
На 8 ноември в Стара Загора се про-
веде второто издание на формата Дни 
на Европейския парламент 2.0. Съби-
тието се организира съвместно между 
Информационните центорве Европа 
Директно - Стара Загора и Европа Ди-
ректно - Букурещ. За втори път младе-
жи от двете съседни страни се събра-
ха, за да влезнат в ролята на депутати 
от Европейския парламент - тежка за-
дача, изискваща предварителна подго-
товка. 

Тази година младежите, представящи 
България бяха от училища в Стара За-
гора – ГПЧЕ „Ромен Ролан”, ТГ „Княз 
Симеон Търновски” и ППМГ „Гео Ми-
лев”.
Tемата на пленарното заседание в Ев-
ропейския парламент беше предло-
жението на Европейската комисия за 
дългосрочен бюджет - Многогодишна 
финансова рамка 2021-2027. младежи-
те предварително бяха запознати с по-
литическите групи.
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Те познаваха позициите на основните 
политически семейства и бяха готови 
да влезнат в дебати и дискусии по клю-
чови въпроси. 
В началото на събитието, младежите 
имаха възможността да разговарят с 
Огнян Златев, ръководител на Пред-
ставителството на Европейската коми-
сия в България. Протеклата дискусия 
във формат „Бъдещето на Европа“ за-
сегна важни за всички младежи теми с 
акцент върху действията, които Евро-
пейският съюз предприема, за да сти-
мулира свободата и реализацията на 
всички млади граждани на общност-
та. Откровеният разговор по важни 
за тях въпроси, предразположи младе-
жите да бъдат активни и в следващите 
часове на ссимулационната игра. 
След дълги дискусии и разисквания, 
коалициите се оформиха и младежите, 
в ролята си на пълноправни членове 
на Европейския парламент, успяха да 
приемат Резолюция. Осоновните мо-
менти в нея са, че:
1. Депутатите предлагат консенсусно 
увеличение на общия размер на бю-

Дни на Европейския парламент 
2.0 в Стара Загора
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вземайки предвид становището на Европей-
ския парламент от началото на 2018г.
8. Депутатите предлагат в общия боджет на 
Европейския съюз да бъдат включени целе-
ви средства с размер от 3 млрд. евро насоче-
ни за опазване на основните права на евро-
пейските граждани.
9. Необходимостта за по-добро разпределе-
ние касае цялостно предложения от Евро-
пейската комисия бюджет за периода 2021-
2027.
Резолюцията беше приета с 25 гласа „За”, 1 
„Против“ и 2 „Въздържал се”.

Групата от четеринадесет ученици от Стара 
Загора и техните връстници от Букурещ, ще 
продължат да обсъждат важни въпроси с ев-
ропейско измерение в Румъния, в рамките на 
тридневно посещение в средата на декември, 
организирано от Европа Директно – Стара 
Загора и Европа Директно – Букурещ.

джета на Европейския съюз за периода 2021-
2027 с 1,25%. 
2. Програмата Еразъм+, като най-успешна в 
историята на ЕС, трябва да бъде допълни-
телно подкрепена и да разполага с 50% по-
голям бюджет от предложения. 
3. Предлагат средствата за Иновации, които 
да стимулират икономиката на ЕС, чрез Про-
грама Хоризонт 2020 да бъдат допълнително 
увеличени с 50%.
4. Предлагат бюджета предвиден за Обща 
селскостопанска политика да бъде увеличен 
с допълнителни 10 млрд. евро.
5. Предлагат бюджета за външна сигурност, 
особено що се отнася до укрепване на външ-
ните граници на ЕС, да бъде увеличен, при-
емайки допълнително 3% от общия бюджет. 
За сметка на това подкрепят предложение-
то на Европейската комисия за средствата 
предвидени за отбрана.
6. Депутатите смятат, че не е необходимо Ко-
хезионната политика да разполога с по-го-
лям от предложения от комисията бюджет. 
Същевременно депутатите си дават ясна 
сметка, че тези средства трябва да бъдат раз-
пределени по по-добър начин с фокус върху 
по-слабо развитите региони.

