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Дългосрочен бюджет и план за възстановяване
През май Европейската комисия предложи план за възстановяване в размер на 750 млрд. евро
и отделен бюджет на ЕС за 2021-2027 г. за над 1 трлн. евро. Парламентът и държавите членки в
Съвета ще водят преговори по предложенията.
Дългосрочният бюджет на ЕС помага на милиони студенти, на хиляди учени, на градове,
региони, предприятия и неправителствени организации. Той допринася за осигуряването на поздравословна и по-безопасна храна, по-чиста околна среда и по-голяма сигурност на външните
граници на ЕС.
Бюджетът прави възможно обединяването на
ресурси на европейско ниво, като така
укрепва Европа и помага за нейния
просперитет. Той също така финансира
проекти, които подобряват живота на
европейците. Кризата с коронавируса и
тежките социално-икономически последици
от нея правят един амбициозен бюджет на ЕС
по-нужен от всякога.

Какво представлява дългосрочният бюджет на ЕС
Дългосрочният бюджет на ЕС е наричан Многогодишната финансова рамка (или МФР,
накратко). Той определя таван на средствата, които ЕС може да изразходва за дълъг период от
време (поне пет години) в различни области. Последните дългосрочни рамки са за период от
седем години.
Една от причините ЕС да има дългосрочен бюджет (наред с годишните бюджети) е
осигуряването на предвидимост и ефективност на програмите, които ЕС възнамерява да
финансира. Тази предвидимост е нужна например на учените, които работят по проекти в
продължение на години.
Разбира се, не всичко може да се предвиди с точност за години напред и затова бюджетът
трябва да бъде достатъчно гъвкав, за да може да реагира на непредвидени спешни случаи и
кризи като епидемията от COVID-19. Затова в него са включени инструменти, които могат да се
ползват при нужда.

Например, Фондът на ЕС за солидарност е създаден, за да осигурява финансова помощ при
големи бедствия в държава членка. Съществува и Фонд за приспособяване към
глобализацията, който цели да помогне за намирането на нова работа на работници, уволнени
вследствие на структурни промени в световната икономика или на икономическа криза.
От началото на кризата с коронавируса ЕС осигуряваше финансиране за преодоляване на
социално-икономическите ефекти от пандемията и подкрепа на системите на
задравеопазването в страните от ЕС. Научете повече за хронологията на взетите от ЕС мерки за
борба с кризата.
За разлика от националните бюджети бюджетът на ЕС е в голяма степен инвестиционен бюджет
- например, той не финансира разходи за начално образование или отбрана. Вместо това
акцентът е върху ключови области, където съвместната работа на европейско ниво може да
засили икономическия растеж и конкурентоспособността или да покаже реална солидарност в
подкрепа на най-силно засегнатите от кризи като тази с COVID-19.
Бюджетът осигурява финансиране за изследвания и иновации, инвестиции в трансевропейски
мрежи и развитие на малкия бизнес. Всичко това е насочено към стимулиране на икономиката
и създаване на работни места в ЕС.
Общата селскостопанска политика на ЕС заедно с общата политика за рибарство получава найголям дял от средствата от настоящия бюджет. Следват кохезионните програми, които целят да
намалят разликата в степента на развитие на регионите в Европа. Дългосрочният бюджет също
така финансира проекти за осигуряване на хуманитарна помощ и на помощ за развитие на
страни извън ЕС.

Зелен пакт
Парламентарната комисия по околна среда ще гласува през септември относно законодателен
акт за климата, който очертава пътя към постигането от ЕС на нулеви нетни емисии на
парникови газове до 2050 г. Пленарното гласуване се очаква през октомври.

