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Правата Ви като пътник: какво трябва да знаете
Ако при лятната почивка влакът Ви бъде забавен или полетът отменен, не забравяйте,
че правилата на ЕС Ви гарантират права, които превозвачите трябва да спазват.
Когато става въпрос за почивка на мечтана дестинация, проблемът често е с
придвижването. Пътуванията могат да крият някои неудобства - например, неочаквани
забавяния, анулиране на полети, загуба на багаж.
Затова правилата на ЕС налагат на международните превозвачи определени
задължения независимо от вида транспорт: със самолет, влак, автобус или кораб. Ако
нещо се случи при превоза, компаниите трябва да осигурят храна, настаняване,
възстановяване на платеното и компенсации.
Превозвачите нямат право да таксуват по-скъпо пътници в зависимост от тяхната
националност или място на закупуване на билета.
Европейското законодателство гарантира също така специални грижи към хората с
намалена подвижност, които имат право да получат съдействие при превоза, без да
заплащат допълнително.
Правата на пътуващите със самолет
Хората, резервирали полет, могат да получат до 600 евро компенсации, ако им бъде
отказан достъп на борда на самолета. Компенсации се дължат и при забавяне или
анулиране на полет. Размерът на компенсациите зависи от дължината на полета, като
максималната сума се дължи при полети с дължина от над 3 500 км.
Полети 1 500 − 3 500 км
Полети до 1 500 км Полети в ЕС над 1 500 км Полети над 3 500 км
250 евро

400 евро

600 евро

Размер на компенсациите в зависимост от дължината на полета

В някои случаи компенсации не се дължат −
например, когато превозвачите предложат
удобни алтернативни решения или когато
забавянето е породено от изключителни
обстоятелства като решения на въздушния
контрол, политическа нестабилност, лошо време
или
заплахи
за
сигурността.
През 2014 г. Парламентът гласува за засилване на правата на пътниците, ползващи
въздушен транспорт. Тези правила все още се обсъждат в Съвета.
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Европейска здравна карта: за по-безопасно пътуване
Човек не избира къде и кога може да се разболее, но европейската
здравноосигурителна карта прави по-лесно търсенето на спешна медицинска помощ в
ЕС.
Ако нещо се обърка по време на Вашата задгранична почивка, е добре да имате под
ръка европейска здравноосигурителна карта. Тя е безплатна и Ви дава достъп до
държавно медицинско обслужване по време на временен престой в някоя от 28-те
държави от ЕС, както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария. С нея можете
да получите медицински грижи при същите условия и на същите цени (безплатно в
някои държави) като хората, осигуряващи се в съответната държава.
Картите се издават от националните здравноосигурителни служби.
Какво не покрива картата
Идеята на картата е да даде възможност на
хора, които са временно в друга страна, да
потърсят медицинска помощ при нужда. По
принцип тя не е предназначена за
целенасочено търсене на лечение в друга
страна. Също така тя не е алтернатива на
пътническата застраховка и не покрива
разходи за частно лечение или за връщането
в родната страната ви по-лесно търсенето на
спешна медицинска помощ в ЕС.

Европейските решения относно промените в климата
Климатичните изменения застрашават много аспекти от нашия живот.
Взети заедно, страните в Европейския съюз заемат трето място в света по емисии на
парникови газове след Китай и САЩ. Производството и потреблението на енергия
(включително в транспорта) са отговаряли за 78% от емисиите на парникови газове през
2015 г.
През 2008 г. ЕС си постави задачата да намали емисиите с 20% до 2020 г. спрямо нивото
от 1990 г. Към момента тази цел е постигната: през 2015 г. емисиите в ЕС са били с 22%
по-ниски в сравнение с 1990 г.
Страните в ЕС са решени да продължат с политиката си да ограничават емисиите, които
допринасят за промените в климата. През 2014 г. те поеха ангажимент за намаление до
2030 г. с 40% спрямо нивото от 1990 г. Тази цел бе заложена като част от световното
споразумение за климата, сключено в Париж в края на 2015 г.
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За реализирането на целта бе прието европейско законодателство в различните
сектори. Например, Европейският съюз направи промени в схемата за търговия с
емисии, която управлява постепенното намаляване на емисиите от промишлеността и
енергетиката.
За другите сектори са определени национални цели за ограничаване на емисиите.
Приносът на всяка страна се определя според нейния брутен вътрешен продукт на глава
от населението.
ЕС иска също така да използва способността на горите да абсорбират въглероден
диоксид, за да се намали рискът от климатичните промени.
Проблемът с производството и потреблението на енергия
Енергията е в основата на проблема с
емисиите и затова Европейският съюз се
ориентира към
политика за по-чисти
източници и ефективно използване. Един
от основните акценти е увеличаването на
дела на възобновяемите източници
(слънце, вятър, вода) и даването на
възможност на отделните домакинства да
произвеждат собствена „зелена“ енергия.
Друго измерение на тази политика е
подобряването
на
енергийната
ефективност
на
сградите
и
на
домакинските уреди.

