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9 МАЙ – ДЕНЯ НА ЕВРОПА
Екипът на Европейски информационен център Европа Директно – Стара
Загора създаде и продължава традицията за ежегодното отбелязване на 9
май – Деня на Европа, с местните власти от региона и с мероприятия с ученици от всички 11 общини в Област
Стара Загора.

За отбелязването на 9 май през 2018
г. екипът на ЕИЦ Европа Директно –
Стара Загора отново включи в Календара си мероприятия с децата от всяка
община, които да ги въвлекат в историята и живота на Европейския съюз.
Бяха включени рисунки на асфалт,
викторина с въпроси за Европейския
съюз и състезания по подреждане на
големи пъзели (200 х 150 см) за наймалките, с награди за победителите и
участниците. Накрая бяха предоставени безплатни печатни издания за
всички възрасти.
Събитието се проведе по следния график : 2 май в Община Опан (12:00 ч.)
и Община Гълъбово (14:00 ч.) ; 3 май в
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Община Николаево (11:00 ч.) и Община Мъглиж (13:00 ч.); 4 май в Община
Братя Даскалови (11:30 ч.) и Община Чирпан (13:30 ч.); 8 май в Община
Гурково (11:00 ч.) и Община Казанлък
(14:00 ч.) ; 9 май в Община Стара Загора (10:00 ч.); 10 май в Община Павел
Баня (11:00 ч.) и 11 май Община Раднево (14:00 ч.).
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за подкрепа за личностното развитие, Детска вокална студия „Усмивки“ с ръководители Елена Маликатова и Жанина Янкулова
при НЧ „Родина-1860“, Фолклорна школа
„Жарава“ с ръководител Даниела Дюлгерова при НЧ „Родина-1860“, деца от ДГ № 8
„Българче“, ДГ № 34 „Райна Княгиня“, ДГ №
20 „Мир“ и подготвителните групи от VI ОУ
„Свети Никола“, Детски фолклорен ансамбъл „Траянци“ към Център за подкрепа за
личностното развитие с ръководител Росица
Христова. Между изпълненията на съставите публиката беше предизвиквана с въпроси
от водещите като срещу всеки правилен отговор имаше предвидена награда.
Освен на главната сцена, организаторите
бяха предвидили 4 забавни къта. Всеки от
тях беше удостоен с директни включвания,
посветени на определена тема:
- кът за подреждане на гигантски пъзел, изобразяващ обединена Европа, нейните общностни символи, както и тези на всяка страна-членка;
- кът за рисуване на хартия;
- кът за рисуване на асфалт;
- информационен кът за Европейския съюз,
неговите функции, дейности, институции и
възможности за гражданите.

9 май – Деня на Европа в Стара Загора
Европейски информационен център Стара
Загора и Община Стара Загора традиционно
отбелязаха Деня на Европа 9 май със серия
от събития, заедно с Областен информационен център Стара Загора и различни детски
състави.
Отбелязването на Деня на Европа - 9 Май започна в 10:00 часа в парк „5 октомври“, където
празникът започна с изпълнение на „Ода на
радостта“ от градския духов оркестър.
На сцена около шадравана в парк „5-ти Октомври“ забавлението беше осигурено с песни и танци от Мажоретен състав към Център
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Бюджетът на ЕС за 2019 г.: Комисията
предлага бюджет, съсредоточен върху
постоянството и изпълнението, с цел
растеж, солидарност, сигурност

Всички посетители разгледаха и картини от
изложбата „Европа в моята Стара Загора“,
организирана от Областен информационен
център - Стара Загора, част от европейската
кампания „Европа в моя регион 2018“, която
се провежда ежегодно във всички страни от
Европейския съюз.
Наградите и печатните материали за гражданите отново бяха осигурени от Европейски
информационен център Европа Директно –
Стара Загора.

