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Естония пое ротационното председателство на Съвета на
ЕС от 1 юли. Естонските депутати в ЕП очакват напредък
относно общия цифров пазар и отбраната.
Естония планира да насочи усилията си в четири
области: изграждането на открита и иновативна
икономика, безопасна и сигурна Европа, дигитална
Европа и приобщаваща и устойчива Европа. Тези
приоритети ще бъдат представени на пленарното
заседание на ЕП на 5 юли от естонския министърпредседател Юри Ратас. Всичките шест депутати от Естония в ЕП споделят виждането, че
започващото естонско председателство на Съвета на ЕС трябва да се концентрира върху
конкретни инициативи за изграждането на единен цифров пазар в Европа. Сътрудничеството в
сферата на сигурността е другото голямо предизвикателство в идните месеци.
Туне Келам (ЕНП) извежда като акценти единният подход към сигурността и отбраната, политиката
на ЕС спрямо Русия и отношенията с източните съседи на ЕС. Освен напредъка в дигиталната
сфера той посочва още прилагането на практика на общата енергийна политика.
„Ние в Естония често сме посочвани като лидер в областта на цифровото общество и имаме
задължение да финализираме възможно най-много досиета в дигиталната сфера“, заявява Марю
Лауристин (С&Д). Партньорството с източните съседи на ЕС е също приоритет, добавя тя.
Яна Том (АЛДЕ) се надява, че председателството ще насърчи използването на цифрови публични
услуги „Естонската система на електронно управление получава похвали за своята отвореност“,
казва тя. По нейно мнение трябва да се работи и за развитие на електронната търговия.
„Цифровото общество е безспорно нашето най-голямо дело и предимство. Това означава, че
очакванията към естонското председателство в тази сфера са много високи“, подчертава и Кая
Калас (АЛДЕ) и напомня, че предстоят преговори за много законодателни актове, свързани с
единния цифров пазар.
Според Урмас Пает (АЛДЕ) основните теми на председателството ще бъдат сътрудничеството в
областта на отбраната, дигитална Европа, свободното движение на данни и Брекзит. „Като
докладчик за Европейския съюз за отбрана е особено важно за мен Естония да подкрепи идеята
за една Европа, която се грижи повече за сигурността си“, казва той.
Индрек Таранд посочва: „Когато специалният представител на Естония за европейските
институции Мати Масикас представи приоритетите пред председателите на комисии в ЕП, той
заяви: „Ние искаме да обещаем по-малко и да реализираме повече“. Одобрявам този подход и
вярвам, че Естония има капацитета да заема рационална позиция и да изгражда компромиси“.
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ПАРЛАМЕНТЪТ ОТДАДЕ ПОЧИТ НА СИМОН ВЕЙЛ
Председателят
На церемония внаСтрасбург
Европейския
на 4 парламент
юли депутатите
Антонио Таяни подчерта в разговор с британския
премиер Тереза
почетоха
паметтаМей,
на бившата
че е необходимо
председателка
споразумение
на
за защита на правата на гражданите
следСимон
ЕП
оттеглянето
Вейл, която
на Великобритания
почина на 89-годишна
от ЕС. „Посланието на Европейския парламент е ясно:
нашият приоритет е защитата на интересите на гражданите“, заяви той в Лондон на 20
възраст.
предстоящите преговори.
„С енергията на човек, избегнал смъртта и
опознал цената на мира, Симон Вейл проведе
безброй битки, във Франция и в Европейския
парламент. Тези битки засилиха правата на
всички граждани“, заяви председателят на
Парламента Антонио Таяни.
„Със съзнание за историческата задача, на която се отдаваше, тя преведе младия
Парламент по първите му стъпки, ориентира го в правилната посока и положи основите на
бъдещото му развитие“, допълни г-н Таяни.
Симон Вейл принадлежеше към „поколението, което Европа беляза с най-лошото в
историята си, но то съумя да извлече най-доброто от една съдба, пречупена от войната“,
посочи Ги Верхофстад, лидер на групата на Алианса на либералите и демократите за Европа
в ЕП. Тя беше „изключителна личност, въплъщение на нашата споделена история и нашето
общо бъдеще“.
Родена през 1927 г. в еврейско семейство в Ница, Франция, Симон Вейл преживява ужаса
на нацистките концентрационни лагери в Аушвиц-Бикенау, Бобрек и Берген-Белзен.
По-късно тя се превръща във водеща фигура на феминисткото движение и с работата си
като министър на здравеопазването във Франция от 1974 до 1979 г. защитава правото на
жените на аборт.
Вейл е избрана за депутат в Европейския парламент на първите избори през 1979 г. и
веднага след това става първата жена председател. Тя изпълнява функциите на депутат през
следващите 14 години и е председателка или заместник-председателка на групата на
либералите и демократите. През 1993 г. тя се завръща във френската политика.