Семейство и кариера: ЕП работи за нов баланс между работа и
личен живот
Европейският парламент работи по приемането на гъвкави условия на труд, които ще
дадат повече свобода на родителите и на хора, които се грижат за близките си.
Парламентарната комисия по заетост подкрепи на 11 юли правила за постигане на подобър баланс между личния и професионалния живот. Някои от целите на
законодателството са да стимулира бащите да посветят повече време на семейството
си, да подкрепи равенството между половете и да гарантира равните възможности за
жените.
Депутатите се обявяват за по-високи минимални стандарти по отношения на отпуска за
родители и хора, които се грижат за свои близки, за да не се налага те да избират между
кариерата и семейството.
Предложеният текст гарантира правото на поне 10 дни платен отпуск за бащата (или
втория родител) покрай раждането или осиновяването на дете. Също така се
регламентира правото на 4 месеца родителски отпуск, който може да се вземе до 10тата годишнина на детето, но не може да се прехвърли на другия родител.
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Хора, които се грижат за тежко болни или зависими близки, също биха имали право на
платен отпуск от работа. Депутатите предлагат плащанията за родителски отпуск и за
хората, които гледат близките си, да се равняват на поне 78% от брутната заплата, а за
отпуска след раждане/осиновяване − поне 80%.
Нивото на заетост на жените в ЕС е 66,5% за
2017 г., далеч под това на мъжете, което е
78%. Вероятността жените да работят на
непълно работно време и да прекъснат
кариерата си е много по-голяма, като всичко
това води до неравенство в заплащането и
пенсиите между двата пола.
Гласуваният текст също така посочва, че
родителите трябва да могат да ползват
гъвкави
условия
на
труд,
например
възможности за работа извън офиса.
Очаква се Парламентът, Комисията и Съветът да започнат преговори по крайния текст
на законодателството през есента.

Филмите финалисти за награда LUX за 2018 г. показват силни
женски образи
Трите филма, които ще си оспорват тази година
кинонаградата LUX на Европейския парламент, са

„Стикс“, „Другата страна на всичко“ и
„Жена на война“.
Филмите финалисти бяха обявени на пресконференция
на 24 юли в Рим. Това, което обединява селектираните
ленти, е присъствието на силни жени в тях.
„Другата страна на всичко“ (Druga strana svega) е
документален филм на сръбската режисьорка Мила
Турайлич, който свързва историята на цяла страна със
съдбата на едно семейство и поставя въпроса за отговорността на всяко поколение за
бъдещето.
„Жена на война“ (Kona fer í stríð) на исландския режисьор Бенедикт Ерлингсон е весел
филм за музикална учителка, която е и запалена екологична активистка. Докато
планира най-смелата си инициатива, тя научава, че нейната молба за осиновяване на
дете от Украйна е одобрена.
„Стикс“ (Styx) на австрийския режисьор Волфганг Фишер е майсторска алегория на
нашето противоречиво отношение към бежанците. Героинята отплава на мечтана
морска ваканция, но след буря се оказва близо до плавателен съд, пълен с бедстващи
хора. Бреговата охрана й нарежда да не се меси, но нейната съвест й казва друго.
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Една от целите на наградата LUX е популяризирането на качественото европейско кино.
С подкрепата на Парламента ще бъдат осигурени субтитри на трите филма финалисти
на всички 24 официални езика на ЕС. Това ще позволи тяхното прожектиране из цяла
Европа в рамките на Филмовите дни на наградата LUX през есента.
Филмът победител ще бъде избран от депутатите и обявен по време на пленарната сесия
на 14 ноември в Страсбург.