Какво представлява Зеления пакт
Изменението на климата и влошаването на
състоянието на околната среда са заплаха за самото
съществуване на Европа и света. За да преодолее
тези предизвикателства, Европа се нуждае от нова
стратегия за растеж, насочена към превръщането на
Съюза в модерна, ефективно използваща ресурсите и
конкурентоспособна икономика, в която:
• до 2050 г. няма нетни емисии на парникови газове;
• икономическият растеж не зависи от използването на ресурси;
• никое лице или регион не са пренебрегнати.
Европейският зелен пакт е нашата пътна карта за постигане на устойчивост на икономиката на
ЕС. Това ще стане като превърнем климатичните и екологичните предизвикателства във
възможности във всички области на политиката и направим така, че преходът да е справедлив
и приобщаващ за всички.

Конференция за бъдещето на Европа
Конференцията за бъдещето на Европа е нова
инициатива, която отправя поглед към нужните
промени за адаптирането на ЕС към променящия
се свят. Стартът на конференцията бе
предвиден за май, но бе отложен заради
пандемията от коронавируса. В резолюция
Парламентът призова за начало „възможно найскоро“ през есента. Очаква се тя да продължи
две години.

Какво представлява Конференция за бъдещето на Европа
Идеята на Конференция за бъдещето на Европа е да предостави възможност на различни
заинтересовани страни – представители на държавите членки, националните парламенти,
местни власти, служители на европейските институции и гражданите на Европейския съюз
(ЕС), да дебатират бъдещето на Съюза. Това се налага с оглед на все по-динамичната среда, в
която държавите членки трябва да вземат решения, и кризите, пред които ЕС бе изправен през
последните 10 години – финансова, мигрантска, Брекзит и други. Важно е да се намерят
механизми, които да позволят на ЕС да реагира по-ефективно на подобни предизвикателства в
бъдеще.
Конференцията беше спомената още в политическите насоки на председателя на Европейската
комисия (ЕК), Урсула фон дер Лайен. В тях основен акцент е поставен върху необходимостта от
активното участие на гражданите в процеса на вземане на решения.

Брекзит
Споразумението за оттегляне на Великобритания от ЕС
налага преходен период до края на 2020 г., в който двете
страни следва да потърсят съгласие за бъдещите си
отношения. Новото споразумение трябва да получи
одобрение в Парламента, за да може да влезе в сила.

Бъдещото партньорство между ЕС и Обединеното кралство
Обединено кралство напусна Европейския съюз на 31 януари 2020 г. в полунощ
(централноевропейско време), когато влезе в сила споразумението за оттегляне.
Тъй като Обединеното кралство стана трета държава преговорите относно бъдещото
партньорство между ЕС и Обединеното кралство можеха да започнат. Първият кръг преговори
се проведе на 2 март 2020 г. в Брюксел.
Поради продължаващата криза с COVID-19 преговарящите от ЕС и Обединеното кралство
проведоха преговори през април, май и юни чрез видеоконферентна връзка. Преговорите
посредством физическо присъствие бяха възобновени в края на юни. Следващият кръг
преговори ще се състои на 7 септември.

Дигитални услуги
Европейската комисия е обявила, че ще представи
до края на 2020 г. предложение за законодателен
акт за дигиталните услуги като част от плановете за
развитие на цифровия пазар в ЕС. Парламентарните
комисии по вътрешен пазар, граждански свободи и
правни въпроси подготвят своите позиции по темата.

Цифровата стратегия
Всеки един индивид и всяко едно предприятие могат да се развиват с помощта на новите
технологии, които са навсякъде около нас - от транспорта и енергетиката, до здравеопазването
и храната. Затова целта на стратегията е да превърне ЕС във водеща сила в дигиталния свят - в
Съюз, който е конкурентоспособен на световната сцена и основан на ценности, които са
приобщаващи и цифрови.
Трите стълба на пакета за дигитална Европа са:
- технология, която работи за хората;
- справедлива и конкурентоспособна икономика:
- открито, демократично и устойчиво общество.
Стратегията ще бъде приложена на практика, като се създадат нови политики, които трябва да
стимулират създаването на авангардни идеи, да повишат киберсигурността в Евросъюза и да
подобрят цифровите умения на хората, включително с образоване за връзките между
дигиталната революция и демократичните ценности. ЕК ще предложи и нов Закон за
дигиталните услуги, който трябва да осигури равен достъп до единния пазар на големи
компании и на току-що създадени стартъпи, както и да разпише ясно отговорностите на онлайн
платформите.