МНОГОНАЦИОНАЛНИТЕ КОМПАНИИ ДА РАЗКРИВАТ ДАНЪЧНА
ИНФОРМАЦИЯ ВЪВ ВСЯКА СТРАНА НА АКТИВНОСТ
Големите корпорации следва да направят
публично достъпна информация относно това
колко данъци плащат и в кои държави, заявиха
евродепутатите .
мултинационалните компании да разкриват
публично колко данъци плащат и в кои
държави;
оповестяването на данъчната информация включва и данни за данъците, които са платени
извън ЕС;
мерките обхващат компании с годишни приходи от 750 млн. евро и повече.
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Те подкрепиха предложение, с което ще задължат многонационалните компании да
отчитат своите данъци във всяка държава, в която оперират. Възможни са изключения в
случаи на чувствителна търговска информация.
Целта е да се повиши прозрачността на данъчното облагане и да се предостави на
обществото публично достъпна информация относно колко и къде плащат данъци
мултинационални компании.
Публичен достъп до данъчна информация
Според предложените мерки, информацията за данъчното облагане на мултинационални
компании с годишен оборот от над 750 млн. евро и повече ще бъде публикувана в общ
формуляр във всяка данъчна юрисдикция, в която е оперирала компанията или нейно
дъщерно дружество.
Компаниите също се задължават да внасят декларация и в публичен регистър, управляван
от ЕК.
Информацията ще включва:
името на фирмата (където е приложимо), списък на всички дъщерни предприятия, кратко
описание на естеството на техните дейностите и географско местоположение;
броят на служителите, наети на работа на еквивалент на пълен работен ден;
размера на нетния оборот;
обявения капитал;
продажбите и покупките;
размера на данъците, платени през съответната финансова година от фирмата и нейните
дъщерни предприятия, които извършват дейност във всяка данъчна юрисдикция както
рамките на Европейския съюз и извън него;
стойността на генерираните приходи;
дали компаниите, дъщерните предприятия или клоновете се ползват от преференциално
данъчно третиране.
Евродепутатите подкрепиха мерки за защита на компании в случаи на чувствителна
търговска информация. Те предвиждат държавите членки да могат да разрешават един
или повече елементи от информация временно да бъдат пропуснати в декларацията.
Изключенията ще бъдат подновявани всяка година и ще се прилагат само в данъчната
юрисдикция на държавата членка, която предоставя освобождаването.
След като дадена държава членка предостави изключение, тя трябва да информира
конфиденциално Европейската комисия относно избегнатата информация, както и
подробно обяснение на изключението.
Комисията ще публикува на сайта си всяка година списък с фирмите, които са получили
изключения и кратки обяснения на причините.
Стриктни ограничения относно периода на изключения
Парламентът също така подкрепи изменения, които поставят ограничения на изключенията
за предоставяне на данъчна информация от страна на фирми. Едно от измененията
задължава компаниите, които изгубят правото си на изключение, веднага да направят
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публично достъпна избягваната до момента информация. Фирмите също така ще трябва да
кандидатстват всяка година за подновяване на изключенията.
В допълнение към това, в края на периода на неоповестяване, съответната фирма ще
трябва да публикува ретроактивно данъчните си данни под формата на аритметично общо
кратно, така че да покрият периода, в който са се ползвали от имунитет за публикуването на
тези данни.
Следващи стъпки
След като Парламентът одобри проекта на доклада с 534 гласа „за“ срещу 98 гласа
„против“, 62 „въздържал се“, той ще бъде върнат обратно в комисиите, за да започнат
преговорите в рамките на споразумение на първо четене въз основата на получен мандат в
пленарна зала.
Бързи факти
Законодателството е една от мерките срещу избягването на плащане на корпоративни
данъци, което според изчисления на ЕК струва на страните от ЕС между 50-70 милиарда
евро годишно.
„Ако не въведем докладването за всяка страна на активност, никога няма да осветлим
системата на компаниите-пощенски кутии, която се използва, за да се преместват
печалбите и избягва плащането на данъци по целия свят. Сега сме готови за преговорите
със Съвета, за да намерим общ режим на докладване. ЕС трябва да води в борбата срещу
избягването на данъци.“
Съдокладчикът Евелин Регнер (С&Д, Австрия) каза:
„Всяко евро неплатени данъци на мултинационалните корпорации представлява едно евро
вповече, което се плаща от физическите лица.“