Регламентът на ЕС за личните данни: Вие решавате какво се
случва
Новите правила за личните данни, които се прилагат от 25 май в цяла Европа, защитават
гражданите от злоупотреби и осигуряват ясни правила за бизнеса.
Общият регламент на
ЕС относно защитата на
данните (GDPR)
Опитвали ли сте се да
заличите
неудобни
снимки от дигиталния
свят или да накарате
коментари в Интернет да
изчезнат? Хартията гори,
спомените избледняват,
но
Вашата
любима
търсачка
и
Вашите
профили в социалните
мрежи не оставят лесно
нещата да почиват в
миналото.
Изследване показва, че само 15% от хората смятат, че имат пълен контрол върху
информацията, която споделят онлайн. За всички останали вече има нов инструмент в
тяхна подкрепа - общите правила за защита на личните данни.
Значението на личния живот
„Ценността на правото на личен живот не е намаляло, особено сред младите хора. Те
осъзнават, че неприкосновеността на данните е важна, защото те са свързани с толкова
много хора около себе си, че изпитват нужда да бъдат настоятелни относно правото на
личен живот и контрола върху данните. Общите правила за защита на данните правят
това по-лесно“, заявява Ян Филип Албрехт (Зелени/ЕСА, Германия), който бе автор на
доклада на ЕП за законодателството, когато то бе прието през 2016 г.
Правилата за защита на данните са отговорът на ЕС на предизвикателствата, свързани с
живота в едно дигитално общество. Те дават на гражданите повече контрол върху това
какво се случва с тяхната лична информация и в същото време налагат правна яснота
за задълженията на компаниите при набирането и обработката на данни.
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Нови по-високи стандарти за защита на данните
В последните месеци проблемите с използването на личните данни привлякоха много
внимание с разкритията, че британската агенция за политически маркетинг Cambridge
Analytica се е сдобила с данните на 87 млн. потребители на Facebook без тяхното
разрешение. Скандалът стана тема на дебат в Парламента и причина изпълнителния
директор на Facebook Марк Зукърбърг да дойде и да даде обяснения пред депутати на
22 май.
Приближаването на датата на влизане в действие на правилата накара много компании
да потърсят с електронни съобщения позволение от потребителите си в Европа да
ползват данните им. Ян Филип Албрехт смята, че много от фирмите ще направят още
една стъпка напред и ще прилагат новите правила за целия свят.
„Много компании са на път да въведат общите правила за защита на данните като свой
стандарт, защото това е по-просто за тях. Ако те спазват по-високите европейски
стандарти, те няма да имат проблеми със защитата на данните навсякъде другаде по
света“, заяви депутатът в интервю.

34 млн. евро от фонд „Солидарност“ на ЕС за Гърция, Полша,
Литва и България
Фондът „Солидарност“ на ЕС (ФСЕС) има за цел да подпомогне възстановяването на засегнатите от
наводнения региони в България и Литва, от земетресения в Гърция и от бури в Полша

Природните бедствия през 2017 г. причиниха смъртни случаи и огромни щети
Помощите от ФСЕС на стойност от 34 млн. eвро, отпуснати за възстановяване в Гърция,
Полша, Литва и България след природните бедствия през 2017 г., бяха одобрени от
Комисията по бюджети.
Средствата, които следва да бъдат потвърдени на пленарно заседание в Страсбург и
Съвета, включват 16 918 941 евро за възстановяване в Литва след продължителните
дъждове и наводнения, които причиниха щети на отводнителни системи, язовири и
пътища, както и земеделски земи през лятото и есента на 2017 г.
Полша ще получи 12 279 244 евро за възстановяването на щетите от силните бури и
проливни дъждове в три войводства — Куявско-Поморско, Поморско и Великополско,
които унищожиха десетки хиляди хектара гори и реколта, както и транспортна и
енергийна инфраструктура.
Гърция ще получи 2 535 796 евро за възстановяване на засегнатите части на остров Кос,
който беше разтърсен от земетресението през юли 2017 г.
През есента на 2017 г., силни бури и дъждове също засегнаха района на Бургас, в
резултат на което бяха причинени щети на мостове, дренажни канали и подпорни стени
и на основната инфраструктура. Наводнението взе 5 жертви и засегна 6 000 души, като
142 жилищни и над 1 200 нежилищни имоти бяха наводнени. Предоставените помощи
на стойност от 2 258 225 евро ще покрият отчасти разходите за възстановителни
дейности на основна държавна инфраструктура.
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Съветът се очаква да одобри
помощите до 4 септември. Фондовете
ще бъдат достъпни няколко седмици
след като Европейският парламент
одобри предложението по време на
септемврийската пленарна сесия.
ФСЕС е създаден през 2002 г. след
сериозните наводнения в Централна
Европа през лятото на същата година.
Оттогава той е бил използван при 80
различни бедствия, причинени от
природни катастрофи като
наводнения, горски пожари,
земетресения, бури и суша. До
момента Фондът е предоставил
помощ на 24 различни европейския
държави в размер от над 5 млрд. евро.
Средствата от фонда „Солидарност“
на ЕС могат да служат за
възстановителни дейности и за
покриване на част от разходите за
спасителни операции, за предоставяне
на временно настаняване, за
почистване на засегнати региони и за
защита на културно наследство, и
имат за цел да облекчат финансовите
тежести, с които трябва да се
справят местните власти след
природни бедствия.

