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КРИЗАТА С МИГРАНТИТЕ: КАКВО ПРАВИ
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ
В последните години Европейският съюз е изправен пред
безпрецедентен приток на мигранти. Докато той търси
отговор на кризата, 74% от европейците настояват за поактивната му намеса по въпроса. Две трети от гражданите
считат усилията на ЕС за управление на кризата за
недостатъчни, показва изследване на Евробарометър.
Прочетете за работата на Парламента досега за решаването на проблема.
През март 2016 г. депутатите приеха доклад, призоваващ за цялостен европейски подход към
миграционната криза, в това число за обща система за разглеждане на искания за убежище и за
безопасни и законни начини за влизане в ЕС.
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Парламентът одобри през юли въвеждането на обща система за контрол върху границите, която
ще обедини усилията на европейската агенция Фронтекс и на националните органи за гранична
охрана.
Преговарящи от Парламента и от Съвета постигнаха неофициално съгласие през юни по правила
за нов документ за пътуване на мигрантите, който следва да ускори връщането на онези, които
пребивават в Европа без валидни документи.
Депутатите продължават работата си по предложението на Комисията за изготвяне на единен
европейски списък на страните, които се считат за безопасни за връщането на незаконно
пребиваващи мигранти.
В проучване на Евробарометър през април 2016 г. българите изведоха проблемите за тероризма
и миграцията като основни области, в които е нужна по-голяма намеса от ЕС. Общо 80% от
запитаните българи заявиха, че ЕС трябва да направи повече относно миграционната криза,
отколкото до момента.

АКЦЕНТИ :

контрол върху
границите
КОИ СЕКТОРИ ЩЕ БЪДАТ НАЙ-ЗАСЕГНАТИ СЛЕД
BREXIT?
Секторните рискове продължават да се увеличават в развиващите се пазари, а в Европа
динамиката на домакинското потребление води до развитието на някои сектори. Политическите
проблеми, свързани с Брекзит се увеличават точно когато Европейската икономика започна да се
възстановява.
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Покачване на потреблението на домакинствата отразява възстановеното доверие на
потребителите в Западна Европа. Тази положителна динамика води до това Кофас да
промени риска при информационните технологии и автомобилния сектор до „нисък” – в
Западна и в Централна и Източна Европа. Повишеният брой регистрирани превозни
средства говори за ползи за металургията и производителите на автомобили. И въпреки че
първият от тези два сектора продължава да се характеризира с висок риск, оценката му
определено дава основание за бъде повишена. Умерено подобрение, наблюдавано в
началото на годината в строителния сектор, е потвърдено. Това, заедно с повишаването на
броя на издадените разрешителни за строеж в региона (35% в Испания, 12.5% в Германия,
7.6% във Франция), води до промяна в оценката на секторния риск до „среден”. При
текстилната индустрия е характерна висока конкуренция, заедно с положителната тенденция
в разходите на домакинствата.
След решението за Брекзит, три от секторите остават под наблюдение във Великобритания. В
краткосрочен план строителството, заемащо 6.1% от БВП, ще бъде обременено от
повишаването на цените по вноса заради обезценяването на британската лира.
Фармацевтичният и автомобилният сектори могат да бъдат негативно повлияни от бариери
за навлизане, тъй като продуктите им заемат съществени части от износа на страната
(съответно 7.8% и 11.3%).
Разлики между развиващите се и развитите пазари

След решението

Страните от Латинска Америка все още се характеризират с най-висок риск в световен
мащаб, като енергетиката, стоманодобива и строителството са класифицирани в най-горната
рискова категория (много висок риск). От друга страна, позитивното е, че Бразилия и други
страни в региона се радват на конкурентни предимства благодарение на производството на
хартиена маса, благодарение на падането на реала спрямо долара през 2015 г. с 47%. През
първите месеци на 2016 г., износът на Бразилия на този продукт се увеличи с 10%, което
наложи рискът там да бъде определен като „среден”.

