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Как Парламентът направи живота Ви онлайн 

по-лесен през 2018 г. 
Европейският парламент работи целенасочено към изграждането на онлайн пазар в ЕС, който 
дава възможности на всички да пътуват и да пазаруват, гледат филми и водят разговори 
навсякъде в ЕС без пречки и допълнителни разходи. Ето някои от нещата, които депутатите 
приеха през изтичащата година. 
 

Без пренасочвания по страни при онлайн пазаруване 

 

От 3 декември 2018 г. гео-блокирането в ЕС престана да съществува. През февруари Парламентът 
одобри регламент, задължаващ търговците да дадат онлайн достъп до предлаганите от тях стоки 
и услуги на всички хора в ЕС, независимо от къде се свързват. 
Премахнати са различни форми на дискриминация, като например пренасочването към 
страница, предназначена за потребители от конкретна страна. Правилата обхващат продажбите 
на домакински уреди, електроника, дрехи, билети за събития и резервации на хотели и коли. 
 

Повече информация за доставките на колети 

 

През март Парламентът прие мерки за подобряване на условията на международните доставки 
на колети. Новите правила, влезли в сила през май, целят да засилят конкуренцията и 
прозрачността на цените за доставки и да намалят пречките пред потребителите и търговците 
при поръчването на стоки онлайн. 
 
 

Достъп до Вашия платен абонамент за филми навсякъде в ЕС 

 

Над половината от европейците гледат филми и телевизионни сериали през Интернет повече от 
веднъж седмично. От април 2018 г. всеки един може да гледа любимите си предавания и когато 
се намира в друга страна от ЕС. Регламентът за преносимостта дава възможност на всички, които 
са абонирани за платени услуги онлайн, да ползват тези услуги, когато пътуват в рамките на ЕС. 
 

Бърза безплатна Интернет връзка на публични места 

 

WIFI4EU е европейска инициатива, която финансира инсталирането на високоскоростен 
безжичен Интернет на публични места в ЕС. Целта е над 6 000 общини да имат бърза връзка 
благодарение на инициативата до 2020 г. През декември бяха обявени първите 2 800 общини, 
получили финансиране, другите ще могат да кандидатстват отново в началото на 2019 г. 
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Защита на личните данни 

 

Общите правила на ЕС за защита на 
личните данни започнаха да се прилагат 
от 25 май 2018 г. Те дават на 
потребителите по-голям контрол върху 
информацията, която разкриват за себе 
си онлайн, включително правото да знаят 
как се използват данните им и правото да 
искат заличаване на нежелани неща. 
 

 

 

По-евтини международни разговори и правила за 5G 

 

През ноември депутатите одобриха законодателен пакет за телекомуникациите, който слага 
таван на цената на телефонните разговори в рамките на ЕС (19 евро цента на минута) и на 
текстовите съобщения (6 евро цента на съобщение). Тези ценови лимити влизат в сила от 15 май 
2019 г. Законодателството също така стимулира изграждането на 5G мрежи в европейските 
градове до 2020 г. 
 

Младежка безработица: как ЕС се бори с проблема 
 
 

Годините на кризата лишиха много 
хора, навлизащи на трудовия пазар, от 
възможности за започване на истинска 
кариера. Коефициентът на безработица 
сред хората на възраст от 15 до 24 
години в ЕС се повиши от 15% през 2008 
г. до 24% в началото на 2013 г. Нещата 
изглеждаха още по-зле в страни като 
Гърция (60% младежка безработица), 
Испания (56,2%), Хърватия (49,8%), 
Италия (44% през 2014 г.) и Португалия 
(40,7%). 
 
От 2013 г. делът на младите хора без работа започва да намалява, но през 2018 г. средното ниво 
в ЕС все още е 15,1%. Бавно намалява и делът на младите хора, които не работят и не учат - за 
2017 г. той е средно 10,9% за ЕС. 
 