Комисията предложи проектобюджет на ЕС
за 2019 г. в размер на 166 милиарда евро бюджетни кредити за поети задължения. Това
представлява увеличение от 3 % за 2018 г. и
включва инвестиции в по-силна и по-устойчива европейска икономика и насърчаване на
солидарността и сигурността от двете страни
на границите на ЕС.
В рамките на текущия дългосрочен бюджет
на ЕС за периода 2014—2020 г. това е шестият
поред бюджет и той функционира според зададените в посочения дългосрочен бюджет ограничения. Предназначен е за оптимизиране на
финансирането за съществуващите програми,
както и за новите инициативи, и за повишаване
на европейската добавена стойност в съответствие с приоритетите на Комисията „Юнкер“.
Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на
бюджета и човешките ресурси, заяви: „Предлагаме амбициозен бюджет, чрез който продължаваме да подкрепяме нашите приоритети,
особено инвестициите, заетостта, младежта,
миграцията, солидарността и сигурността, и
чрез който осигуряваме европейска добавена
стойност за нашите граждани. Нуждаем се от
стабилност за ЕС и се надявам да постигнем
споразумение с Парламента и Съвета възможно най-скоро.“
Предложението се основава на презумпцията, че след като Обединеното кралство напусне Съюза на 30 март 2019 г., то ще продължи
да дава принос и да участва в изпълнението
на бюджета на ЕС до края на 2020 г., както ако
беше държава членка.
Европейският парламент и държавите — членки на Европейския съюз, ще обсъдят съвместно това предложение. По-рано този месец Европейската комисия представи предложението
си за прагматичен и модерен дългосрочен бю3
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джет за периода 2021—2027 г.
Стимулиране на европейската икономика
Средствата, заделени специално за подпомагане на икономическия растеж, ще достигнат
почти 80 милиарда евро бюджетни кредити
за поети задължения през 2019 г. Това включва увеличения на редица водещи програми:
• 12,5 милиарда евро (+ 8,4 % спрямо 2018 г.)
за научни изследвания и иновации в рамките
на „Хоризонт 2020“, включително 194 милиона евро за ново съвместно предприятие за
европейски високопроизводителни изчислителни технологии;
• 2,6 милиарда евро за образование по програмата „Еразъм+“ (+ 10,4 % спрямо 2018 г.);
• 3,8 милиарда евро по Механизма за свързване на Европа (МСЕ) (+ 36,4 % спрямо 2018
г.) за инфраструктурни мрежи;
• допълнителни 233,3 милиона евро за инициативата за младежка заетост в подкрепа
на младите хора, живеещи в региони, в които равнището на младежката безработица е
високо, към които ще се добави равностойно
финансиране със средства от Европейския
социален фонд.
Комисията очаква програмите по политиката на сближаване за периода 2014—2020 г. да
продължат да следват оптимален ритъм на
изпълнение през 2019 г. след окуражаващите
сигнали в края на миналата година, а именно средства в размер на 57 милиарда евро (+
2,8 % спрямо 2018 г.). Финансирането за селскостопанската политика се очаква да остане стабилно, достигайки почти 60 милиарда
евро (+ 1,2 % спрямо 2018 г.).
Сигурност в рамките на ЕС и отвъд неговите
граници
Независимо от ограниченията в дългосрочния бюджет на ЕС за 2014—2020 г. Комисията
използва всички възможности за гъвкавост в
бюджета, за да се гарантира, че и тази година
продължава да се обръща специално внимание на въпросите, свързани с миграцията и с
управлението на границите:
• реформа на общата европейска система за
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убежище, за да се осигури по-ефективна, справедлива и хуманна политика в областта на убежището;
• нова система за влизане/излизане с цел засилване на управлението на границите,
• укрепване на Европейската агенция за гранична и брегова охрана, Агенцията на ЕС в областта на убежището и другите агенции, които
за занимават с гранични и визови въпроси;
• допълнителни 1,5 милиарда евро за Механизма за бежанците в Турция, за да продължи
предоставянето на храна, образование и жилищно настаняване на лицата, бягащи от войни в Сирия и на други места (допълнителни
500 милиона евро ще бъдат вече предоставени
по текущия бюджет за 2018 г. и затова Комисията предлага също този бюджет да бъде изменен);
• изпълнение на две основни инициативи:
рамката за партньорство с трети държави по
линия на европейската програма за миграцията и Европейския фонд за устойчиво развитие
с цел справяне с първопричините за миграцията.