Конкурс за млади филмови режисьори в рамките на кампанията
#EUandME
Вземете камерата и се подгответе да кажете „Снимаме“. Петима талантливи млади
филмови режисьори имат възможността да разкажат своята #EUandME история, като я
разработят от хартията до екрана… с помощта на известен европейски режисьор.
Искате да разкажете страхотна история на тема #EUandME? Чувствате, че сте готови да
напишете сценарий и бленувате да го реализирате с помощта на известен европейски
режисьор? Мечтаете да видите как идеята Ви оживява на екрана? Представяме Ви
конкурса за млади филмови режисьори #EUandME!
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В рамките на кампанията #EUandME младите кинорежисьори имат възможност да
събудят „заспалия Спилбърг“ в себе си и да напишат и режисират късометражен филм,
не по-дълъг от 5 минути, свързан с влиянието на Европейския съюз върху ежедневието
на хората.

Филмът трябва да отразява една от петте теми на кампанията:

„Дигитални технологии“, „Мобилност“, „Умения и бизнес“,
„Устойчиво развитие“ и „Права“.
Всеки от петимата победители ще получи парична помощ от по 7500 евро, за да
реализира идеята си.
За участие в конкурса са необходими:
1. Две резюмета от по 500 думи за предложения филм – едното на английски,
другото – на родния език на кандидата.
2. Два видеоклипа по 60 секунди, направени със смартфон, в които се обяснява
идеята на филма. Единият видеоклип трябва да е на английски език, а другият –
на родния език на кандидата.
3. Линк към късометражен филм заснет от кандидата през последните 5 години.
Повече информация за конкурса и правилата, както и формуляра за кандидатстване ще
откриете на следния линк : https://europa.eu/euandme/bg/
Крайният срок за кандидатстване е 31 октомври 2018 г., 12:00 ч централноевропейско
време.
Кампанията #EUandME стартира в 28-те държави членки на ЕС през май 2018 г. и ще
продължи 18 месеца. Наред с конкурса за млади филмови режисьори, тя включва
популяризирането на пет късометражни филма на известни европейски режисьори,
илюстриращи ползите от ЕС за европейските граждани, и редица други събития и
дейности в държавите членки.
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 Търговскопромишлена палата – Враца, Европейската комисия и Европейския парламент.

Ново ръководство на тръжни процедури за финансирани от ЕС
проекти
Европейската комисия публикува ново ръководство, с което да помогне на националните
и регионалните длъжностни лица, които се разпореждат със средства от ЕС, да
организират ефикасни и прозрачни процедури за обществени поръчки за финансирани
от ЕС проекти.

Ръководството обхваща целия процес, от
подготовката и публикуването на поканите за
участие до подбора и оценката на офертите и
изпълнението на поръчките. За всеки от
етапите има включени съвети за избягване на
грешки, добри практики, полезни връзки и
образци. Разяснено е също така как да се
оползотворят максимално възможностите,
които разкриват приетите през 2014 г.
преработени директиви за обществените
поръчки, т.е. по-малко бюрокрация и повече
онлайн процедури, за да се улесни участието
на малките предприятия в публичните търгове и възможност за въвеждане на нови
критерии в решението за възлагане на поръчката с цел да се изберат социално
отговорни дружества и иновативни и екологични продукти.
„Оказването на помощ на държавите членки при организирането на надеждни тръжни
процедури за инвестициите на ЕС е от съществено значение, за да се защити бюджетът
на ЕС от грешки и за да се гарантира максималното въздействие на всяко вложено от ЕС
евро така, че това да бъде в пряка полза на гражданите“, заяви комисарят по
регионалната политика Корина Крецу.
Европейските структурни и инвестиционни (ЕСИ) фондове насочват над 450 милиарда
евро в реалната икономика на ЕС за периода 2014—2020 г., половината от които се
инвестират чрез обществени поръчки. В интернет има публикувана инфографика
относно ръководството, както и допълнителна информация относно дейностите на
Комисията, с които тя помага на държавите членки да подобрят начина си на управление
и инвестиране на средствата от ЕС.