Индустриална стратегия на ЕС
През март Комисията представи нова индустриална стратегия за Европа, която цели да
подпомогне прехода на европейския бизнес към климатична неутралност и дигитализация.
Парламентарната комисия по промишленост ще гласува позицията си по стратегията през
септември, а гласуването в пленарна зала се очаква през ноември.

Какво представлява Индустриалната стратегия
Стратегията има за цел да стимулира
конкурентоспособността на Европа и нейната
стратегическа автономност в момент на
разместване на геополитическите пластове и
засилена световна конкуренция.
С пакета от инициативи се очертава нов
подход
към
европейската
промишлена
политика, който е здраво вкоренен в
европейските ценности и традициите на
социалния пазар. С него се определят редица
действия за подкрепа на всички участници в

европейската промишленост, включително големите и малките предприятия, иновативните
стартиращи предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и услуги и
социалните партньори. Със специална стратегия за малките и средните предприятия (МСП) се
цели да се намали бюрокрацията и да се помогне на многобройните МСП в Европа да
осъществяват стопанска дейност на единния пазар и извън него, да имат достъп до
финансиране и да застанат начело на цифровия и екологичния преход. Днешните инициативи
включват и конкретни мерки за преодоляване на пречките пред доброто функциониране на
единния пазар — най-силният европейски актив, който дава възможност на всички европейски
предприятия да се разрастват и да се конкурират в Европа и извън нея.

Реформа на Общата селскостопанска политика
Плановете на
зависят от
дългосрочния
към по-зелена

ЕС за селското стопанство ще
изхода на преговорите за
бюджет и ще отчитат стремежа
и устойчива икономика.

Обща селскостопанска политика
Създадената през 1962 г. обща селскостопанска
политика на ЕС (ОСП) представлява партньорство между селското стопанство и обществото,
между Европа и нейните земеделски производители. Нейните цели са:
- подкрепа за земеделските производители и повишаване на селскостопанската
производителност, за да се гарантират стабилни доставки на храни на достъпни цени;
- защита на жизнения стандарт на земеделските производители в Европейския съюз;
- помощ за справяне с изменението на климата и за устойчиво управление на природните
ресурси;
- грижа за състоянието на селските райони и ландшафти в целия ЕС;
- поддържане на жизнеспособността на икономиката в селските райони чрез насърчаване
на заетостта в селското стопанство, хранително-вкусовата промишленост и свързаните
с тях сектори.
ОСП е обща политика за всички държави от ЕС. Тя се управлява и финансира на европейско
равнище със средства от бюджета на ЕС.
За да се укрепи ролята на европейското селско стопанство в бъдеще, ОСП претърпя развитие
през годините с цел да отговори на променящите се икономически обстоятелства и на
изискванията и нуждите на гражданите.

Пакт за миграцията
Европейската комисия ще представи нов пакт за миграцията и предоставянето на убежище в
ЕС. Комисията на ЕП по граждански свободи работи по доклад за отварянето на нови законни
пътища за трудова миграция в ЕС.

Пакт за миграцията
Глобалния пакт за безопасна, организирана и законна
миграция
е
първата
международна
и
правно
необвързваща рамка за сътрудничество по въпросите на
миграцията. Той е резултат от широкообхватен процес
на обсъждания и преговори между всички държави —
членки на Организацията на обединените нации, който
започна с Декларацията от Ню Йорк от 2016 г., приета с
единодушие от Общото събрание на ООН през 2016 г.
Европейският съюз и неговите държави членки участваха в разискванията относно Глобалния
пакт за миграцията от самото начало, като резултатът бе глобален пакт, който до голяма
степен отразява европейските цели.
Миграцията е реалност в глобален мащаб и нито една държава не може да се справи с нея
сама. Тя изисква глобални решения и споделяне на отговорността в световен мащаб на
основата на международно сътрудничество. Глобалният пакт за миграцията има за цел да
насърчава международното сътрудничество, определяйки ръководни принципи и осигурявайки
многостранна политическа рамка. Той обхваща комплексния характер на международната
миграция, като засяга множество аспекти, свързани с миграцията, като управлението на
границите, контрабандата и трафика на хора, документите на мигрантите и връщането и
обратното приемане, както и диаспорите и паричните преводи.

