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Европейският съюз насочва усилията си тази година в постигането на резултати в ключови
области, които са от значение за всички европейци. Институциите на ЕС са обединени около общи
приоритети, сред които са стимулирането на електронната търговия, защитата на околната среда и
укрепването на външните граници.
В края на 2016 г. Европейският парламент, Съветът и Комисията подписаха за пръв път съвместна
декларация за законодателните предложения, които трябва да получат приоритет през следващите
12 месеца. Институциите се ангажираха да положат усилия в шест основни области - заетост и
растеж, социална Европа, сигурност, миграция, единен цифров пазар, енергетика и промени в
климата. Повече за конкретните законодателни досиета можете да научите на нашата специална
страница.
Значителен брой предложения вече преминаха всички етапи от законодателния процес в
Парламента. В областта на сигурността депутатите разшириха обхвата на преследването на
терористични действия, като криминализираха в цяла Европа подготвителни действия като
обучение за извършване на терористични актове и пътувания в чужбина с цел присъединяване
към терористична групировка.
Бяха приети и нови правила, налагащи систематични проверки в бази данни на всеки човек, който
напуска или влиза в ЕС. В допълнение, Парламентът одобри по-строг контрол върху оръжия,
стрелящи с халосни патрони, и деактивирани оръжия, за да се предотврати попадането им в
неподходящи ръце.
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Изграждането на дигитален пазар изисква осигуряването на капацитет за задоволяване на
растящото търсене на мобилни услуги. С тази цел депутатите одобриха освобождаването на
радиочестотната лента около 700 MHz за следващото поколение мобилен Интернет. Те също така
премахнаха последното препятствие пред края на роуминга за крайни клиенти, като определиха
тавани за таксите, които налагат помежду си телекомуникационните компании.
Парламентът одобри позицията си относно реформата на схемата на ЕС за търговия с емисии,
която следва да подобри функционирането на пазара на разрешителни за емисии и да накара
компаниите да инвестират в по-чисти технологии. Друг пакет от мерки, който получи подкрепа от
ЕП, предвижда намаляване на изхвърлянето на отпадъци на сметища и увеличаване на
рециклирането. По тези два въпроса предстоят преговори между Парламента и Съвета за
окончателния текст на законодателните актове.
Депутатите водят преговори с представителите на държавите-членки в Съвета и по стъпки за
затягане на контрола върху прането на пари, укрепване на сигурността на доставките на природен
газ и създаването на европейска агенция за предоставяне на убежище с разширен мандат в
сравнение със сега съществуващата Европейска служба за подкрепа в областта на убежището.
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ТАЯНИ В ЛОНДОН: „ГРАЖДАНИТЕ ЗАСЛУЖАВАТ
ЯСНОТА ОТНОСНО БЪДЕЩЕТО СИ СЛЕД БРЕКЗИТ“
Председателят на Европейския парламент Антонио Таяни подчерта в разговор с британския
премиер Тереза Мей, че е необходимо споразумение за защита на правата на гражданите
след оттеглянето на Великобритания от ЕС. „Посланието на Европейския парламент е ясно:
нашият приоритет е защитата на интересите на гражданите“, заяви той в Лондон на 20
април. Г-н Таяни е на посещение в британската столица, за да представи позицията на
институцията относно предстоящите преговори за Брекзит.
В пресконференция след срещата с г-жа Мей председателят на ЕП наблегна върху правата на
европейците, живеещи във Великобритания, и на британските граждани в ЕС: „Студентите,
работещите и семействата са ценени членове на обществото и заслужават определена
яснота по отношение на своето бъдеще“.