Ръководството на български език можете да намерите тук :
https://ec.europa.eu/bulgaria/news/guidance-fondove_bg
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Планът „Юнкер“ надхвърли първоначалната цел от 315 милиарда
евро инвестиции
Европейската комисия и групата на Европейската
инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента
си да мобилизират 315 милиарда евро за
допълнителни инвестиции в рамките на Плана за
инвестиции за Европа — плана „Юнкер“. С
подкрепата на бюджетна гаранция от Европейския
съюз и на собствените ресурси, предоставени от
групата на ЕИБ, бяха одобрени 898 операции, които
се очаква да доведат до инвестиции в размер на 335
милиарда евро в 28-те държави — членки на ЕС. Това е повече от първоначалната цел
от 315 милиарда евро, определена през 2015 г., когато ЕФСИ бе стартиран като
съдействие за преодоляване на недостига на инвестиции в резултат на финансовата и
икономическа криза. Очаква се 700 000 малки и средни дружества да се възползват от
подобрен достъп до финансиране. Предвид успеха на ЕФСИ Европейският съвет и
Европейският парламент се споразумяха миналата година за удължаване на неговото
действие, както и за увеличаване на капацитета му на 500 милиарда евро до края на
2020 г.
Работни места и растеж
По оценка на икономическия отдел на ЕИБ и на Съвместния изследователски център на
Комисията (JRC) операциите на ЕФСИ вече са подкрепили повече от 750 000 работни
места, като до 2020 г. числото ще нарасне спрямо изходното положение на 1,4 милиона.
Освен това изчисленията показват, че благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече
се е увеличил с 0,6 %, като се очаква до 2020 г. увеличението да е 1,3 %. Две трети от
набраните 335 милиарда идват от частни ресурси, което означава, че ЕФСИ е постигнал
също така целта за мобилизиране на частни инвестиции.
Измерено спрямо големината на икономиката, най-голямо е въздействието в
държавите, които бяха тежко засегнати от кризата, т.е. Кипър, Гърция, Ирландия,
Италия, Португалия и Испания. При все че въздействието на преките инвестиции е
особено силно в тези държави, изчисленията сочат, че за регионите по цел
„Сближаване“ (предимно държави от Източна Европа) вероятно по-благотворни са
дългосрочните резултати.
Какво е финансирал планът „Юнкер“?
Планът „Юнкер“ позволява на групата на ЕИБ да финансира операции, които са порискови в сравнение с нейните обичайни инвестиции. Често подкрепените от ЕФСИ
проекти са силно иновативни, осъществяват се от малки предприятия без кредитна
история или обединяват по-малки инфраструктурни нужди по сектори и географски
обхват. Подкрепата за такива проекти изискваше от групата на ЕИБ да разработи нови
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финансови продукти, например рисков дълг с характеристики на собствен капитал или
инвестиционни платформи. Особено важно е, че планът „Юнкер“позволява също на ЕИБ
да одобрява по-голям брой проекти, отколкото би било възможно без гаранция от
бюджета на ЕС, както и да достига нови клиенти: 75 % от получателите на подкрепа от
ЕФСИ са нови за банката. Това доказва, че планът „Юнкер“ е създал реална
допълняемост.
Какви са ползите от „Юнкер“ за гражданите и предприятията?
В допълнение към финансирането на новаторски проекти и нови технологии планът
„Юнкер“ подкрепи и други цели на ЕС, като например в цифровата, социалната и
транспортната политика. Благодарение на ЕФСИ:
☺ още 15 милиона домакинства имат високоскоростен широколентов достъп до
интернет;
☺ повече от 500 000 социални и достъпни жилища са построени или обновени;
☺ 30 милиона европейци се ползват от подобрени здравни услуги;
☺ 95 милиона пътници годишно се радват на по-добра железопътна и градска
инфраструктура;
☺ 7,4 милиона домакинства са захранени с енергия от възобновяеми източници.