Европейският съюз стартира редица инициативи за насърчаване на младежката заетост. 
Депутатите настояват и за повече средства за решаване на проблема ‒ в преговорите за бюджета 
на ЕС за 2019 г. Парламентът отстоява увеличаване на финансирането за програмата „Еразъм+“ 
и за Инициативата за младежка заетост.  
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Мерките на европейско ниво 
 

Гаранцията за младежта и Инициативата за младежка заетост се 

концентрират върху млади хора, които нямат работа, не провеждат стаж и не учат. Тук се 
включват и дългосрочно безработни, както и хора, които не са регистрирани като търсещи 
работа. 

Гаранцията за младежта е политически ангажимент от 
всички държави в ЕС да осигурят на всеки човек на 
възраст под 25 години качествена оферта за работа, 
продължаване на обучението, осъществяване на 
практика или на стаж. Това трябва да се случи в рамките 
на 4 месеца от момента, в който той става безработен 
или приключва образованието си. 
 

Инициативата за младежка заетост е инструмент за финансиране на програми на държавите по 
изпълнението на Гаранцията за младежта. Тези програми включват обучение или подпомагане 
на младите за намиране на първа работа, както и осигуряване на стимули за работодателите. 
 
Инициативата е насочена само към онези региони в ЕС с младежка безработица над 25%. Това 
означава, че тя може да финансира проекти в 120 европейски региона, разположени в 20 страни 
от ЕС (включително България). 
 
От началото на 2014 г. всяка година в схеми по Гаранцията за младежта се регистрират над 5 
милиона души, а над 1,7 млн. души са получили директна подкрепа по Инициативата за 
младежка заетост, показват данни на Комисията. 
 

ЕС стартира също така Европейски алианс за 

професионална подготовка, за да подобри 

качеството на практическото обучение в Европа и да 
подкрепи постигането на целите на Гаранцията за 
младежта. 
  
През 2014 г. страните членки одобриха рамка за 

качество на стажовете, която цели да осигури на младите хора възможности за натрупване на 
ценен опит при безопасни и справедливи условия.  
 

Европейският портал за търсене на работа EURES стартира 

платформа, насочена към хората на възраст между 18 и 35 години, 

под името „Вашата първа EURES работа“. 

Платформата събира на едно място обяви за свободни позиции от 
работодатели от всички страни в ЕС, както и от Норвегия и 
Исландия.  
 

През септември 2018 г. Парламентът одобри правната рамка за Европейския корпус за 

солидарност. Той предлага на младите хора възможности да се включат в социални проекти, 

които носят ползи на общности и хора из цяла Европа. 
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Украинският режисьор Олег Сенцов получава 

наградата „Сахаров“ за 2018 г. 
 

Украинският филмов режисьор Олег Сенцов бе обявен на 25 октомври за носител на наградата 

„Сахаров“ на Европейския парламент за свобода на мисълта. 

Г-н Сенцов, който излежава присъда в Русия по обвинения за тероризъм, бе избран за лауреат 
от лидерите на политически групи в Парламента измежду три номинации. 
 
При обявяването на решението в пленарна зала председателят на Парламента Антонио Таяни 
заяви: „Със смелостта и с решимостта си, с поставянето на своя живот в опасност режисьорът 
Олег Сенцов се превърна в символ на борбата за освобождаване на политическите затворници 
в Русия и по света. Като му присъжда наградата „Сахаров“, Европейският парламент изразява 
солидарност с него и неговата кауза. Ние приканваме за неговото незабавно освобождаване. 
Неговата борба ни напомня, че е наш дълг да защитаваме човешките права навсякъде по света 
и при всякакви обстоятелства.“ 
 

Кой е Олег Сенцов 

 

 
 
Олег Сенцов е украински режисьор, осъден на 20 години лишаване от свобода за подготовка на 
терористични актове срещу руското управление в Крим след анексирането на полуострова. 
Неправителствената организация „Амнести Интернешънъл“ определи процеса срещу него като 
„несправедлив процес пред военен съд“. 
 