ПАРЛАМЕНТЪТ ПРЕДЛАГА МЕРКИ ЗА ПО-ДЪЛЪГ
ЖИВОТ НА ПРОДУКТИТЕ
Депутатите искат да се въведат минимални изисквания за издръжливост на продуктите, да
се насърчат поправките и да се осигури повече информация на потребителите.
Средният смартфон издържа под две години, толкова изкарват и дрехи, обувки и играчки,
а компютри, колела и спортно облекло се развалят след 3-4 години, показват данни.
Парламентът ще гласува следващата седмица доклад, призоваващ за конкретни мерки
срещу пилеенето на пари, ресурси и енергия, свързано с бързото остаряване на
продуктите.
По-високи стандарти и модулен дизайн
Депутатите искат да видят продукти, които издържат дълго. Те призовават за минимални
стандарти, които могат да бъдат въведени с помощта на европейските организации за
стандартизация.
Авторът на доклада на ЕП Паскал Дюран (Зелени/ЕСА, Франция) предлага стоките да
бъдат изградени на модулен принцип, за да могат да бъдат лесно поправяни и
усъвършенствани. Други възможни решения са използването на материали, които са
лесно заменими, и способи на производство, които позволяват последваща поправка
(например, да могат да се разглобяват с отвертки).
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.
77% от европейците биха опитали да поправят развален уред, преди да купят нов
Замислено да се счупи
Парламентът иска също така да се вземат мерки срещу вграждането на дефекти в уредите,
за да спрат те да работят на определена дата или след определен брой цикли. Тъй като това
е трудно да бъде доказано, депутатите приканват Комисията да изгради независима
система, която да се произнася по подобни случаи.
По-ясно обозначаване на живота на продуктите
Данните на друго изследване Евробарометър показват, че над 90% от европейците смятат,
че продуктите трябва да съдържат върху етикета си информация за очаквания си живот.
Депутатите призовават да бъде въведена такава схема на обозначения.
„Ако потребителят види продукт, който е с 30-40% по-евтин и изглежда, че работи точно
толкова добре, без да знае, че машината ще се счупи след две години вместо десет, той
естествено ще избере по-евтиния продукт“, обяснява докладчикът Паскал Дюран.
Към по-устойчив икономически модел
Удължаването на жизнения цикъл на продуктите е предизвикателство за производителите,
но и възможност за малкия бизнес и онези кампании, които търсят конкурентни предимства
на база на качеството, а не на цената.
Инициативата се вписва и в т.нар. „кръгов модел на икономиката“, който е насочен към
намаляване на количеството отпадъци чрез повторно използване, рециклиране и поправка
на продукти.