Г-н Таяни покани британския премиер да направи официално изказване пред Европейския
парламент. По време на визитата си в Лондон той ще се срещне и с представители на
неправителствени организации, за да обсъди с тях притесненията на хората относно

ГОДИНА НА КУЛТУРНОТО НАСЛЕДСТВО ПРЕЗ 2018
Г.: КАКВО НИ ПРАВИ ЕВРОПЕЙЦИ
Парламентът ще гласува на 27 април предложение за обявяване на 2018 г. за Европейска
година на културното наследство. Инициативата цели да припомни значението на културата
както от икономическа гледна точка, така и по отношение на формирането на ценности. „Ние
искаме да върнем културното наследство обратно в общественото съзнание, да му дадем
достойнството, което заслужава. В същото време можем да преоткрием какво ни прави
европейци“, заявява депутатът Мирча Дякону (АЛДЕ, Румъния).
Културното наследство има важни социално-икономически функции в Европа. Според оценки
в сектора работят 300 000 души в ЕС, а още 7,8 млн. работни места са косвено свързани.
„Изследвания на сектора показват, че инвестирането на едно евро ще донесе повече от 20
евро“, изтъква г-н Дякону, който е изготвил позицията на Парламента по темата. В преговори
със Съвета и Комисията Парламентът договори 8 млн. евро в рамките на съществуващите
бюджетни ограничения за мероприятия по популяризиране на инициативата.

ВИДЕОКЛИПОВЕ ОНЛАЙН: ПОВЕЧЕ ВНИМАНИЕ
ВЪРХУ ЗАЩИТАТА НА ДЕЦАТА
.Децата прекарват много време онлайн и опасността те да се натъкнат на неподходящо
съдържание, подбуждащо към насилие, не е за подценяване. Парламентарната комисия по
култура гласува на 25 април предложения за промени в директивата за аудиовизуалните
медии, които целят да наложат в Интернет някои от правилата, съществуващи за
телевизионни канали.
Съгласно приетите в комисия текстове платформите за споделяне на видеоклипове ще
трябва да създадат механизми, чрез които хората лесно да сигнализират за неподходящо
съдържание. След това сайтовете ще трябва да премахват въпросните клипове.
Освен това се планира забрана на реклами и продуктово позициониране на цигари и
алкохол в детски телевизионни програми и на платформи за споделяне на видеоклипове.
Промените в директивата засягат и други въпроси като дела на европейското съдържание в
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в онлайн видео каталози. Европейската комисия първоначално предложи квота от 20%, но
депутатите от комисията по култура поискаха тя да бъде поне 30%.
Парламентът ще гласува на пленарното си заседание през май в Страсбург дали да започне
преговори със Съвета и Комисията за крайния текст на законодателството въз основа на
предложенията, одобрени в парламентарната комисия.

СОЦИАЛНИ ПРАВА: ПОГЛЕД КЪМ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА,
ПОРОДЕНИ ОТ НОВАТА ИКОНОМИКА
Равни възможности и достъп до
трудовия пазар, справедливи условия
на труд и адекватна социална защита
са някои от принципите, които ЕС се
опитва да утвърди с нова инициатива
за Европейски стълб на социалните
права. Европейската комисия
представя плановете си в пленарната
зала на ЕП на 26 април. Един от
сериозните проблеми в цяла Европа
са новите форми на заетост,
създадени от появяващите се онлайн платформи, и правата на хората, които работят в тях.
Нови бизнес модели
В последните години компании като Uber и Deliveroo създадоха мобилни приложения, които
позволяват на хората да поискат лесно превоз или да поръчат храна. Компаниите зад тези
мобилни приложения и шофьорите или разносвачите след това си поделят приходите от
предоставяните услуги.
Този бизнес модел носи реални предимства, посочва Хена Виркунен (ЕНП, Финландия),
която е изготвила доклад на Европейския парламент за онлайн платформите и единния
цифров пазар. „Глобалният характер на дигиталната икономика увеличава избора за
потребителите и засилва ценовата конкуренция“, заявява тя и добавя, че „работещите имат
възможност да решат колко и къде искат да работят“.
Печалби за сметка на условията на труд?