Руските окупационни сили в Крим са арестували незаконно и осъдили на продължително 
лишаване от свобода приблизително 70 украински граждани.  
От средата на май до 6 октомври Олег Сенцов провеждаше гладна стачка, която той преустанови 
заради заплахата да бъде хранен принудително. 
 
На церемония в Страсбург на 12 декември близки на украинския режисьор Олег Сенцов приеха 
от негово име наградата „Сахаров“ на Европейския парламент. 
Самият Сенцов не можеше да присъства лично, тъй като излежава 20-годишна присъда в затвор 
в Сибир за подготовка на терористични актове срещу фактическите власти в Крим ‒ обвинения, 
които Сенцов отрича. 
Неговата братовчедка Наталия Каплан и адвокатът му Дмитрий Динзе го представляваха на 
церемонията в Страсбург. 
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Европа, която се вслушва: диалози и 

консултации с гражданите 
 

Европейската комисия 

представи доклад за напредъка по 

отношение на диалозите и 

консултациите с гражданите. 

 

Докладът се основава на коментарите и 
предложенията на гражданите и ще бъде 
използван при обсъжданията на лидерите 
на ЕС на 13 – 14 декември 2018 г. От началото 
на мандата на Комисията на Юнкер 160 000 
граждани от всички националности, 
възрасти, раси и религии и от целия 

политически спектър са участвали в над 1200 дебата с представители на европейските 
институции и политици в кметства, университети, фабрики и други места в целия Европейския 

съюз. Посланието на гражданите е недвусмислено – европейците искат да играят 

активна роля при определянето на бъдещето на Съюза. 

 
Според доклада за напредъка почти две трети от европейците заявяват, че са оптимисти за 
бъдещето на Европейския съюз, което е най-високото равнище на оптимизъм от 2009 г. насам. 
Повечето граждани смятат, че Европа е от основно значение за справянето с 
предизвикателствата, пред които сме изправени понастоящем, включително изменението на 
климата, икономическите и социалните проблеми, миграцията и сигурността. Те възприемат 
Европа като континент на ценности – мирен проект и пространство на свобода и демокрация, 
където се зачитат основните права. 
 
76% от населението мислят, че ЕС е място на стабилност в един тревожен свят и искат Съюзът да 
има обща външна политика и обща отбранителна политика. 
 
Въпреки че много хора виждат ползите от еврото (почти три четвърти от гражданите на страните 
от еврозоната подкрепят Икономическия и паричен съюз), все още има страхове от повишаване 
на цените или нестабилност, причинена от неспазването на правилата. Европейците биха 
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желали да видят по-голяма хармонизация в някои области, като например околна среда и 
безопасност на храните. Те искат динамична икономика и реформи, за да стане Съюзът по-
ефективен и прозрачен. 
 

Окончателен доклад ще бъде представен на първата среща на върха на 

ЕС-27 в Сибиу, Румъния, която ще се проведе на 9 май 2019 г., само 

няколко седмици преди изборите за Европейски парламент. 

 

През 2013 г., която бе обявена за Европейска 
година на гражданите, Комисията даде началото 
на първите граждански диалози, за да обсъжда 
различни въпроси с гражданите, както и с 
национални и местни политици. Тези срещи, 
замислени и организирани от Европейската 
комисия, дават възможност на гражданите от 
всички среди да дискутират, да обменят идеи и 
да разговарят свободно с тези, които им служат – 

от комисарите и членовете на Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейския 
икономически и социален комитет до представителите на органите на европейско, национално, 
регионално или местно равнище. 
 
С публикуването на Бялата книга за бъдещето на Европа през март 2017 г. Комисията постави 
началото на нов дебат за бъдещето на ЕС от 27 държави. За да подпомогне този дебат, 
Комисията увеличи значително броя на провежданите диалози. Членовете на Комисията пътуват 
из цяла Европа и изслушват вижданията на гражданите по различните предложени сценарии, 
като по този начин всеки има възможност да допринесе за определянето на бъдещето на Съюза. 
 