7. Имайки предвид, необходимостта от до-
пълнителни средства, депутаите предложиха 
Административните разходи от новия Мно-
гогодишен бюджет да не надвишават 5%, 
като същевременно призовават Европейска-
та комисия да увеличи собствените ресурси, 
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Европейската комисия прие най-новия си 
доклад относно стъпките, предприети от 
България в изпълнение на поетите от нея 
ангажименти по отношение на съдебната ре-
форма, борбата с корупцията и организира-
ната престъпност в контекста на механизма 
за сътрудничество и проверка (МСП).
В докладa се разглежда напредъкът, отбеляз-
ан през последната година, с оглед на изпъл-
нението на 17-те окончателни препоръки, 
отправени от Комисията в доклада от януари 
2017 г., и се оценяват положително продъл-
жаващите усилия и решимост на България 
в изпълнението на тези препоръки. Коми-
сията е убедена, че ако задържи настоящата 
положителна тенденция, страната ще съумее 
да изпълни всички оставащи препоръки и 
съответно оставащите показатели. Това ще 
даде възможност процесът по МСП за Бъл-
гария да приключи преди края на мандата на 
настоящата Комисия — в съответствие с на-
соката, изразена от председателя Жан-Клод 
Юнкер в началото на мандата му.

През дванадесетте месеца след последния 
доклад от ноември 2017 г. България продъл-
жи да полага усилия за изпълнение на препо-
ръките, отправени в доклада от януари 2017 
г. Комисията счита, че няколко препоръки 

вече са изпълнени, а редица други са съвсем 
близо до етапа на изпълнение. Въз основа на 
това три от шестте показателя (за независи-
мостта на съдебната власт, законодателната 
рамка и организираната престъпност) мо-
гат да се считат за временно прекратени. От 
Комисията се изисква наблюдението да про-
дължи, за да се потвърди тази оценка, тъй 
като в някои случаи действията са в ход.

Първият заместник-председател на Коми-
сията Франс Тимерманс заяви: „В доклада 
се отчита, че България продължава да отбе-
лязва стабилен напредък в изпълнението на 
окончателните препоръки, които отправи-
хме през януари 2017 г. Тези реформи са не-
обходими за ефективната борба с корупци-
ята и организираната престъпност. Убеден 
съм, че ако настоящата положителна тен-
денция продължи и ако напредъкът се запа-
зи трайно и необратимо, процесът по МСП 
за България може да бъде приключен преди 
края на мандата на настоящата Комисия“.
Комисията вярва, че България ще продължи 
усилията си за реформи и ще бъде в състоя-
ние да изпълни всички оставащи препоръ-
ки. Тя ще продължи да следи отблизо напре-
дъка и ще направи допълнителна оценка на 
постигнатите резултати преди края на насто-
ящия си мандат. Комисията очаква, че с това 
процесът по МСП за България ще бъде при-
ключен. За да постигне тази цел, България се 
приканва да продължи да следва настоящата 
положителна тенденция, насочена към из-

Европейската комисия докладва 
относно напредъка на България по 

механизма за сътрудничество 
и проверка 
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пълнението на всички оставащи препоръки.
На 1 януари 2007 г. Комисията създаде меха-
низъм за сътрудничество и проверка (МСП), 
за да оценява напредъка по ангажиментите, 
поети от България в областта на съдебната 
реформа и на борбата с корупцията и орга-
низираната престъпност. От 2007 г. насам 
Комисията докладва редовно за напредъка 
в тези области в рамките на писмени докла-
ди до Европейския парламент и Съвета. За 
изготвянето на докладите допринесоха кон-
такти с държавите членки, гражданското 
общество, международни организации, не-
зависими експерти и различни други източ-
ници.
Заключенията на Комисията и методиката 
на МСП неизменно получават силна подкре-
па от държавите членки в заключенията на 
Съвета на министрите след всеки доклад.

