съвета на Европа от 2014 г. за
защита на лицата, сигнализиращи за нередности, в която се посочва, че „държавите членки
разполагат с нормативна, институционална и правна рамка за защита на лицата, които
сигнализират или разкриват информация за заплаха или вреда на обществения интерес, на
която са станали свидетели в контекста на трудовата си дейност“, и се определят
принципи, от които да се ръководят държавите при въвеждането или преразглеждането на
такива рамки.
В заключенията си относно прозрачността в областта на данъчното облагане от 11 октомври
2016 г. Съветът насърчи Комисията да проучи възможността за бъдещи действия на ЕС.
Организациите на гражданското общество и профсъюзите редовно отправят призиви за
общоевропейско законодателство за защита на лицата, сигнализиращи за нередности, които
действат в полза на обществения интерес.
Комисията пое ангажимент да предприеме действия за защита на лицата, сигнализиращи за
нередности в качеството си на журналистически източници на информация, по време на
втория годишен колоквиум на ЕС за основните права, проведен през ноември 2016 г. на тема
„Медиен плурализъм и демокрация“.
С подобряването на защитата на лицата, сигнализиращи за нередности, се привежда в действие
и ангажиментът на Комисията да постави по-силен акцент върху прилагането на
законодателството на ЕС, както е посочено в нейното съобщение от 2016 г., озаглавено „Право
на ЕС: по-добри резултати чрез по-добро прилагане“.

Специално проучване на Евробарометър: Справедлив ли е животът в ЕС
според европейските граждани?
Според ново проучване повечето европейски граждани са на мнение, че животът като цяло е
справедлив, но имат опасения по отношение на правосъдието, политическите решения и
неравенството в доходите.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер избра справедливостта в ЕС за
основния си политически приоритет. За да подкрепи това усилие с научни данни, службата на
Комисията, работеща в областта на науката и знанията — Съвместният изследователски център,
изготви миналата година първия си доклад за справедливостта. Резултатите от публикуваното
специално проучване на Евробарометър ще помогнат за справяне с по-общите въпроси,
свързани с усещането за несправедливост в областта на заетостта, образованието,
здравеопазването и обществото като цяло.
Според проучването на Евробарометър, публикувано, по-голямата част от европейците считат,
че повечето неща, които се случват в живота им, са справедливи и че те разполагат с равни
възможности, за да напреднат в живота. Те обаче не са убедени, че правосъдието и
политическите решения се прилагат по равен и еднакъв начин в техните държави, т.е.
независимо от социалното положение, богатството и връзките на хората. Повечето европейци
са също така на мнение, че неравенството в доходите е прекалено голямо и че правителствата
следва да предприемат мерки за отстраняването му, докато по-малко от половината вярват, че
равните възможности и социалното им положение са се подобрили с течение на времето.
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Тибор Наврачич, комисар по въпросите на образованието, културата, младежта и спорта,
отговарящ за Съвместния изследователски център, заяви: „Справедливостта е съществена
част от изграждането на една по-устойчива, сплотена Европа. Инициативите, които сме
подготвили в тази област, трябва да се основават на надеждни данни, но същевременно да
вземат предвид ценностите и възприятията на европейците. Горд съм, че работата на
Съвместния изследователски център ни помага да увеличим знанията си и в двата аспекта
— така той подпомага съществено усилията ни да изградим една по-добра Европа за
бъдещето.“
Основните констатации от проучването на
Евробарометър се отнасят до образованието,
доходите,
социалното
положение
и
мобилността
между
поколенията.
Те
разглеждат също възприятието за миграцията
и глобализацията — миграцията е един от
факторите, стимулиращи увеличаващите се
неравенства, а глобализацията е показател за
политическите предпочитания, които са сред
факторите, определящи нагласите към
справедливостта и неравенството:
•

Над половината от респондентите са на мнение, че хората имат равни възможности, за
да напреднат в живота (58 %). Зад тази цифра обаче се крият съществени разлики
между регионите, като в Дания съгласни с твърдението са 81 %, а в Гърция лицата, които
са съгласни с него, са едва 18 %.

•

Респондентите са по-малко оптимистични за справедливостта в специфични
области. Едва 39 % вярват, че справедливостта винаги надделява над
несправедливостта, докато същият процент респонденти не са съгласни с това
твърдение. Още по-песимистичен е фактът, че едва 32 % са съгласни, че политическите
решения се прилагат по еднакъв начин за всички граждани, а 48 % не са на това мнение.
Като цяло хората са по-склонни да възприемат нещата като справедливи, ако са подобре образовани, по-млади и в по-добро финансово положение.