През март 2018 г. 27 държави членки одобриха съвместна рамка за консултации с гражданите, 
допълвайки работата на Комисията в тази област. За да подкрепи процеса, Комисията започна 
специална онлайн консултация с въпроси, разработени от европейска дискусионна група на 
граждани. Над 75 000 граждани са отговорили на въпросите в рамките на онлайн консултацията 
за бъдещето на Европа. 
 
 

Комисията представя нови подробни правила за 
електронната търговия, включително нова роля 
на онлайн платформите в борбата срещу 
измамите 
 
 

С обявените мерки Комисията подготвя плавния преход към новите правила за ДДС в областта 
на електронната търговия, които ще влязат в сила през януари 2021 г. 
Новите мерки предвиждат участие на онлайн платформите в борбата срещу данъчните измами 
и начини за намаляване на административните пречки пред дейността на онлайн търговците. 
Представените мерки са част от общия план на ЕС за прекратяване на измамите с ДДС и за 
подобряване на събирането на ДДС върху интернет търговията, благодарение на който 
държавите членки ще възстановят загубите от данъчни приходи в сектора, възлизащи на 5 млрд. 
евро годишно (очаква се до 2020 г. тази сума да достигне 7 млрд. евро).  
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Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и митническия съюз 
Пиер Московиси заяви: „ЕС се подготвя за въвеждането през 2021 г. на нова система на ДДС, 
която ще улесни онлайн търговците и ще помогне на държавите членки да възстановят изгубени 
приходи от ДДС. Днешните предложения ще стимулират развитието на онлайн предприятията, 
като същевременно се предотвратява нелоялната конкуренция от страна на измамници или на 
неспазващи закона фирми. За постигането на тази цел обаче ключово значение има приносът на 
онлайн платформите“. 
 

Нова система на ДДС за онлайн търговците  

 
С предложените днес правила за прилагане ще се гарантира, че след влизане в сила на новото 
законодателство през 2021 г. онлайн търговците ще разполагат с нова система на ДДС. 
Благодарение на планираните нововъведения онлайн предприятията ще могат да използват в 
максимална степен предимствата на европейския единен пазар. 
 
Мерките предвиждат въвеждане на електронен бизнес портал за ДДС (или т.нар. „обслужване 
на едно гише“), който ще позволи на онлайн търговците да изпълняват своите задължения във 
връзка с ДДС в ЕС чрез лесен за използване онлайн портал на собствения им език. 
 
 Без този портал търговците щяха да са длъжни да се регистрират по ДДС във всяка европейска 
държава, в която възнамеряват да продават — именно това изискване се определя като една от 
най-сериозните пречки пред малките предприятия, извършващи презгранична търговия. 
Системата беше въведена през 2015 г. за доставчиците на електронни услуги и вече 
функционира ефективно. 
 

Гарантирано плащане на ДДС при продажба на стоки от независими 

търговци, използващи онлайн платформи 

 
 През 2021 г. ще се въведе задължение за големите онлайн платформи да гарантират събирането 
на ДДС при извършваните с тяхно посредничество продажби на стоки от дружества извън ЕС на 
европейски потребители. В представените днес предложения се уточняват случаите, в които се 
приема, че онлайн платформите улесняват сделките между своите ползватели, и се посочва 
каква информация трябва да се съхранява във връзка с извършените продажби. Тъй като 
отговорност за неплащането на ДДС ще носят именно платформите, компетентните органи 
трябва да са сигурни, че могат да изискват дължимия данък в случаите, в които търговци от 
държави извън ЕС не са спазили правилата. 
 
С новите правила по-конкретно ще се гарантира прилагането на правилната ставка на ДДС за 
стоките, продавани от разположени в ЕС складове, дори когато самите търговци се намират 
извън ЕС. В момента държавите членки срещат някои трудности при получаването на дължимия 
ДДС за стоки, продавани от т. нар. „центрове за обработка на поръчки“.  
 