за Брекзит, три

Сред 12-те сектора, анализирани от Кофас, здравеопазването остава най-малко рисков в
глобален план. Въпреки предизвикателната международна среда, секторът печели от
увеличаващото се търсене в развитите икономики, което мотивира бизнеса да инвестира.
Предвид също така високите печалби, наблюдавани в Северна Америка, Кофас има
възможността да промени риска в индустрията като „много нисък”. Въпреки това, ръстът в
САЩ губи инерция през 2016 г. (1.8%), а продажбите на дребно се забавят и резултират в поограничено потребление. Текстилният сектор в региона, който всъщност е засегнат от този
спад, е маркиран като сектор с „висок риск”.

Великобритани

Зависимите от петрола региони разклащат световните тенденции
Въпреки че могат да се наблюдават по-добри икономически тенденции, някои региони
остават със силно разклатени сектори.Средният Изток, който зависи основно от износа на
петрол, приема политики на икономии, които са в ущърб на други сектори. Тези мерки тежат
на икономическата активност и всъщност разчитат на домакинското потребление.
Развитията са резултат от по-ниските цени на петрола, което води и до спад в съпътстващите
сектори. Автомобилната, хранителната индустрия, търговията на дребно и леката
промишленост съответно вече са определени като „висок риск”.
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ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ ФИНАНСИРА
СТРОИТЕЛСТВОТО НА НОВ 140-КИЛОМЕТРОВ
ЕЛЕКТРОПРОВОД В БЪЛГАРИЯ
Европейската комисия оценява енергийните
инфраструктурни проекти в България и
съседните страни членки като важен приоритет
на Енергийния съюз на ЕС. Комисията взе
решение да отпусне 29.9 милиона евро за
строителството на нов 140-километров
далекопровод между Добруджа и Бургас.
Чрез преноса на електричество, произведено
от вятъра и слънцето, далекопроводът ще
интегрира енергията от възобновяеми източници на енергийния пазар. Европейската
подкрепа също така ще увеличи капацитета на българската енергийна мрежа и ще подсили
нейната устойчивост.
Далекопроводът е от т.нар. „проекти от общностен интерес“ и е част от групата проекти от
„Черноморския коридор“: три електрически далекопроводни линии, която ще увеличат
възможностите за пренос на електричество по протежение на румънското и българската
черноморско крайбрежие, както и между останалата част от Европа и Турция. Подкрепата
от ЕС за България ще допринесе за повишаване на сигурността да доставките на
електричество, ще интегрира на пазара мощностите за производство на ток от
въозбновяеми енергоизточници, ще увеличи възможностите за бъдеща търговия с
електричество с оглед на очакванията за увеличаване на производството на енергия от
вятъра в Гърция и фотоволтаична енергия в Южна България.
Подкрепата от ЕС за новия български далекопровод покрива 50% от необходимото
финансиране. Той ще бъде построен от българския системен оператор „Електроенергиен
системен оператор“ ЕАД и се очаква да бъде въведен в експлоатация до 2022 г.
Допълнителна информация
До 2020 г. общо 5.35 милиарда евро са
заделени за приоритетни европейски проекти по
финансовата линия „Свързана Европа“. За да
бъдат осъществени такива проекти трябва да
допринасят значителни ползи за поне две
страни членки, да повишават сигурността на
доставките на енергия, да допринасят за
интегриране на пазара и засилване на
конкуренцията, както и за намалява на
въглеродните емисии в атмосферата.

Комисията взе
решение да
отпусне 29.9
милиона евро
за
строителството
на нов 140километров
далекопровод
между
Добруджа и
Бургас.

Целта на ЕС за енергия от възобновяеми източници (20% от общото потребление до 2020 г.)
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ГОЛЯМА ЧАСТ ОТ РАЗХОДИТЕ ПО БЪЛГАРСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС СА ЗА СТРОИТЕЛСТВО
Значителна част от разходите по българското председателство на ЕС ще отидат за
строителство, стана ясно от интервю на вицепремиера и министър на образованието Меглена
Кунева .
"За съжаление ние нямаме място, където да се проведе председателството. Някъде трябва да
се съберат хората, които ще дойдат, за да открият председателството", посочи тя.
"Взе се решение да се поправи НДК, където ще бъде основната сграда, където ще се случи
председателството. Взе се решение Вътрешният партиен дом, където е НС да се поправи
голямата зала, което е много пари. Плюс Бояна, където е резиденцията, която правителството
управлява. И така от всички средства, които се разходват се оказа, че ще имаме най-много
средства по строителството", добави Кунева.
Тя уточни, че ремонтът на НДК ще струва 20 млн. лева, този на Бояна - 10 млн. лева, а найскъпа ще бъде поправката на НС - 27 млн. Лева.
"Нищо лошо да си оправим сградите, но те са съотносими към българското председателство
само 30 дни", подчерта Кунева.
Това, на което държи вицепремиерът е всички разходи за председателството да бъдат
публични веднага и да бъдат известни и наблюдавани от началото до край.