Права на пътуващите с влак
Европейският съюз подготвя нови разпоредби за укрепване на правата на пътуващите с влак,
включително по-големи компенсации при забавяне и увеличаване на достъпността за хората с
увреждания. Целта е промените да бъдат приети преди 2021 г., която е предложена да бъде
Европейска година на железопътния транспорт. Преговорите между институциите бяха
подновени през юни след прекъсване поради пандемията.

Европейска година на железопътния транспорт
Европейската комисия предложи 2021 г. да бъде
обявена за Европейска година на железопътния
транспорт, за да се подпомогне постигането на
целите от Европейския зелен пакт в областта на
транспорта. Като един от най-устойчивите и
най-безопасни видове транспорт железопътният
транспорт ще играе важна роля в бъдещата
европейска
система
за
мобилност.
Железопътният
транспорт
е
не
само
екологосъобразен и енергийноефективен, но
също така е единственият вид транспорт, при който почти непрекъснато се намаляват емисиите
на CO2 от 1990 г. насам, като едновременно с това се увеличават превозените обеми.
Железопътният транспорт свързва хора, региони и предприятия в целия ЕС. Освен това той е
доказателство за европейския инженерен опит и е част от европейското наследство и култура.

2021 г. ще бъде първата пълна година, през която правилата, договорени в рамките на
четвъртия законодателен пакет в областта на железопътния транспорт, ще се прилагат в целия
ЕС. Освен това през 2021 г. се отбелязват няколко важни годишнини за железопътния
транспорт: 20-ата годишнина от първия законодателен пакет в областта на железопътния
транспорт, 175-ата годишнина от първата железопътна връзка между две столици в ЕС (Париж—
Брюксел), както и 40-та годишнина на високоскоростните влакове във Франция (TGV) и 30-та
годишнина на интерсити експрес на немските железници (ICE).

Колективно финансиране
Парламентът и Съветът постигнаха предварително споразумение през март по регламент за
доставчиците на услуги за колективно финансиране. Целта на законодателството е да
стимулира развитието на подобни платформи, които са много популярни в други големи
икономики по света.

Какво представлява
финансиране

колективното

Колективното финансиране е начин за набиране на
средства
за
финансиране
на
проекти
и
предприятия. То позволява на набиращите
средства лица да набират пари от голям брой хора
чрез
онлайн
платформи.
Колективното
финансиране най-често се използва от стартиращи
или разрастващи се предприятия като начин за
достъп до алтернативни средства. Това е
иновативен начин за осигуряване на финансиране за нови проекти, предприятия или идеи.
Освен това то може да представлява начин за изграждане на общност около Вашето
предложение. Чрез използване на силата на онлайн общността Вие също така можете да
получите полезни сведения за пазара и достъп до нови клиенти.

Европейската комисия предлага да предостави 511 милиона евро
финансова подкрепа за България в рамките на инструмента SURE
Европейската комисия представи на Съвета предложения за решения да бъде предоставена
финансова подкрепа в размер на 81,4 милиарда евро на 15 държави членки в рамките на
инструмента SURE. Инструментът SURE е съществен елемент от цялостната стратегия на ЕС за
защита на гражданите и смекчаване на тежките социално-икономически последствия от
пандемията от коронавирус. Това е една от трите мрежи за сигурност, одобрени от
Европейския съвет за защита на работниците, предприятията и държавите.