 Новите технически мерки са разработени в консултация с онлайн платформите и компетентните 
органи на държавите членки. Те са съпроводени от процес на опростяване на ДДС, чиято цел е 
да се избегне непропорционалното бреме за платформите и да се гарантира, че те могат да се 
съсредоточат върху основната си бизнес дейност.  
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Комисията очерта набор от действия, за да 
запази културното наследство сред 
приоритетите на политиките 
 

При закриването на Европейската година на културното наследство, 2018 г. по време на 
конференцията #EuropeForCulture във Виена Комисията представи редица действия в областта 
на културното наследство. 

През 2018 г. в контекста на Европейската 
година на културното наследство над 6,2 
милиона души взеха участие в повече от 
11 700 прояви, организирани в 37 
държави. За да гарантира, че постигнатото 
през Европейската година ще има траен 
ефект и след 2018 г., Комисията предложи 
днес близо 60 действия, свързани с 
популяризирането и опазването на 
културното наследство в дългосрочен 
план. 
 
В Рамката, обявена в Европейската 
програма за култура, която Комисията 

прие през май, се съдържат конкретни действия в подкрепа на постигането на реална промяна 
в начина, по който се възползваме от европейското културно наследство и го пазим и 
популяризираме. 
 
Действията в Рамката са разделени в пет тематични области. Те ще бъдат осъществени през 
следващите две години и ще включват например: 
 

1. Културното наследство за изграждането на приобщаваща Европа: 

участие и достъп за всички 

През 2019 г. Европейската комисия ще стартира проекта #WeareEuropeForCulture. С него ще се 
финансират временни изложби на обществени места, които насочват вниманието към лични 
истории и предмети, имащи връзка с културното наследство. Целта е да се достигне до хората, 
които обикновено имат по-рядко досег с културното наследство. 
 

2. Културното наследство за изграждането на устойчива Европа: 

интелигентни решения за сплотено и устойчиво бъдеще 

„Европейска столица на интелигентния туризъм“ е нова инициатива на ЕС, с която се отличава 
новаторският и интелигентен туризъм в европейските градове. През 2019 г. носители на титлата 
ще бъдат Хелзинки и Лион. Наградата има за цел да се предостави платформа за европейските 
градове, чрез която те да си сътрудничат и да споделят примери за успех. 
 

3. Културното наследство за изграждането на издържлива Европа: 

опазване на застрашеното културно наследство 

През 2019 г. Съвместният изследователски център на Комисията ще започне разработването на 
нов подход в подкрепа на преоборудването на съществуващите сгради с историческо значение 



 

Безплатна телефонна линия от всички точки на Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11 
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейския съюз. Нито  

Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от името на Комисията, не носи отговорност за начина , по който горната 

 информация може да бъде използвана. Европейски информационен център EUROPE DIRECT Враца е част от   

 информационната мрежа EUROPE DIRECT и се подкрепя от Търговско-  

промишлена палата – Враца, Европейската комисия и Европейския парламент. 

в своя проект iRESIST+. Целта е да се спомогне за увеличаването на способността им да устояват 
на земетресения, както и за постигането на по-голяма енергийна ефективност. 
 

4. Културното наследство за изграждането на новаторска Европа: 

мобилизиране на знанията и изследванията 

ЕС ще продължи да подкрепя развиването на специализирани умения и компетентности и 
подобряването на управлението на знанията и трансфера на знания в сектора на културното 
наследство, включително чрез програмата „Еразъм+“. Целта е да се набележат уменията, които 
са изложени на риск от изчезване, да се съберат статистически данни, да се дефинират 
професионални профили и да се разработят рамки за повишаване на осведомеността и 
привличането на младите хора към професии, свързани с културното наследство. 
 

5. Културното наследство за изграждането на по-силни световни 

партньорства: укрепване на международното сътрудничество 

ЕС е в процес на създаване на международна мрежа за иновации и дипломация в областта на 
културното наследство по линия на програма „Хоризонт 2020“. Със своя експертен опит ЕС ще 
съдейства на трети държави за опазването на културното наследство чрез обучения и за 
стимулирането на създаването на новаторски, адаптирани към различните региони решения 
(съседните на ЕС държави, Латинска Америка, Африка, Азия).  
 