Евродепутатите
призовават ЕС
да инвестира
повече в
програми за
информация и

На въпроса за разпределението на средства по разяснителната кампания към определени
медии, вицепремиерът отговори така:

подпомагане на

"Това е предподготовката за Председателството, защото за Българското председателство не се
знае нищо. Под 3 % от хората знаят изобщо какво представлява Председателството и
подозирам, че представите са много смътни, какво прави Българското председателство. Ние
имаме четири работни групи. Една от работните групи, която е свързана с култура и
комуникации, което не е едно и също нещо, е водена от Министерство на културата.
Средствата, за които Министерство на културата отговаря, мисля че бяха някъде около 20 000
лева.

членки. Това би

Но, подчертавам, аз държа всичко да излиза на страницата на Председателството (http://
www.eu2018bg.bg/)... Тези въпроси са представени като доклад март месец. Март. Сега сме
август. И едва сега има интерес по този въпрос. Много хубаво, че го има. Всеки трябва,
включително и обществените поръчки за строителство, да знае, че това са пари на българския
данъкоплатец. И всеки лев, който се вложи в Българското председателство, аз искам да се
бъде умножен поне по десет, като ефект, който ще имаме за страната. Нищо лошо да си
оправим сградите. Но искам да кажа, че те за Българското председателство са съотносими
само максимум 30 дена."
"Вижте, това не е тема, която аз мога да дискутирам от името на Министерство на културата.
Сигурна съм, че колегите са били абсолютно добронамерени. Знаете, че там през фирма е
станало, през компания, която е сключила договорите (с медиите). Как трябва да се прецени..
Според мен, ако ме питат, как би трябвало да се прецени. Трябва да се прецени качеството
на материалите, които излизат, дълбочината и подготвеността на журналистите. Но ние не сме
направили дори едно, не, всъщност едно направихме, едно общо събиране с журналистите, за
да можем най-напред да обучим журналистите какво представлява Председателството. А това,

държавите
могло да увеличи
участието в
действащите в
момента схеми
за енергийна
ефективност на
местно ниво
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уверявам ви, не е нещо, което човек може сам да намери в интернет. Това е много интересен и
задълбочен разговор. Но, аз искам да кажа, че за мен всяка публичност защитава
Председателството. И по никакъв начин не искам някой да остане с впечатлението, че парите
ще ги разпределя един човек. Аз във всяка една стъпка съм заедно с министъра на финансите,
но те са много по.. големи, те са по сектори.Примерно ще имаме ли строителство или няма да
имаме строителство на тези сгради… ще имаме ли комуникационна стратегия и колко е важна
тя, дали ще имаме вътре в страната, или навън, или и двете. Това са въпросите, на които аз мога
да дам решенията. А иначе, по съвсем конкретните договори, това наистина вече е въпрос на
обществено, много силно, наблюдение и на лично решение."