•

Според огромна част от респондентите разликата в доходите е прекалено голяма(84 %)
— от 96 % в Португалия и 92 % в Германия до 59 % в Нидерландия. Във всички държави с
изключение на Дания над 60 % са съгласни, че правителствата следва да предприемат
мерки, за да намалят тази разлика.

•

Според съответно 98 % и 93 % от респондентите доброто здраве и качественото
образование са съществени или важни за постигането на напредък в живота. Усилената
работа и познаването на подходящите хора също се считат за съществени или важни от
над 90 % от респондентите. За по-маловажни се считат произхождането от богато
семейство, наличието на политически връзки, конкретният етнически произход или
полът при раждане.

•

По-малко от половината от респондентите (46 %) считат, че възможностите за
напредък в живота са по-равни в сравнение с тези отпреди 30 години, като над 70 % от
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респондентите в Малта, Финландия и Ирландия са съгласни с това твърдение, а в
Хърватия, Франция и Гърция техният брой е под 25 %.
•

Като цяло 47 % от европейците са на мнение, че глобализацията е нещо добро, докато
21 % са на противоположното мнение. Според 39 % от респондентите миграцията към
тяхната държава е нещо добро, докато 33 % не са съгласни с това.

Съвместният изследователски център ще използва данните от проучването и най-новите научни
изследвания, за да продължи да изгражда база от знания в подкрепа на политиките на ЕС,
насочени към създаването на по-справедливо общество. През 2019 г. той ще публикува серия от
обзори на политиките и второто издание на доклада за справедливостта.

Контекст
Специалното
издание
на
Евробарометър
471
„Справедливост, неравенство и
мобилност между поколенията“
бе осъществено чрез интервюта на
живо между 2 и 11 декември
2017 г. Интервюирани бяха общо
28 031 лица в 28 държави —
членки на ЕС.
По-ранният
доклад
за
справедливостта, изготвен от
Съвместния изследователски център, анализира данни и статистическа информация за
неравенството в доходите, за въздействието, което оказват семейният произход и географското
местоположение върху възможностите в областта на образованието, здравеопазването и пазара
на труда, и за възприятията на хората и техните нагласи. Съвместният изследователски център
също така създаде общност за обмен на практики в областта на справедливостта, която свързва
лицата, разработващи политиките на ЕС, с представители на академичните и
научноизследователските среди, работещи по въпроси, свързани със справедливостта.
В рамките на европейския стълб на социалните права Комисията предложи за тази цел редица
правни инициативи и инициативи в областта на политиката, включително предложение за
увеличаване на равенството между половете чрез подобряване на баланса между личния и
професионалния живот на работещите родители, както и предложения, целящи създаването
на по-предвидими и по-прозрачни условия на труд и достъп до социална закрила за всички.
За да се използва пълният потенциал на образованието и културата с цел увеличаване на
социалната справедливост, участието и икономическия растеж, Комисията работи за
създаването до 2025 г. на европейско пространство за образование, като предлага редица
инициативи в областта на образованието, младежта и културата. Нейният първи пакет от мерки,
представен през януари, включва предложение за подсилване на приобщаващото образование
с цел насърчаване на качественото образование за всички ученици.
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Младиши и старши посланици на Европейския парламент от ППМГ "Академик Иван Ценов"
дебатираха във формата на Световни училища на тема :