Част от успеха обаче може да бъде обяснена със спестяването на материални разходи и
социални осигуровки за работниците. Компаниите разглеждат тези, които физически
предоставят услугите, не като служители, а като независими сътрудници, които сами
отговарят за поддържането на използваните от тях коли или велосипеди. Тъй като нямат
трудови договори, работещите не получават гарантирано минимално заплащане или право
на отпуск.
Подобна интерпретация на отношенията предизвиква възражения на много места.
Испанска асоциация на таксиметрови шофьори повдигна пред Европейския съд въпроса
дали Uber трябва да бъде третирана като цифрова платформа, транспортна компания или и
двете едновременно. Правните задължения на компанията зависят от това как тя би била
класифицирана.
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Британските съдилища вече се произнесоха, че шофьорите на Uber не са самонаети лица, и
че водопроводчици, предоставящи услуги от името на дадена компания, не са независими
оператори, а работници, които имат социални права.
„Жизнено важно за ЕС е да създаде равни условия за конкуренция между доставчици на
услуги онлайн и в реалния свят. Правото на ЕС в областта на конкуренцията трябва да бъде
спазвано и в реалния свят, и онлайн“, посочва г-жа Виркунен.
„Тези платформи може и да осигуряват по-добри и по-евтини услуги за потребители и да
създават работни места, но това повдига въпроси относно наличието на нелоялна
конкуренция и „социален дъмпинг““, заявява Мария Жоау Родригеш (С&Д, Португалия),
авторка на доклад на ЕП по повод на Европейския стълб на социалните права.
В текста, приет от Парламента през януари 2017 г., депутатите призовават Комисията да
гарантира, че новите форми на заетост ще трябва да отговарят на съществуващите
изисквания за минимални условия на труд.

„ЕРАЗЪМ" НА 30 ГОДИНИ - ОТ ПРОГРАМА ЗА
СТУДЕНТСКИ ОБМЕН КЪМ "ЕРАЗЪМ+"
2017 е годината, в която България отбелязва 10 години от присъединяването си към
Европейския съюз. Годишнината съвпада и с навършването на 30 години от началото на
европейската програма за развитие на младежта "Еразъм" (вече "Еразъм+"), в която
България също е пълноправен участник. За този период тя е помогнала на много млади
хора да намерят своето място, а в това число и на много българи да се интегрират към
европейската култура и да се реализират успешно. По този повод се срещнахме със Стоян
Кюлев, началник отдел "Подкрепа за образователните политики и информационните
дейности" на Център за развитие на човешките ресурси (ЦРЧР), националната агенция,
която управлява европейските образователни програми в България. Пред "Кариери" той
разказа какви са резултатите за България и Европа от Програмата, какви са новите
възможности, които се отварят и как българите могат да се включат в тях.
По случай 30-годишнината на "Еразъм" ЦРЧР организира конкурс на тема "Какви са
плюсовете на моя Еразъм?". Той е насочен към всички, които са участвали по програма
"Еразъм+" или предшестващите я "Учене през целия живот", "Младежта в действие",
"Леонардо да Винчи", "Сократ", "Еразмус Мундус" или "Темпус". Участниците трябва да
изпратят снимки или видео до 1 минута, придружени с кратко описание до 100 думи на
konkurs@hrdc.bg. Наградата за първо място е ваучер за пътуване на стойност 700 лв., а
за второ - таблет. Крайният срок за участие е 10 юли.
Европейската комисия също се включва с еднократна инициатива по повод
годишнината, наречена Move2Learn, Learn2Move ("Движи се, за да учиш - учи, за да се
движиш"). Тя ще даде възможност на повече от 5000 младежи да пътуват безплатно в
Европа самостоятелно или заедно със своя клас. Инициативата ще бъде отворена за
ученически класове, участващи в мрежата за училищно образование eTwinning, като
изискваната минимална възраст на участниците е 16 години. Безплатни билети за
пътуване ще бъдат предоставени за най-добрите образователни проекти в рамките на
eTwinning във всяка участваща държава. Крайният срок за участие е 30 юни,
селектирането на победителите ще се проведе през юли, а пътуванията ще могат да се
реализират от 15 август тази година до 31 декември 2018 г.