ДЕСЕТТЕ ФИЛМА В НАДПРЕВАРАТА ЗА НАГРАДА
LUX ЗА 2017 Г.
Новото издание на филмовата награда LUX получи
своя старт на кинофестивала в Карлови Вари,
Чехия, на 2 юли с обявяването на официалната
селекция от 10 филма, които ще участват в
надпреварата. От тях ще бъдат избрани три филма
финалисти, които ще бъдат прожектирани в цяла
Европа, а разходите за изготвяне на субтитри на
официалните езици на ЕС поети от Европейския
парламент.
Филмите в изданието за 2017 г.
Десетте селектирани филма включват разнообразни жанрове - от политическа сатира до
социално изследване, и описват различни характери и житейски ситуации. Три от филмите
са свързани с България:
„Слава“ на режисьорите Кристина Грозева и Петър Вълчанов е българо-гръцка продукция,
разказваща истинската история на кантонер, който открива голяма сума пари на релсите
и ги предава на полицията
„Белгийският крал“ на Питър Бросен и Джесика Удуърт е копродукция на Белгия, Холандия
и България. В тази измислена история белгийският крал се озовава в Турция в момент, в
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момент, в който част от Белгия обявява независимост. Тогава той решава да се завърне спешно
в страната си, но поради липса на полети е принуден да прекоси Балканите.
„Действието във филма „Уестърн” на германската режисьорка Валеска Гризебах се развива в
България, където са изпратени група германски строителни работници. Филмът е копродукция на
Германия, България и Австрия.
Останалите номинирани филми са:
A Ciambra на Джонас Карпиняно (Италия/Бразилия/САЩ /Франция/Германия/Швеция)
„120 удара в минута“ (BPM (Beats Per Minute)) на Робин Кампийо (Франция)
„Каменно сърце“ (Heartstone) на Гудмундур Арнар Гудмундсон (Исландия/Дания)
Sámi Blood на Amanda Kernell (Швеция/Дания/Норвегия)
Лято 1993 (Summer 1993) на Карла Симон (Испания)
Последното семейство (The last family) на Ян Матушински (Полша)
Другата страна на надеждата (The other side of hope) на Аки Каурисмаки (Финландия/Германия)
Селекцията бе представена на 2 юли от Хелга Трюпел, заместник-председателка на комисията
по култура в ЕП, депутатите Мартина Длабайова (АЛДЕ, Чехия) и Богдан Вента (ЕНП, Полша) и
координаторката на филмовата награда LUX Дорис Пак.
От тези филми ще бъдат определени трите филма финалисти, които ще бъдат прожектирани във
всички страни от ЕС през есента в рамките на Филмовите дни на наградата LUX. Носителят на
наградата LUX ще бъде определен от депутатите в ЕП, а церемонията по награждаване ще се
проведе на 15 ноември по време на пленарното заседание в Страсбург.
Признанието на публиката за 2016 г.
На церемонията в Карлови Вари бе обявен и филмът от конкурса за 2016 г., получил най-много
гласове от публиката в Европа. Това е комедията „Тони Ердман“ на германската режисьорка
Марен Аде, която по-рано спечели и гласовете на депутатите в ЕП.
Наградата LUX
Годишната филмова награда LUX е начин, по който Европейският парламент подкрепя
създаването и разпространението на европейски филми, разпалването на дебат по социални и
политически теми и утвърждаването на европейските ценности.
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АКТУАЛНИ ПРОЦЕДУРИ

НОВО: BG16RFOP002-1.005 „РАЗРАБОТВАНЕ НА
ПРОДУКТОВИ И ПРОИЗВОДСТВЕНИ
ИНОВАЦИИ“
Краен срок: 26 септември 2017 г., 17:30 часа
Целта на процедурата е нарастване на дела на предприятията, които разработват и
разпространяват продуктови и производствени иновации, както и повишаване на
иновационния капацитет на предприятията.
По настоящата процедура за подбор на проектни предложения предприятието-кандидат
може да участва самостоятелно или в партньорство с научна организация. Приложимите
режими помощ по настоящата процедура за подбор на проекти са, както следва:
>> Елемент А – „помощи за проекти за научноизследователска и развойна дейност“
съгласно чл. 25 от Регламент (ЕС) № 651/2014 на Комисията от 17 юни 2014 година за
обявяване на някои категории помощи за съвместими с вътрешния пазар в приложение
на членове 107 и 108 от Договора (OB L 187/26.06.2014).
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1. Извършване на изследвания, изпитвания, измервания, необходими за разработването
на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Създаване и тестване на прототипи и пилотни линии, свързани с разработването на
продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
>> Елемент Б – помощ „de minimis” съгласно Регламент (ЕС) № 1407/2013 на Комисията
от 18 декември 2013 г. относно прилагането на членове 107 и 108 от Договора за
функциониране на Европейския съюз към помощта „de minimis“.
Допустими по процедурата са проекти, включващи следните дейности:
1. Придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА), необходими за разработването
на продуктова (стока или услуга) или производствена иновация.
2. Придобиване на специализиран софтуер (вкл. разработване на софтуер и лицензи за
срока на изпълнение на проекта), представляващ дълготраен нематериален актив (ДНА),
необходим за разработването на продуктова (стока или услуга) или производствена
иновация.
3. Защита на индустриална собственост на национално и международно равнище и
ползване на необходимата за това експертна помощ.
4. Визуализация на проекта.
Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по процедурата е 68 454 050 лева.