След като Съветът одобри тези
предложения, финансовата подкрепа
ще бъде предоставена под формата
на
заеми,
отпуснати
при
благоприятни условия от страна на ЕС
за държавите членки. Тези заеми ще
помагат на държавите членки да се
справят с внезапните увеличения на
публичните разходи за поддържане
на заетостта. По-конкретно те ще
помогнат на държавите членки да
покрият разходите, които са пряко
свързани
с
финансирането
на
националните режими на работа при непълно работно време, и други подобни мерки, които са
въвели в отговор на пандемията от коронавирус, по-специално по отношение на самостоятелно
заетите лица.
Като част от реакцията на коронавируса на 2 април 2020 г. Комисията предложи инструмента
SURE. На 19 май 2020 г. държавите членки в Съвета приеха регламента за създаване на SURE.
Участието на всяка държава членка в общия размер на гаранцията съответства на нейния
относителен дял в общия брутен национален доход (БНД) на Европейския съюз въз основа на
бюджета на ЕС за 2020 г.

23 нови изследователски проекта ще получат финансиране от ЕС в
размер на 128 милиона евро
Комисията ще подкрепи 23
нови
изследователски
проекта с 128 милиона евро
в
отговор
на
продължаващата пандемия,
причинена от коронавируса.
Финансирането
по
„Хоризонт
2020“
—
програмата на ЕС за научни
изследвания и иновации, е
част от ангажимента на
Комисията в размер на 1,4
милиарда
евро
за
финансиране
на
инициативата „Глобални действия срещу коронавируса“, стартирана от председателя на
Комисията Урсула фон дер Лайен през май 2020.
В 23-те проекта от списъка за финансиране участват 347 научноизследователски екипа от 40
държави, в това число 34 участници от 16 държави извън ЕС. Финансирането ще даде
възможност на изследователите да намерят решение за справяне с пандемията и последиците
от нея чрез укрепване на промишления капацитет за производство и прилагане на
леснодостъпни решения, разработване на медицински технологии и цифрови инструменти,
подобряване на разбирането за поведенческите и социално-икономическите въздействия на
пандемията и използването на данни за големи групи от пациенти (кохорти) в цяла Европа.
Тези научноизследователски действия допълват предишните усилия за разработване на
диагностика, лечение и ваксини.

Стратегия на ЕС за Съюз на сигурност
Европейската комисия прие нова стратегия на ЕС за Съюза на сигурност за периода 2020—
2025 г. В стратегията се определят инструментите и мерките, с които да се гарантира
сигурност в нашата физическа и цифрова среда, в области като борбата с тероризма и
организираната престъпност, предотвратяването и разкриването на хибридните заплахи и
повишаването на устойчивостта на критичната ни инфраструктура и насърчаването на
киберсигурността.
Комисията също така представи три незабавни инициативи за изпълнение на Стратегията за
Съюза на сигурност:
- Стратегия на ЕС за по-ефективна борба със сексуалното насилие над деца;
- Нова програма и план за действие на ЕС относно наркотиците, и
- План за действие на ЕС относно трафика на огнестрелни оръжия.
Борбата срещу сексуалното насилие над деца е приоритет за ЕС. Сексуалното малтретиране на
деца зачестява по време на пандемията, тъй като и децата, и насилниците прекарват повече
време онлайн.
През последните години е установено драматично увеличение на сексуалното насилие над деца
в ЕС. Националният център за изчезнали и експлоатирани деца в САЩ отбелязва увеличение в
ЕС от 23 000 докладвани случая за сексуално малтретиране на деца в интернет през 2010 г. до
над 725 000 през 2019 г., което включва повече от 3 милиона изображения и видеоклипове.
Подобно увеличение се случва и в световен мащаб: от 1 милион докладвани случая през 2010 г.
до почти 17 милиона през 2019 г., включващи близо 70 милиона изображения и видеоклипове.
По-голямата част от тези случаи са при електронна комуникация. Според Internet Watch
Foundation ЕС се е превърнал в най-големия център за разпространяване на материали
свързани със сексуални злоупотреби с деца в световен мащаб.
Стратегията на ЕС представлява рамка за цялостен отговор на нарастващата заплаха от
сексуално насилие над деца, както в интернет, така и извън мрежата. Тази стратегия ще бъде
референтната рамка за действията на ЕС в борбата срещу тези престъпления през следващите
5 години.