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"Еразъм" започва като програма за студентска мобилност с цел обучение, част от
стратегията за борба с младежката безработица на Европейската комисия, а днес е найразпознаваемият проект на Европейския съзщ,
започва разказа си Стоян Кюлев. И после го
подкрепя и с числа. В пилотното издание общо
3244 студенти от 11 държави заминават да се
обучават в чужбина за ограничен период от
време, а до 2014 г. общият брой на студентите
преминали през програмата в Европа е 3.3 млн.
от 33 държави.
"През 1987 г. програмата стартира в Европа с
изпращането на първия студент на академичен обмен в университет в друга европейска
държава", разказва Кюлев. В нея първоначално участват бакалаври, магистри и докторанти
от акредитирани европейски университети, които заминават в рамките на един или два
учебни семестъра да се обучават по специалността си в университет в друга европейска
държава. След като се върнат, престоят им се признава за завършен семестър или
академична година и преминават директно в следващ курс или семестър, без да трябва да
повтарят периода, в който са отсъствали.
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"Осъществяването на такава мобилност позволява на студентите да се запознаят с
образователните методи в други държави, да създадат контакти с връстници и
преподаватели от цяла Европа, да подобрят езиковите си умения и да натрупат опит в
международна среда", подчертава служителят на ЦРЧР. Допълнително предимство е, че
"Еразъм" студентите са освободени от такса за обучение в университета, в който провеждат
своята мобилност, а освен това имат право на финансова подкрепа (грант) по време на
участието си в Програмата. Кандидатстването става към университета, в който в момента
се обучава студентът, имащ желание да замине по "Еразъм". Продължителността на престоя
може да е от 3 до 12 месеца. Сроковете за подаване на документи са специфични за всеки
университет, като обикновено са в началото на втория семестър. "Еразъм" също така
предлага и възможности за мобилност на преподаватели с цел преподаване и на персонал с
цел обучение за ограничен период от време, не пропуска да отблежи Кюлев.
От 2007 г. в рамките на програмата студентите могат да реализират и стаж по
специалността си в организации от цяла Европа. Практическото обучение може да се
проведе за период от 2 до 12 месеца в европейско търговско предприятие,
научноизследователски център, неправителствена организация и други институции. Този вид
мобилност се осъществява по време на академичната година или лятната ваканция в края
на всеки курс. Кандидатстването трябва да се случи, докато младежът има студентски
права, т.е. не е завършил образованието си чрез полагане на държавен изпит и не е предал
дипломната си работа, пояснява Стоян Кюлев. Участниците отново получават грант по
време на престоя си в чужбина. Сроковете за представяне на необходимите документи
зависят от университета. Студентът има възможност и сам да избира мястото, на което да
проведе стажа си, като то трябва да бъде одобрено от учебното заведение, в което се
обучава. За разлика от това горните два типа мобилности се случват на основата на
двустранни споразумения, които местният университет е сключил с други европейски
университети, като в някои случаи и самият участник може да инициира подобно
партньорство, по което впоследствие да кандидатства и да замине.

търговско
предприятие,
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ателски център,
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на организация
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институции
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През 2009 г. Европейската комисия стартира още един проект към програмата за международен
академичен обмен - "Еразмус Мундус". Това са съвместни магистърски и докторски програми,
които се подготвят от консорциум от поне три университета от различни европейски държави,
коментира Кюлев. За тях могат да кандидатстват не само граждани на Европейския съюз, а и
студенти от цял свят, които имат завършена бакалавърска степен. Участниците имат възможността
да учат на поне две, а по определени програми - и на три и повече места и да пътуват в различна
държава всеки семестър или всяка година. Одобрените по програмата могат да получат стипендия,
която да покрие разходите за участие (включително такси за преподаване, разходи за библиотеки
и лаборатории, пълна застраховка и други задължителни разходи, свързани с участието в
магистърската програма) и част от разходите за пътуване и настаняване и включва месечна
надбавка за целия период на програмата за обучение. Сроковете и условията за кандидатстване
зависят от консорциума, в който студентът е избрал да се обучава.