В доклада по МСП от януари 2017 г. беше 
направен преглед на 10-те години от прила-
гането на МСП, заедно с преглед на пости-
женията и оставащите предизвикателства, и 
бяха определени основните оставащи стъп-
ки, необходими за постигането на целите 
по МСП. Комисията отправи 17 препоръки, 
които, ако бъдат изпълнени от България, 
биха могли да бъдат считани за достатъчни 
за приключване на МСП, освен ако други 
промени не доведат до ясен обрат в хода на 
напредъка.
В доклада от януари беше подчертано също 
така, че скоростта на процеса ще зависи от 

това колко бързо България ще съумее да 
изпълни препоръките по необратим начин. 
Първа оценка на напредъка по 17-те препо-
ръки беше приета през ноември 2017 г., но 
тогава Комисията все още не можеше да за-
ключи, че показателите са изпълнени в задо-
волителна степен.
В докладa се прави преглед на стъпките, 
предприети от България от ноември 2017 г. 
насам. Той съдържа оценката на Комисията 
за това какви стъпки са предприели българ-
ските органи във връзка със 17-те препо-
ръки и е допълнен от работен документ на 
службите на Комисията, в който тя прави 
подробен анализ въз основа на непрекъсна-
тия диалог между българските органи и ней-
ните служби.
Източник: Европейска комисия
 

Виртуалната и добавената реалност ще имат 
безпрецедентно влияние върху начина, по 
който правим бизнес и начина, по който жи-
веем. Виртуалната реалност може да доведе 
до цяла нова парадигма на взаимодействи-
ето между човек и машина, особено ако е 
съчетано с най-новите открития на изкуст-
вения интелект и изследванията на мозъка. 
Например, в сферата на здравеопазването 
съчетаването на виртуална реалност с из-
куствен интелект и роботика ще позволи 
хирургичните операции да бъдат извършва-
ни по много по-прецизен за хирурга начин, 
но и много по-малко инвазивен начин. При 
боравене с виртуална реалност хирургът ще 
има достъп до цялата важна информация, 
като кръвното налягане на пациента, сър-
дечен ритъм и точния размер и разположе-
ние на кръвоносните съдове и други части 

Мария Габриел откри конференция за 
виртуална реалност и 

изкуствен интелект „Бъдещето на 
реалността“ в София
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на тялото, които иначе не са директно види-
ми. Добавете към това ръка на робот и бър-
за свързаност за данните и вече дори няма 
да има значение дали докторът и пациентът 
са в една и съща стая. Това заяви комисарят 
по цифровата икономика и общество Мария 
Габриел при откриването на конференцията 
за виртуалната реалност и изкуствения ин-
телект „Бъдещето на реалността“, която се 
проведе под неин патронаж. Мария Габриел 
представи стратегията на ЕК за изкуствения 
интелект и обсъди с представители на све-
товно известни високотехнологични компа-
нии от няколко континента как да се разви-
ват високите  технологии в полза на хората 
и бизнеса.

Тя наблегна, че ако трябва да се надгради 
върху този пример, ясно че очертават ня-
колко посоки за по-нататъшно развитие: 