СИГУРНОСТ НА ГРАНИЦИТЕ: КАК ПАРЛАМЕНТЪТ
ДОПРИНАСЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ЕВРОПА
Кризата с мигрантите показа, че свободата на движение
в Европа е поставена на изпитание, когато външните
граници са под натиск. Според последното проучване на
Евробарометър 71% от европейците и 79% от българите
искат от ЕС да направи повече за защитата на тази
граници. Европейският парламент работи по редица
инициативи, призвани да укрепят граничния контрол.
Депутатите одобриха на 6 юли планове за изграждане на
система на ЕС за граничен контрол, която следва да
обедини усилията на европейската агенция Фронтекс и на националните власти. Ежедневното
управление на границите остава в ръцете на отделните страни-членки, но в случай на криза те ще
могат да потърсят помощ от новата Европейска агенция за гранична и брегова охрана, която ще
бъде в състояние да изпраща бързо общи екипи за овладяване на ситуацията. Законодателството
се нуждае от одобрението на Съвета на ЕС, за да влезе в сила.
Докладчикът на ЕП по темата Артис Пабрикс (ЕНП, Латвия) заяви във връзка с гласуването в
пленарна зала: „Регламентът за Европейската гранична и брегова охрана ще направи така, че
външните граници на ЕС да бъдат по-безопасни и по-добре управлявани. Това не е магическо
решение на кризата с мигрантите, с която се сблъсква ЕС, и няма напълно да възстанови
доверието в зоната на Шенген, но е много необходима първа стъпка“.
Парламентът преговаря със Съвета за приемането на нови правила за обявяването за
престъпления навсякъде в ЕС на пътуването в чужбина за терористични цели, предоставянето или
получаването на обучение за тероризъм, подбуждането към терористични актове и финансирането
на тероризма.
Друго предложение, което е обект на преговори между депутатите и представителите на странитечленки, е за извършването на проверки на всички граждани на ЕС, явяващи се на външни
въздушни, морски и сухопътни граници, в бази данни за изгубени и откраднати документи.
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71% от
европейците и
79% от
българите искат
от ЕС да
направи повече
за защитата на
тази граници.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

СТАЖОВЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ: КАК
ПРОТИЧАТ И ЗАЩО СИ СТРУВАТ
Да бъдеш стажант в Европейския
парламент означава много неща. Означава
работа с хора от различни страни и среща с
близки и далечни езици и култури. Означава
уникална възможност за развитие на
кариерата и за натрупване на познания
относно начина на вземане на решения в
ЕС. Означава незабравимо преживяване в
сърцето на Европа. Възползвайте се и
кандидатствайте между 15 август и 15
септември по стажантската програма за завършили висше образование.
Стъпка напред
Стажантите в ЕП имат възможност да прилагат на практика своите теоретични познания в
различни сфери - комуникации, изготвяне на секторни политики, преводи или
администрация. Те работят както със служители на институцията, така и с други стажанти и
имат отлична възможност да се запознаят с хора от цяла Европа и да създадат трайни
приятелства и професионални връзки. По този начин стажът се превръща в крайъгълен
камък към по-нататъшна кариера в Брюксел или някъде другаде.
Европейският парламент предлага разнообразни форми на стаж - някои са с по-общ
характер, други специализират в области като журналистика или писмени преводи.
Стажовете за преводи са с продължителност три месеца; общата програма е за пет месеца,
като и двата типа стаж са платени. Предлагат се и стажове за незавършили студенти.
Как да кандидатствате
Цялата информация за видовете стажове и сроковете за кандидатстване е налична на
нашата специална страница.
На 15 август започваме да приемаме заявки за стажове, започващи от 1 март 2017 г. Ако
се интересувате, попълнете онлайн формуляра и го подайте до 15 октомври.
За повече информация следвайте Европейския парламент в социалните мрежи.
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ЕВРОПА ДИРЕКТНО—ШУМЕН
ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР

МОЖЕТЕ ДА НИ ОТКРИЕТЕ НА:

ул. „Цар Освободител” 130, Агробизнес Център /
Бизнесинкубатор – Шумен, гр. Шумен 9700
Можете да ни потърсите и в читалищата в селата: Никола
Козлево, Хитрино, Баячево /общ. Търговище/, в историкоархитектурния музей на Велики Преслав и в клуба на НСО –
Търговище
www.europedirect-shumen.com

054 800 126
europedirect@abcshumen.org

Европа Директно Шумен / Europe Direct Shumen
Участвайте в онлайн анкетата на Европейската комисия, разработена
за ползващите услугите на центровете Европа Директно в страните от
ЕС. Проучването е важно за нашия център! Подкрепете ни! Анкетата е
достъпна на следния линк:
www.ec.europa.eu/eusurvey/runner/EDICfeedback2014

Проектът „Европа Директно - Шумен”
се финансира от Европейски съюз и
АБЦ / БИ – Шумен.
Бюлетинът се издава от ЕИЦ „Европа
Директно – Шумен” и е част от
годишната програма на центъра.
Мненията, изразени в настоящата
публикация, са авторски и не
отразяват задължително официалните
становища на Европейските
институции. Публикацията се
разпространява безплатно.