"Еразъм+" - нови възможности
През 2014 г. "Еразъм" става част от голямата програма на Европейската комисия за образование,
обучение, младеж и спорт, "Еразъм+", която е с период на действие до 2020 г. Тя обединява още
няколко европейски образователни програми. "Единият от основните приоритети, които си
поставя, е "учене през целия живот"", споделя Стоян Кюлев. Новият формат включва още повече
възможности за кариерно и личностно развитие и мобилност освен изброените по-горе проекти в
сферата на висшето образование. Сред тях са доброволческа служба, младежки обмени,
обучителни курсове, професионални обучения и стажове, дейности, свързани с популяризирането
на масовия спорт и др. "Програмата има за цел да изгради стабилни партньорства между
образованието и бизнеса за насърчаване на иновациите и конкурентоспособността, като
същевременно насърчава заетостта, със специален акцент върху борбата с младежката
безработица", информира в сайта си ЦРЧР. В нея участие могат да вземат ученици, студенти,
преподаватели, възрастни обучаеми, младежки работници, неправителствени организации,
образователни институции, спорни клубове, бизнес предприятия и т.н.
След 2014 г. около 2 млн. души от различни сфери са участвали в проекти по Програмата, трупайки
международен опит и повишавайки своята гражданска активност. Бюджетът също се е увеличил,
като е с 40% по-висок от този за предходния период на програмата. Така се дава възможност на
повече хора да бъдат приобщени към европейските ценности за обмяна на опит и идеи. Още един
позитивен ефект е създаването на международни партньорства, контакти и дори семейни връзки,
като "Еразъм+" отчита раждането на 1 млн. бебета, чиито родители са се запознали по време на
този вид мобилности, допълва с усмивка Стоян Кюлев.
Програмата е разделена на три ключови дейности: Образователна мобилност на граждани (КД1),
Стратегически партньорства (КД2) и Подкрепа за реформиране на образователните политики
(КД3). В края на всяка година се обявяват сроковете за кандидатстване на организации в
различните проекти за следващите 12 месеца по всяка една от ключовите дейности. След като
предложението на дадена организация бъде одобрено за финансиране, се отваря процедурата за
кандидатстване на граждани от селектираните организации, които се отговарят за
популяризирането на проектите и набирането на хора, които да се включат.
Търсят се активни хора, които имат ясна визия както за своето бъдеще, така и за това какво искат
да променят в обществото, знаят как участието в Програмата ще помогне за реализирането й и са
мотивирани да допринесат за реализирането на проекта, за който кандидатстват. Идеята е те не
просто да се възползват от възможностите за пътуване и обучение, по които почти всички разходи
им се покриват от Европейския съюз, но и да потърсят добавена стойност за себе си и за
обществото, в което живеят. Важно е да се отбележи, че голяма част от проектите могат да се
реализират не само в държави от ЕС, а и в партньорски страни от целия свят.

Страница 6

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ
НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА
МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ ПО ЧЛ. 10А ОТ ЗАКОНА ЗА
ХАЗАРТА ЗА 2017 ГОДИНА
МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА - на основание чл. 2 във връзка с чл.8, ал.2 от
Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за условията и реда за финансово подпомагане на проекти
по национални програми за младежта ОБЯВЯВА стартиране на процедура за набиране на
проектни предложения по Национална програма за изпълнение на младежки дейности
по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 година, със следните направления:
Направление „Информирай младите“:
- Тема: „Информирай младите за агресията“ – стойност на финансиране на проектно
предложение до 100 000 лв.
- Тема: „Информирай младите за различните форми на зависимост“ – стойност на
финансиране на проектно предложение до 200 000 лв.