сътрудничество във виртуална реалност, 
вместо в двуизмерна видеоконференция, 
дистанционен контрол върху робот или дру-
ги машини не чрез кликвания на мишката, 
а чрез действия във виртуална реалност, съ-
четани с директен достъп до „сетивата“ на 
машината, обогатяване на начина, по който 
възприемаме пространството чрез добавена 
реалност, например чрез налагане на карти-
на как е изглеждало едно нещо върху руини-
те, които са останали от него днес. Така ще 
можем например да видим как са изглежда-
ли древните Рим или Атина, когато все още 
са съществували старите постройки.
В същото време Мария Габриел посочи, че 
ползите трябва да бъдат достъпни за всич-
ки граждани, като се гарантират и защитят 
основните им права. С тази цел Европейска-
та комисия подкрепя проекти за научна и 
развойна дейност, за развитието на инфра-
структура, мощности и умения, предлага 
правна рамка, отговаряща на реалностите.  
Тя даде няколко конкретни примера, като 
програмата «Хоризонт 2020», в която сред-
ствата за цифрови проекти са близо 13 ми-
лиарда евро. От тях в сферата на виртуална-
та и добавената реалност са достъпни около 
100 милиона евро за проекти до 2020 г. Оси-
гурени са също 1 милиард евро до 2023 г. за 
проекта Human Brain Project – едно неверо-
ятно проучване в продължение на цяло де-
сетилетие за това как функционира човеш-
кият мозък.
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Българският еврокомисар обърна специал-
но внимание и на стратегията за изкустве-
ния интелект, която ще инвестира 1,5 мили-
арда евро в изкуствен интелект до 2020 г., за 
да може цялостното инвестиране в тази об-
ласт в ЕС – публично и частно, да достигне 
до 20 милиарда евро до 2020 г. Последващата 
цел на стратегията е да се достигне годишно 
финансиране на изкуствения интелект в раз-
мер на 20 милиарда евро.
За следващия бюджетен период от 2021 г. 
до 2027 г. са предложени инвестиции в ци-
фрови иновации за над 15 милиарда евро 
по новата програма „Хоризонт Европа“. По 
предложение на Мария Габриел вече работи 
и експертна група на високо равнище, която 
да изработи проект за етични насоки за раз-
витие и употреба на изкуствения интелект. 
Първи проект ще бъде готов за допитване с 
обществеността и с по-широкия Алианс за 
изкуствен интелект - платформа за диалог 
между множество заинтересовани страни.

«Колкото повече виртуалната реалност ста-
ва част от нашия живот, толкова повече по-
лезни приложения ще бъдат открити за нея. 
Затова е толкова важно да имаме бърза ши-
роколентова свързаност навсякъде – с уста-
новяването на новия Кодекс за електронните 
съобщения ние проправяме пътя за внедря-
ването на 5G още от 2020 г. Затова е важно 
също да бъдем амбициозни и изградим ев-
ропейски суперкомпютър от световна кла-

са, към което се стремим с новото съвмест-
но предприятие на ЕК и държавите членки 
EuroHPC. По новата програма «Цифрова 
Европа» с бюджет от над 9 милиарда евро, 
която предложих, също ще бъдат инвести-
рани средства в изкуствен интелект инте-
лект. Подходяща инфраструктура и подгот-
вени с високи цифрови умения граждани са 
ключ за успеха ни в областта на изкуствения 
интелект, добавената и виртуалната реал-
ност»,  заяви българският еврокомисар Ма-
рия Габриел.
Източник: Представителство на Европейската комисия

Разговорите с други страни в ЕС ще струват 
не повече от 19 цента на минута от 15 май 
2019 г, а текстовите съобщения ‒ не повече от 
6 цента, гласят текстовете, които Парламен-
тът одобри на 15 ноември. Правилата са на-
сочени и към стимулирането на инвестиции 
за изграждането на 5G мрежи в европейски 
градове до 2020 г. Така телекомуникацион-
ните услуги ще станат не само по-евтини, но 
и по-бързи. 
От 2017 г. потребителите не дължат роуминг 
такси, когато се обаждат на номер в своята 
страна от друга страна в ЕС. Досегашните 
правила обаче не обхващат разговорите с но-
мера в друга страна от ЕС.
Новите разпоредби ще направят услуги, ба-
зирани на Интернет, като Skype и Whatsapp 
„по-прозрачни и по-надеждни за европейци-
те“, посочва авторката на доклада на ЕП Пи-
лар Дел Кастильо Вера (ЕНП, Испания).
„От последните изменения на законодател-
ството през 2009 г. пазарът на електронни ко-
муникационни услуги се промени драстично. 
Появиха се нови играчи в следствие на това, 
че потребителите и бизнесът все повече раз-

Европейския парламент сложи таван 
на цените на обажданията и улесни 

достъпа до 5G мрежите до 2020г.



www.europedirect.szeda.eu                                                           10 (46), година X, ноември‘2018

7

читат на данни и на услуги, базирани на Ин-
тернет. С новите правила ние модернизираме 
правната рамка и вкарваме тези нови играчи 
в обхвата й“, каза г-жа Дел Кастильо Вера.