Европейски корпус за солидарност: Комисията отправя нова
покана за представяне на предложения за проекти
Европейската комисия приканва заинтересованите страни да представят идеи за
проекти в рамките Европейския корпус за солидарност. Бяха заделени общо 44 милиона
евро от бюджета на ЕС за избрани проекти, в които ще могат да участват млади хора от
цяла Европа и извън нея.
Това е първата от серия покани, които ще
позволят на най-малко 100 000 младежи да
участват в корпуса до края на 2020 г.
Кои проекти са допустими?
Отправената покана обхваща най-широкия
досега спектър от проекти: освен дългосрочна
индивидуална
доброволческа
дейност,
стажове и работни места в областта на солидарността, ще бъдат допустими
следните проекти, организациите ще могат да предлагат краткосрочни
проекти (с продължителност между две седмици и два месеца) за екипи от
доброволци. Организациите трябва първо да получат знак за качество, за който могат
да кандидатстват по всяко време, като изпратят заявление до националната агенция по
„Еразъм +“ или в някои случаи до Изпълнителната агенция за образование, аудиовизия
и култура.
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Не само публичните и частните организации, установени в държавите — членки на ЕС,
могат да кандидатстват за финансиране. Младите хора, регистрирани в Портала на
Европейския корпус за солидарност, също ще могат да сформират групи от най-малко 5
участника и сами да създават дейности за солидарност, ръководени от младежи.
В някои проекти на Европейския корпус за солидарност в областта на доброволчеството
могат да участват и организации извън ЕС — от Исландия, Лихтенщайн, Норвегия,
Турция, бившата югославска република Македония и други държави партньори.
Проектите по линия на поканата за представяне на предложения ще бъдат подбрани
след като Европейският парламент и Съветът приемат официално предложението на
Комисията вследствие на политическото споразумение между тях от юни 2018 г.
Крайният срок за кандидатстване е 16 октомври 2018 г. с изключение на проектите за
екипи от доброволци, за които крайният срок за кандидатстване е 18 февруари 2019 г.
Подробните условия на поканата за представяне на предложения, отправена днес,
включително приоритетите и указанията за подаване на заявления за всеки проект,
могат да бъдат намерени в ръководството за Европейския корпус за солидарност.
Европейският корпус за солидарност започна работа през декември 2016 г. Оттогава 72 000
млади хора са се регистрирали и около 7000 от тях участват в дейности за солидарност.
През май 2017 г. Комисията направи предложение за предоставяне на над 340 милиона евро за
Корпуса на ЕС за солидарност и за укрепване на правната му структура, така че до края на 2020
г. да могат да участват 100 000 млади хора. През юни 2018 г. Европейският парламент и
Съветът постигнаха политическо споразумение относно това предложение, което понастоящем
трябва да бъде официално прието от тях. Междувременно могат да бъдат предприети
подготвителни стъпки, включително публикуването днес на поканата за представяне на
предложения.
На 11 юни 2018 г. Комисията представи предложението си за Европейския корпус за
солидарност след 2020 г., като разпредели 1,26 милиарда евро за участието на приблизително
350 000 млади хора в дейности за солидарност.