Център Европа Директно Враца към Търговскопромишлена
палата
Враца
предвижда
да
възобнови своята активна дейност в началото на
новата учебна година с инициативата

„Бъдещи „зелени” предприемачи”
Целта на инициативата е Придобиване на знания и въвличане в
активни дейности, свързани с приоритет „Изграждане на
неутрална по отношение на климата зелена, справедлива и
социална Европа ” на ученици и учители от гимназиалните
класове във Враца и гр. Монтана.
Инициативата „Бъдещи „зелени” предприемачи” предвижда:
1. Организиране и провеждане на две обучения на ученици и учители – съответно в
градовете Враца и Монтана – за написване на проекти на тема : „Зелена” и/или „Кръгова“
икономика – нов свят за предприемчивия ум”. Нашите очаквания са в обучението във всеки
град да се включат минимум два екипа от по 7 човека, като единият от тези седем участника е
преподавател. Участниците ще бъдат запознати с това „що е „зелена“ и кръгова икономика”.
Интерактивното обучение има за цел да създаде у младите хора стремеж да станат такива
предприемачи, от които нашето общество се нуждае все повече. Чрез ролеви игри и различни
методики, Европа Директно Враца се опита да стимулира учениците да мислят за социалната и
екологичната отговорност, докато разработват своята «зелена» идея.
2. Организиране и провеждане на регионален конкурс за проект на тема „Моят „зелен”
бизнес”. В регионалния конкурс ще бъдат поканени да участват обучените да пишат проекти
по темата екипи.
3. Организиране и провеждане на среща за обмяна на опит и представяне на добри практики
на участвалите в регионалния конкурс «зелени» предприемачи.

Ако сте креативни, динамични, решени да направите Европа по-добро място за
живеене и желаете да вземете участие в инициативата „Бъдещи „зелени”
предприемачи”, направете заявка за участие в свободен текст на мейл :
eudirectvratsa@gmail.com до 21 септември 2020 г., като посочите лице и
контактни данни за връзка.

Образователната Програма за училища посланици на Европейския парламент, насочена
към ученици от средни, профилирани и професионални училища, ще претърпи развитие
и ще започне новата учебна година в променен формат. В изминалите четири години от
началото на Програмата за училища посланици на Европейския парламент в България
бяха утвърдени точно 100 училища с официален статут на представители на ЕП.
Нова уебплатформа — Re-open EU — ви предоставя цялата необходима информация, за да
планирате уверено почивка извън дома си. Като щракнете върху някоя страна от ЕС на
интерактивната карта на Re-open EU, ще намерите информация в реално време относно
свободното движение и наличните средства за транспорт. На картата са посочени и
мерки в областта на общественото здраве и безопасността, като социално дистанциране
или използване на защитни маски, както и друга практическа информация за пътуващите.
Картата се актуализира постоянно с информация от националните органи на държавите
от ЕС и от други източници. Използвайте Re-open EU на настолни и мобилни
устройства: https://reopen.europa.eu/bg/ . Платформата Re-open EU е достъпна на 23 езика.

Европейската комисия публикува Европейската програма за умения, насочена към
осигуряване на уменията и компетентностите на хората в активна възраст, необходими
за бъдещите работни места. Тя се съсредоточава върху партньорството с държавите
членки, бизнеса и социалните партньори за мобилизиране на колективни действия и
инвестиции за предоставяне на възможности на хората за развитие на уменията им през
целия живот.
Европа Директно Враца
Работно време : 08:00 – 17:30
Адрес : 3000 гр. Враца, ул. Христо Ботев № 24
Телефон : +359 92 660271
Факс : +359 92 626308
Е-mail : eudirectvratsa@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/eudirectvratsabg/
Internet : http://europedirect.cci-vratsa.org/