Правилата целят да подобрят защитата на по-
требителите ‒ например, те улесняват смяна-
та на операторите и получаването на компен-
сации. В същото време те предвиждат мерки 
за изграждане на мрежи с висок капацитет и 
освобождават честоти за мобилен Интернет.
Пилар дел Кастильо Вера посочи „експонен-
циалния ръст в търсенето на качествена, бър-
за, сигурна и всеобхватна свързаност“. „Това е 
предварително условие Европа да се превър-
не част от гигабит обществото“, заяви тя.

Законодателният пакет включва и изгражда-
нето на система за информиране на потреби-
телите от номера за спешни повиквания 112 
за сериозни заплахи като терористични акто-
ве и природни бедствия.
Източник: Европейски парламент

В сравнение с останалата част на света стра-
ните в Европа имат високо ниво на социална 
защита и предлагат добър стандарт на жи-
вот. 
На 20 ноември комисията по заетост на Ев-
ропейския парламент одобри изменения на 
правила за координация на системите за со-
циално осигуряване в ЕС. Целта е да се уле-
сни трудовата мобилност в ЕС и да се гаран-
тира справедлив достъп до социална закрила 
за всички.

Всеки гражданин на ЕС има право да се пре-
мести в друга страна членка, за да работи 
или да учи. Около 14 млн. жители на ЕС са 
се възползвали от тази възможност. Общи 
правила на ЕС гарантират, че тези хора имат 
достъп до социално и здравно осигуряване. 
Нормите определят коя национална система 
всеки отделен случай. По този начин се из-
бягват ситуации, в които даден човек остава 
без закрила или пък ползва закрила от две 
различни системи.
Законодателството на ЕС урежда плащания 
при заболяване, майчинство/бащинство, 
безработица, семейни плащания и други. 
Това обаче не означава, че условията във 
всички страни от ЕС са еднакви: всяка стра-

Европейският парламент иска повече 
гъвкавост и яснота за хората, живеещи 

в чужбина
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на решава сама какви форми на социална 
закрила осигурява, при какви обстоятелства 
се отпускат средства и какви вноски се съби-
рат. Европейските правила, които съществу-
ват от 1959 г., си поставят за задача само да 
уредят взаимодействието между национал-
ните системи.
Основното правило е, че работниците се под-
чиняват на законодателството в страната, 
в която работят. Тези, които търсят работа, 
могат да получават плащанията за безрабо-
тица от своята страна в друга страна, където 
към момента се опитват да си намерят нова 
позиция. Пенсионерите, които са работили 
в различни страни, могат да обединят внос-
ките си, за да получават пълна пенсия. Тури-
стите пък имат достъп до здравни грижи с 
Европейската здравноосигурителна карта.

Хора, които търсят работа в друга страна от 
ЕС, в момента могат да получават поне три 
месеца помощи за безработица от своята 
страна, изплащани в страната, в която тър-
сят работа. Депутатите предлагат този пери-
од да бъде удължен на поне шест месеца, с 
възможност за удължаване до изтичането на 
срока на получаване на помощ.

В случаите на хора, които са живели в една 
страна, а са работили в друга, но са останали 
без работа, депутатите смятат, че те трябва 
да могат да избират от коя от двете страни да 
получават помощи за безработица.
Съгласно предлаганите изменения семейни 
помощи за хора, които спират да работят, за 
да отглеждат дете, трябва да се разглеждат 
отделно от останалите видове семейни по-
мощи. 
Депутатите също така подкрепят мерки за 
повече яснота и прозрачност за помощите за 
оказване на дългосрочни грижи за някого. 
Очаква се Парламентът да започне прегово-
ри със Съвета и Комисията за окончателните 
законодателни текстове.
Източник: Европейски парламент

Координация на социалното 
осигуряване в ЕС ‒ четири основни 

принципа

1. Вие ползвате закрила от социалната 
система на една страна и плащате вноски 
в една страна.
2. Имате същите права и задължения 
като гражданите на страната, в която се 
осигурявате.
3. Предишни периоди на осигуряване, 
работа или пребиваване в други страни 
се вземат предвид при необходимост.
4. Плащания в брой от дадена страна мо-
гат да бъдат направени, дори когато жи-
веете в друга страна.