Често задавани въпроси за Европейската прокуратура
На 8 юни 2017 г. 20 държави — членки на Европейския съюз, постигнаха политическо
съгласие за създаването на Европейската прокуратура чрез засилено сътрудничество.
Регламентът за създаване на Европейската прокуратура беше приет от Съвета по
правосъдие и вътрешни работи на 12 октомври 2017 г. и влезе в сила на 20 ноември
2017г.
На 1 август 2018 г. Комисията потвърди участието на Нидерландия в Европейската
прокуратура. На 7 август 2018 г. Комисията потвърди, че Малта е 22-ата държава
членка, която ще се присъедини към Европейската прокуратура.
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Какво представлява Европейската прокуратура?
Европейската прокуратура ще бъде независима и децентрализирана прокурорска
служба на Европейския съюз с компетентност да разследва и преследва по наказателен
ред престъпленията против бюджета на ЕС, като например измами, корупция или
трансгранични измами с ДДС в размер на над 10 милиона евро, и да предава на съд
извършителите на такива престъпления.
Европейската прокуратура ще функционира като единен орган на територията на
участващите държави членки и ще обединява усилията на европейските и националните
правоприлагащи органи в единен, интегриран и ефикасен подход.
Защо ни е нужна Европейска прокуратура?
Понастоящем финансовите интереси на ЕС не са достатъчно добре защитени, а
трансграничните измами с ДДС представляват съществена загуба на приходи за
националните бюджети.
На първо място, съществуващите
органи на ЕС — Европейската служба
за борба с измамите (OLAF),
Европейската
агенция
за
сътрудничество в областта на
наказателното
правосъдие
(Евроюст)
и
Европейската
полицейска служба (Европол) — не
могат да извършват наказателни
разследвания, нито да преследват
по наказателен ред случаите на
измама. OLAF може само да предава
резултатите от административните
си разследвания на компетентните национални органи, които след това решават
самостоятелно дали да образуват наказателно производство въз основа на
констатациите на OLAF.
На второ място, има големи различия в националните усилия в областта на
правоприлагането от страна на отделните държави членки, като последните не винаги
предприемат необходимите действия за справяне с престъпленията против бюджета на
ЕС. Понастоящем едва в около 50 % от случаите на съдебни препоръки, предадени от
OLAF на националните прокурорски органи, се стига до предявяването на обвинение.
Процентът предявени обвинения варира значително между отделните държави членки.
На трето място, освен малкия брой наказателни преследвания, процентът на събраните
суми от извършените измами също е нисък. Извършителите на измами, засягащи
бюджета на ЕС, или тези, организиращи сложни измами с ДДС, които всяка година
костват поне 50 милиарда евро загуба на приходи за националните бюджети, знаят, че
има голяма вероятност да запазят облагите от престъпленията си, като залагат на
липсата на съгласувани усилия в областта на правоприлагането в ЕС.
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Защо борбата с измамите да не бъде водена пряко от държавите членки?
Понастоящем само националните органи могат да извършват наказателни разследвания
и да преследват по наказателен ред измамите, засягащи финансовите интереси на
Съюза. Техните правомощия обаче не надхвърлят националните граници.
Престъпленията против бюджета на ЕС често са сложни. Те включват няколко
извършители, сложни и детайлно разработени схеми за измама, различни държави и
различни национални юрисдикции. Освен това за успешното разследване на измамите
е необходимо задълбочено разбиране на съответната правна и административна уредба.
Ефективното сътрудничество между държавите членки е затруднено поради различните
наказателноправни системи, неяснотите около компетентността, времеемките
процедури за предоставяне на правна помощ, езиковите проблеми, липсата на ресурси
и различаващите се приоритети.
В резултат на посоченото, на национално ниво може да се счете, че измамите, засягащи
бюджета на ЕС, отнемат твърде много време и ресурси, вследствие на което случаите
на такива измами въобще да не се разглеждат или да се изоставят щом възникнат
затруднения. В някои случаи националните органи може да решат да разследват само
„собствената си“ национална част от престъплението, без да вземат предвид
потенциално много по-широкомащабните последствия от схемата за измама.
Каква ще бъде ролята на Евроюст след създаването на Европейската прокуратура?
Евроюст помага на националните органи за разследване и преследване по наказателен
ред да си сътрудничат и да се координират в около 1 500 трансгранични случая годишно.
Тя спомогна за изграждането на взаимно доверие и за преодоляването на трудностите,
свързани с изключително разнообразните правни системи и традиции в ЕС. Евроюст
обаче не е компетентна да извършва наказателни разследвания или да преследва по
наказателен ред случаите на измама. През 2013 г. Комисията предложи реформа на
Евроюст. Реформираната Евроюст ще оказва подкрепа на Европейската прокуратура в
борбата с измамите, засягащи бюджета на ЕС. Тя ще я подпомага, като осигурява
координацията на разследванията на Европейската прокуратура с разследващите органи
на държавите членки, които не участват в създаването на Европейската прокуратура.
Каква ще бъде ролята на OLAF след създаването на Европейската прокуратура?
OLAF ще запази компетентността си за провеждане на административни разследвания
на нередностите, включително измамите, засягащи финансовите интереси на ЕС, и на
тежките нарушения, извършени от служители на ЕС.
Тъй като не всички държави членки участват в Европейската прокуратура, OLAF ще
продължи да провежда административните си разследвания във връзка с
неучастващите държави членки по същия начин, както го прави днес.
Кога ще започне да функционира Европейската прокуратура?
Работата по създаване на Прокуратурата започна след влизането в сила на Регламента
за създаване на Европейска прокуратура на 20 ноември 2017 г. Предвижда се, че след
изтичането на тригодишен период на изграждане, Европейската прокуратура би могла
да започне да функционира в края на 2020 г.
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Човешкото лице на културното наследство
2018 бе официално обявена за Европейска година на културното наследство с девиз
"Където миналото среща бъдещето". Годината се отбелязва с множество културни
събития, инициативи и проекти във всички държави от ЕС, а основната ѝ цел е повече
хора да бъдат насърчени да откриват културното наследство на Европа и да
взаимодействат с него.