Ново приложение за откриване на културни обекти 

 
По време конференцията 
#EuropeForCulture, състояла се на 6 
и 7 декември, Комисията представи 
също така своето ново мобилно 
приложение, наречено Cultural 
Gems („Културни перли“) и връчи 
специална награда по проекта 
eTwinning в областта на културното 
наследство. Победители са два 
проекта — Monumental Europe и 
MATH 3.0 Amazing Trip through 

History, които са дали възможност на учащите да опознаят културното наследство на Европа чрез 
междукултурни и съвместни проекти. 
 
Приложението Cultural Gems е платформа за местните общности в големите и малките градове, 
чрез което те могат да популяризират своите по-малко известни културни обекти, а посетителите 
и местните жители — да открият културни и творчески места встрани от отъпканите пътеки. То 
предлага лесна за ползване интерактивна карта с акцент върху културата и творчеството, 
съдържаща игрови аспекти за поддържане на интереса на ползвателите. Приложението е 
резултат от Обзора на градовете на културата и творчеството, започнат от Комисията през 2017 
г. В Обзора се съпоставят и оценяват резултатите от дейността на 168 града в 30 европейски 
държави, като за целта се използват количествени и качествени данни. Както Обзорът, така и 
мобилното приложение бяха разработени от вътрешната научна служба на Комисията — 
Съвместният изследователски център, в подкрепа на местните създатели на политики при 
използването на културата за стимулиране на иновациите, създаването на работни места и 
социалното сближаване. 
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ВАЖНО !!!  НАШИЯТ НОВ МЕЙЛ АДРЕС ОТ НАЧАЛОТО НА 2019 ГОДИНА Е : 
 

europe.direct.vratsa@gmail.com  
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Парламентарната комисия по заетост гласува позицията си за социалната политика на ЕС в 
следващия бюджетен период (2021-2027 г.). Депутатите предлагат увеличаване на финансирането 
с главен акцент върху заетостта сред младите хора и подкрепата за децата. Парламентарната 
комисия подкрепя обединяването на социалните програми на ЕС под названието „Европейски 
социален фонд плюс“ (ЕСФ+). Новият фонд ще включва: 

•  Европейския социален фонд и Инициативата за младежка заетост 
•  Фонд за европейско подпомагане на хората в най-голяма нужда 
•  Програмата на ЕС за заетост и социални иновации 
•  Здравната програма на ЕС 
 

Европейците изминават над 500 млрд. км в пътувания с влак всяка година и Парламентът иска 
техните права да бъдат защитени. Всички жп компании в ЕС ще трябва да осигурят безплатно 
съдействие на хората с увреждания или с ограничена мобилност. Те също така ще дължат 
компенсации за загуба или повреждане на инструментите за придвижване или за загуба или 
наранявания на обучени животни. Към момента само пет страни в ЕС прилагат изцяло 

съществуващите правила за правата на пътуващите с влак ‒ това са Белгия, Дания, Италия, Нидерландия и Словения. 
Другите страни се възползват от изключения за вътрешните линии на дълги разстояния или за презгранични линии. 
 
 

Парламентът прие регламент, който определя, че леките и тежкотоварните автомобили в ЕС ще 
бъдат таксувани в съответствие с това доколко реално ползват пътищата и какво количество 
емисии генерират. Страните в ЕС, които към момента ползват системи за таксуване за времеви 
период (винетки), ще трябва да преминат към тол системи, основани на изминатото разстояние. 
Новите системи ще трябва да влязат в сила от 2023 г. за камионите и автобусите и от 2027 г. за 

вановете и микробусите. Промените засягат само пътищата и магистралите, които са част от Трансевропейската 
транспортна мрежа, и само случаите, в които се събират пътни такси. Страните членки са свободни да решат да не 
събират такси. 
 
 
 

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