Подкрепа за нови инициативи
Освен укрепването на вече предприетите усилия този проектобюджет включва и подкрепа
за нови инициативи:
• 103 милиона евро за Европейския корпус за
солидарност, за да се създадат възможности
за младите хора да извършват доброволческа
дейност или да работят по проекти в собствената си страна или в чужбина;
• 11 милиона евро за създаването на Европейски орган по труда, който ще помогне да се
гарантира справедлива трудова мобилност в
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рамките на вътрешния пазар и да се опрости
сътрудничеството между националните органи;
• 40 милиона евро за удължаването на срока
на Програмата за подкрепа на структурните
реформи, насочена към осъществяването на
структурни реформи в държавите членки;
• 245 милиона евро за създаване на Европейска програма за промишлено развитие в областта на отбраната, за да се подкрепи европейската отбранителна промишленост и да
се осъществи напредък към постигането на
Европейски съюз за отбрана;
• 150 милиона евро за укрепване на реакцията при земетресения, горски пожари и други бедствия в Европа посредством резерв от
способности в областта на гражданската защита на равнище ЕС, включително оборудване и екипи rescEU;
• 5 милиона евро са предвидени за създаването на новата Европейска прокуратура, за
да се подлага на наказателно преследване
трансграничната престъпност, включително
измамите, изпирането на пари и корупцията.
Ще бъдат предприети по-нататъшни стъпки
за защита на гражданите и предприятията от
кибератаки.
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Проектобюджетът на ЕС за 2019 г. включва
две суми за всяка програма, която подлежи на
финансиране — поети задължения и плащания. Поетите задължения представляват финансирането, което може да бъде определено в
договори, сключени през дадена година. Плащанията представляват реално изплащаните
средства. Предложеният проектобюджет на
ЕС за 2019 г. възлиза на 166 милиарда евро под
формата на поети задължения (+ 3 % спрямо
2018 г.) и 149 милиарда евро под формата на
плащания (+ 3 % спрямо 2018 г.).
Като цяло бюджетът на ЕС е преди всичко
бюджет за инвестиции. Той възлиза приблизително на 1 % от БНД на ЕС и представлява
около 2 % от всички публични разходи в ЕС.
С него се цели да се допълнят националните
бюджети и да се изпълнят приоритетите, за
които са постигнали съгласие всички държави — членки на ЕС.
В проекта на споразумение за оттегляне, който е договорен между преговарящите от Обединеното кралство и от Съюза и се отнася до
финансовото споразумение, се предвижда
по време на преходния период Обединеното
кралство да продължи да „дава своя принос
и да участва в изпълнението на бюджета на
Съюза“, както ако беше пълноправен член на
Съюза. Ето защо проектобюджетът на ЕС за
2019 г. е представен на тази основа.
Източник: Европейска комисия