По този повод Представителството на Европейската комисия в България насочва
вниманието върху "невидимите" измерения на културата – обичаите, навиците и
възприятието за света в различните краища на ЕС, и начина, по който те влияят върху
възможността ни да общуваме един с друг. Колегите се свързаха с 27 европейци,
избрали да живеят и работят в България, поговориха с тях за живота им тук и за
впечатленията им от българската култура.
Как ни виждат те? Какво е общото между нашите култури? А различното? Какво ни
свързва и разделя?
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Успяха да се срещнат с представители на всяка една държава в ЕС и да съберат найразлични любопитни впечатления и факти за допира между нашите култури. Резултатът
от тези срещи е кампанията "Човешкото лице на културното наследство", която включва
27 пощенски картички с портретите на 27 европейци и техните впечатления от опита им
с българската култура.
Картичките се разпространяват безплатно от различни културни обекти в цялата страна.
На всяка локация са достъпни до 3 различни типа картички. Всички портрети и истории
могат да бъдат намерени и на официалната Фейсбук страница на Представителството
(https://ec.europa.eu/bulgaria/events/campaign-human-face-of-cultural-heritagebulgaria_bg ).
Кампанията е покана това лято и есен да
посетите колкото се може повече музеи и
едновременно с това за миг да възприемете
една друга гледна точка и да видите културата
на България и на Европа по нов начин. Проектът
е реализиран с любезното съдействие на
Министерството на културата на Република
България и мрежата им от културни институти.

В Център Европа Директно Враца можете да
намерите както 3 (три) от 27-те пощенски
картички, така и пълен списък на обектите от
кампанията (по области).

Какво предстои в Парламента до края на 2018 г.
Политическият сезон през есента ще бъде открит с дебат за състоянието на Европейския
съюз. Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер ще изложи в пленарната зала в
Страсбург плановете за последната година от мандата на оглавяваната от него институция.

Всяка година на 2 август Европейската комисия почита паметта на ромите, станали жертва на
Холокоста, и отново потвърждава непоклатимия си ангажимент за борба с антиромските
настроения, антисемитизма, расизма и други форми на нетърпимост.
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Системата „Галилео“ вече има 26 спътника в орбита, които осигуряват по-добър сигнал за
спътникова навигация. „Галилео“ предлага услуги за позициониране и определяне на времето
на около 400 милиона потребители от декември 2016 г. С изведените в орбита спътници
мрежата на „Галилео“ се доближава до завършването си през 2020 г., когато системата
„Галилео“ ще достигне своята пълна оперативна способност. С рекордната точност от 20 cm,
която ще бъде постигната тогава, „Галилео“ ще бъде най-точната система за спътникова навигация в света.
В ЕС има 24 официални езика и над 60 национални и местни езика, но до каква степен те се
използват онлайн? Разделението между големите и популярни езици в Европа и по-малките
се увеличава, заявява доклад на депутатката Джил Еванс, гласуван в комисията по култура на
19 юни. Част от езиците, които формират нашето езиково богатство, са на прага да изчезнат в
дигиталния свят, предупреждава г-жа Еванс.
Европейски сравнителен доклад за иновациите за 2018 г. показва, че Европа разполага с много
таланти и предприемачески дух, но трябва още да работим, за да превърнем високите
постижения в успехи. ЕС, държавите членки, регионите и промишлеността, включително
многобройните МСП, трябва да работят заедно за повишаване на ефективното разпределение
на ресурсите на нашата икономика, за по-доброто функциониране на вътрешния пазар и за
това Европа да остане в челните редици на международните иновации.
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