Направление „Мотивирай младите“ – стойност на финансиране на проектно предложение
до 50 000 лв.
Направление „Активизирай младите“ – стойност на финансиране на проектно предложение
от 5 000 до 40 000 лв.
Периодът за изпълнение на проектните дейности е определен в съответното
направление по Програмата.
В настоящата процедура участие могат да кандидатстват организации,
регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел, за осъществяване на
дейност в обществена полза, чиято дейност е изцяло с нестопански характер или със
стопански и нестопански характер, ясно разграничени с възможност за проследяване на
приходите и разходите и активите и пасивите, свързани с тяхното изпълнение.
Проектните предложения се изготвят съгласно изискванията на Национална
програма за изпълнение на младежки дейности по чл. 10а от Закона за хазарта за 2017 г. и
съпътстващите я документи и се разглеждат по реда на Наредба № 5 от 11.08.2016 г. за
условията и реда за финансово подпомагане на проекти по национални програми за
младежта (обн., ДВ, бр. 68/2016, изм., ДВ, бр. 21/2017 г.)
Проектните предложения се подават в деловодството на Министерство на
младежта и спорта, в срок до 17.05.2017 г., а също така по куриер или по пощата на адрес:
гр. София, пощенски код 1040, бул. Васил Левски № 75. Подадените по куриер или по поща
проекти трябва да бъдат доставени в ММС не по-късно от 19.05.2017 г., като важи датата
на пощенското клеймо, която не трябва да е по-късна от 17.05.2017 г.!
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КОНКУРС НА ТЕМА: "КАКВИ СА ПЛЮСОВЕТЕ НА
МОЯ ЕРАЗЪМ?"
КРАЕН СРОК: 10 ЮЛИ 2017 Г.
По повод тридесетгодишнината на Програма „Еразъм“ Център за развитие на човешките
ресурси обяви конкурс за снимки или кратко видео на тема: „Какви са плюсовете на моя
Еразъм?“
Конкурсът е насочен към всички, които са участвали по Програма „Еразъм+“ или по някоя от
предшестващите я програми: Учене през целия живот, Младежта в действие, Леонардо да
Винчи, Сократ, Erasmus Mundus или Темпус.
Участниците трябва да представят снимки или видео, придружени с кратко описание - до 100
думи.
Изисквания:
>> към снимките: JPG изображения с препоръчителна разделителна способност не по-малка
от 1920 пиксела на едната страна.
>> към видеото: Видеоклипът следва да е с продължителност до 1 минута, заснет в
хоризонтален аспект, с разделителна способност от 1920х1080 и при съотношение на
страните 16:9. В началото на видеоклипа следва да се постави логото на Програма „Еразъм+“,
както и надпис, съдържащ заглавието, автора и мястото на заснемане.

КОНКУРС "ЕВРОПЕЙСКИ НАГРАДИ ЗА
НАСЪРЧАВАНЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО"
КРАЕН СРОК: 15 МАЙ 2017 Г.
Министерството на икономиката съвместно с Европейската комисия откриха официално
кампанията за провеждане на тазгодишното издание на конкурса Европейски награди за
насърчаване на предприемачеството. Целта на инициативата е да се открият и отличат найуспешните, вдъхновяващи и оригинални по своята същност проекти, реализирани от публични
проекти или чрез публично-частно партньорство, насърчаващи предприемачеството и малките
и средните предприятия.
Обособени са два етапа - национален и европейски. Кандидатите могат да продължат участие
на европейския етап, след като са преминали успешно през селекция в собствената си
страна. Националната кампания стартира от 23 февруари 2017 г, а кандидатурите за участие
ще се приемат в срок до 15 май 2017 г.
Категориите, в които ще се присъждат награди тази година ще бъдат пет: Насърчаване на
предприемаческия дух, инвестиране в изграждането на умения, подобряване на бизнес
средата, подкрепа на интернационализирането на бизнеса и награда за отговорно и
интегриращо предприемачество.
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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.