Контекст
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и транспортната инфраструктура, както
и цифровата свързаност в региона. ЕС
Среща на върха ЕС—Западни Балкани:
подобряване на свързаността и сигурността в и партньорите от Западните Балкани
положиха също така основите на едно
региона
все по-тясно сътрудничество в областите
На среща на върха между лидерите на на сигурността и миграцията, както и
Европейския съюз и на партньорите от за преодоляването на геополитическите
Западните Балкани в София бе потвърдена предизвикателства.
европейската перспектива на региона
и бяха набелязани редица конкретни
действия за засилване на сътрудничеството
в областта на свързаността, сигурността и
върховенството на закона.
Председателят на Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер заяви: „Тази среща на
върха ни позволи да създадем още поблизки връзки с нашите приятели от
Западните Балкани, които стъпка по стъпка,
всеки ден се приближават към Европейския
съюз — всеки с избраната бързина и според
собствените заслуги. Да се интегрираш
в Европейския съюз означава споделяне
на ценности и принципи, включително Свързване на инфраструктури, икономики и
зачитане на върховенството на закона, на хора
независимостта на съдебната система и С цел да бъде подкрепено изпълнението
на свободата на изразяване на мнение — на Декларацията от София и като същепонеже Европейският съюз е преди всичко временно се опира на Стратегията на
Комисията за Западните Балкани и нейните
общност, основана на ценности и право“.
На срещата на върха и в приетата на нея шест водещи инициативи, председателят
Декларация от София бе подчертано Юнкер обяви нов пакет от мерки, които ще
значението на трайния ангажимент доведат до повишаване на свързаността в
на държавите от Западните Балкани рамките на региона и с ЕС, по-специално
за върховенство на закона, борба сре- чрез Инвестиционната рамка за Западните
щу корупцията и организираната пре- Балкани.
стъпност, добро управление, както и • ЕС ще предостави безвъзмездни средства
зачитане на правата на човека и пра- за допълнителни 11 високоприоритетни
вата на лицата, принадлежащи към транспортни проектa (автомобилен трамалцинства. Ефективното изпълнение нспорт, железопътен транспорт, прина реформите в тези области е решаващо станища) на стойност 190 милиона евро. С
за по-нататъшния напредък на региона тези инвестиции могат да се мобилизират
по пътя към Европа. Лидерите на ЕС до 1 милиард евро заеми от международни
и на държавите от Западните Балкани финансови институции. Това включва
се споразумяха да предприемат редица финансиране на първите два участъка
действия за подобряване на енергийната от „Магистралата на мира“ (Ниш—
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Прищина—Дуръс) и „Синята магистрала“
по адриатическото крайбрежие.
• С цел разработването на новата програма
за цифрови технологии за Западните
Балкани ЕС е заделил 30 милиона евро
за инвестиции с цел осигуряването на
широколентов достъп в целия регион.
Партньорите постигнаха съгласие за
разширяване на наличните в региона
механизми за намаляване на разходите за
роуминг към шестте държави партньори,
като ЕС ще разработи същевременно пътна
карта за намаляване на цената на роуминга
между Западните Балкани и ЕС.
• Редом с това ЕС ще подкрепя преминаването на региона към нови
енергийни източници чрез насърчаване
на източници на възобновяема енергия,
включително устойчивото използване на
водноелектрическата енергия.
• В областта на икономическата свързаност
Комисията продължава да подкрепя
плана на самия региона за създаване на
регионално икономическо пространство,
като срещата на върха приветства ангажиментите за ускоряване на работата
по признаването на квалификациите и
улесняването на търговията в рамките на
Западните Балкани.
• Комисията ще увеличи подкрепата си за
младежта и образованието, по-специално
с удвояване на финансирането за „Еразъм
+“ за региона и чрез стартиране на пилотен
проект за мобилност в областта на професионалното образование и обучение.
През 2018 г. Комисията ще създаде също така „Лаборатория за младежта на
Западните Балкани“, която да осигурява
платформа за иновативно изработване на
политики, насочени към потребностите
на младите хора. И накрая, Комисията ще
подкрепи разширяването на Регионалната
служба за младежко сътрудничество и ще
въведе схема за мобилност в региона.
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Допълнителни елементи на годишния пакет
за свързаност на ЕС ще бъдат представени
по-късно през годината.
Партньорите се ангажираха също така
с Програмата в областта на цифровите
технологии за Западните Балкани. Тя ще
оказва подкрепа на прехода на Западните
Балкани към цифрова икономика и
включва мерки, като например пътна
карта за намаляване на цената на
роуминга и пакет за техническа помощ на
потенциалните инвестиции в области като
широколентовия достъп.
По-тясно сътрудничество в областта на
сигурността
Пред ЕС и Западните Балкани стоят
общи предизвикателства, свързани със
сигурността. На срещата на върха ЕС
и държавите от Западните Балкани се
договориха да работят по-интензивно
съвместно по ключови приоритети в
областта на сигурността:
• борба с тероризма, включително неговото
финансиране, насилническия екстремизъм,
връщането на чуждестранни бойци, както
и предотвратяване на радикализацията;
• засилено сътрудничество в областта на
борбата срещу тежката и организираната
престъпност, и по-специално незаконната
търговия с огнестрелни оръжия, трафика
на наркотици, контрабандата на стоки и
хора, както и кибернетичните и хибридните
заплахи.
ЕС и партньорите от Западните Балкани
постигнаха съгласие за мобилизиране и
полагане на още по-интензивни усилия чрез
засилване на стратегическата и оперативната
работа в областта на полицейското и
съдебно сътрудничество, по-специално
чрез участието на държавите от Западните
Балкани в цикъла на политиката на ЕС за
периода 2018—2021 г. — координираното
общоевропейско сътрудничество в борбата
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с тежката и организираната престъпност.
С подкрепа от Комисията агенциите на ЕС
в областта на правосъдието и вътрешните
работи като Европол и CEPOL ще засилят
ангажимента си със Западните Балкани с
цел ефективното свързване на вътрешните
и външните действия срещу всички форми
на трансгранична престъпност.
Сътрудничеството в отговор на бежанската
криза показа значението на координираните
усилия. Лидерите на ЕС и на държавите
от Западните Балкани се споразумяха да
засилят сътрудничеството в областта на
миграцията и управлението на границите,
включително чрез служители за връзка,
разположени от ЕС.
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целия свят.
Изложбата, посветена на 30-тата годишнина
на наградата, е съвместна инициатива на
ЕП и световноизвестния международен
фотографски колектив „Магнум“ и отразява
живота на четирима защитници на правата
на човека от различни краища на света.
Фоторепортажът Те защитават нашите
свободи – 30 години от учредяването на
наградата „Сахаров“ ни потапя в тяхното
ежедневие, видяно през обектива на
фотографите от „Магнум“.

Източник: Европейска комисия

Фотографска изложба за 30-годишнината на
наградата „Сахаров“
59 творби на четирима изтъкнати фотографи, свързани с темите свобода на
мисълта, свобода на изразяването, борба с
дискриминацията и борба с насилието над
жени, ще бъдат изложени от 25 май до 6
юни 2018 г. на Моста на влюбените в София.
Организатор е Бюрото на Европейския
парламент в България.
От 1988 г. насам Европейският парламент
присъжда ежегодно наградата „Сахаров“
за свобода на мисълта на личности или
организации, които имат изключителен
принос в борбата за правата на човека по
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Творбите от фотографската изложба
съумяват да покажат отдадеността на тези
активисти на каузата за защита на правата
на човека – от правата на жените до
свободата на словото, от предотвратяването
на радикализацията до предотвратяването
на потисничеството на малцинствата.
Източник: Европейски парламент
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