„Това правителство иска да забрани развитието на силен изкуствен
интелект“
„Изключително съм впечатлена от вашия дебат
и от факта, че сте овладели техники за
дебатиране, а това е важно за работата ви в
екип. Интересната тема, която сте избрали, е
много актуална днес в Европа, широко
дискутирана в западните общества и засягаща
моралния аспект за стремежа на хората да
задоволяват
своите
потребности
чрез
съвременните технологии, които дават
изключително много. Но докъде можем да
стигнем, и как да ги развиваме без да се
злоупотребява с тях? Да, технологиите трябва
да се развиват, но също така те трябва да бъдат канализирани за нуждите на човека.
Поздравявам и двата отбора за достойната и аргументирана защита.“ С тези думи Красимира
Василева – председател на Националната асоциация на българските европейски клубове, се
обърна към младшите посланици от ППМГ – Враца след дебата във формат „Световни училища“
на тема „Това правителство иска да забрани развитието на силен изкуствен интелект.“
Темата за дебата беше избрана, защото
Европейският
парламент
прави
допитване до гражданите на Европа и
специалисти в областта, което показва,
че темата е една от най-дискутираните и
отворени за мнения и предложения. В
резолюция,гласувана
от
ЕП,
евродепутатите отбелязват, че са
необходими общоевропейски правила в
областта на роботиката и силния
изкуствен интелект, например
за
подсилване на етичните стандарти или
за установяване на отговорността при
инциденти, свързани с автономни
превозни средства.
Европейската комисия също беше призована да обмисли възможността за създаване на
Европейска агенция за роботика и изкуствен интелект, която да предостави необходимия
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технически, етичен и регулаторен експертен опит в подкрепа на съответните публични
участници.
В хода на дебата бяха засегнати правни и етични стандарти, свързани с неприкосновеността на
личния живот и безопасността на хората. Обърна се внимание и на тенденциите, касаещи
бързото развитие на роботите и как това би могло да доведе до промени на пазара на труда
чрез създаването, изместването и загубата на някои работни места.
Изкуствен интелект и роботи не звучи нито страшно, нито непонятно за нашите младши
посланици. В гимназията има клуб по роботика и затова тази тема не е чужда на учениците.
Посланиците на ЕП от ППМГ – Враца са млади хора, за които иновациите и технологиите са
приоритетна възможност за реализация в единна Европа. Те вярват, че бъдещото
благосъстояние на ЕС ще зависи от способността му да остане световен лидер в сферата на
технологиите.
Дебатът беше акцента в хода на срещата, защото
чрез него младшите посланици демонстрираха
демократичните си умения за изказване на
мнение, критично мислене и аргументирана
защита на личната си позиция. Това е найвисшата фаза във формирането на активно
европейско гражданство. Младшите посланици
показаха и своята осведоменост и специфични
знания, свързани с ЕП иЕС чрез Kahoot Quiz –
викторина на английски език на тема „Провери
знанията си за Европейския съюз“. Този
съвременен метод за работа с ученици е идея, която старши посланик Ани Павлова донесе от
семинара за учители в Брюксел. Демонстрираните знания на младшите посланици впечатлиха
гостите на събитието и журито на Дебата : г-жа Красимира Василева – председател на НАБЕК, гжа Мария Панайотова – ръководител Информационен Център Европа Директно към Търговскопромишлена палата -Враца и г-жа Мария Дончева – местен сътрудник на евродепутата
Владимир Уручев. За всички нас не остана съмнение, че учениците са изключително подготвени
по тема, която е в унисон с един от основните приоритети на българското Председателство на
ЕС – създаването на предпоставки за развитието на една дигитално силна и
конкурентноспособна Европа.

Европейската комисия предложи пакет от мерки за подобряване на достъпността на данните в ЕС и за
насърчаване електронното здравеопазване. Основаните на данни иновации играят ключова роля за
пазарния растеж, създаването на работни места (най-вече за малките, средните и стартиращите
предприятия) и разработването на нови технологии. Те дават възможност на гражданите да ползват и
управляват по-лесно своите здравни данни, а на публичните органи — да използват по-добре тези данни за научни
изследвания, профилактика и реформиране на системите на здравеопазване.
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Българката Милена Ангелова, член на група „Работодатели“, ще бъде един от двамата заместникпредседатели на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) с мандат от две години и
половина – от 2018 г. до 2020 г. Тя ще отговаря за бюджетните въпроси. Тя заема една от ръководните
позиции в ЕИСК наред с новоизбрания председател Лука Жайе от Италия, бивш председател на група
„Други интереси“, и заместник председателя Исабел Каньо Агилар от Испания, член на група „Работници“, която ще
отговаря за комуникацията.
Европейската комисия прие годишния си пакет по въпросите на разширяването, включително седем
отделни доклада за партньорите от Западните Балкани и Турция. С оглед на постигнатия напредък
Комисията препоръчва започването на преговори за присъединяване с Албания и с бившата югославска
република Македония. В пакета относно разширяването се прави оценка на изпълнението на политиката
на ЕС по въпросите на разширяването въз основа на установени критерии и справедливи и строги условия. Всеки от
седемте партньори е оценен въз основа на постигнатите от него резултати.
Комисията направи предложение за забрана на особено вредните нелоялни търговски практики по
веригата на предлагане на храни, за да се осигури по-справедливо участие на малките и средните
предприятия от хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство.Ще бъдат забранени
следните нелоялни търговски практики: забавени плащания за нетрайни продукти, анулиране на поръчки
в последния момент, едностранни промени по договори или промени с обратна сила и принуждаване на доставчика
да плаща за похабени продукти. Други практики ще бъдат допустими само ако са включени в предварително
споразумение между страните при ясни и недвусмислени условия: когато купувач връща на доставчика непродадени
хранителни продукти; когато купувач принуждава доставчика да плати такса, за да сключи или да не изгуби договор
за доставка на хранителни продукти; когато доставчик плаща за рекламата или за пускането на пазара на хранителни
продукти, продавани от купувача.
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