Страница 7

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН

КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА 33.16-2017 НА ЦОИДУЕМ
КРАЕН СРОК: 28 ЮЛИ 2017 Г., 15.00 Ч.
Центърът за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства
набира проектни предложения по следните приоритети:
>> Приоритет 1: Реализиране на различни форми на работа, водещи до пълноценна
социализация на децата и учениците от етническите малцинства.
Общ бюджет на приоритета – 250 000 лева
Максимална стойност на един проект – 20 000 лева
>> Приоритет 2: Развиване на дейности, гарантиращи равния достъп до качествено
образование за децата и учениците от етническите малцинства, включително и за
преодоляване на сегрегацията и вторичната сегрегация на децата и учениците от етническите
малцинства. По този приоритет се предвижда проекта да обхваща две пълни учебни години.
Общ бюджет на приоритета – 778 000 лева
Максимална стойност на един проект – 40 000 лева
Допустими кандидатстващи институции: общини; регионални управления на образованието;
държавни висши училища; държавни и общински детски градини, училища и обслужващи
звена, кандидатстващи самостоятелно или с участието на други държавни и общински детски
градини, училища и обслужващи звена; регионални управления на образованието; държавни
висши училища и общини или с юридически лица с нестопанска цел, осъществяващи
общественополезна дейност. Неправителствените организации могат да са само партньор, но
без да разходват средства.
Кандидатите могат да подадат само едно проектно предложение.

ВТОРИ ПРИЕМ ПО BG06RDNP001-19.001 ПОДМЯРКА 19.2 НА МЯРКА 19 „ВОДЕНО ОТ
ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ” ОТ ПРСР 20142020 Г. "ПОДБОР НА СТРАТЕГИИ ЗА ВОМР И
Краен срок: 31 август 2017 г. 17:30 ч.
Очаквани резултати от предоставянето на финансовата помощ:
Прилагане на интегрирани и многосекторни стратегии за ВОМР, основани на
характеристиките на конкретната територия и разработени въз основа на местните
потребности и потенциал, в съответствие с политиките на национално, регионално и местно

МОГА ТАМ. ИСКАМ ТУК
Теluѕ Іntеrnаtіоnаl Еurоре, oбяви, чe зaпoчвa инициaтивa зa вpъщaнeтo нa 150 тaлaнтливи и
квaлифициpaни бългapи, кoитo иcкaт дa paбoтят y нac.
Уcлoвиятa към кaндидaтитe ca дa ca нa възpacт нaд 18 гoдини, дa ca живeли извън Бългapия
пpeз пocлeднитe 12 мeceцa и дa влaдeят пepфeктнo (пиcмeнo и гoвopимo) eдин oт нaд 35-e
eзикa, c кoитo ТЕLUЅ Іntеrnаtіоnаl Еurоре paбoти.
Oт кoмпaниятa пpeдлaгaт нa кaндидaтитe дa зaпoчнaт paбoтa пpи тяx. B дoпълнeниe щe им
бъдa дaдeн пaкeт oт 5000 лeвa, кoйтo тpябвa дa пoкpиe paзxoдитe пo пpeмecтвaнeтo им.
Pъкoвoдcтвoтo нa Теluѕ пocoчвa, чe зaeднo c тoвa щe пoeмe caмoлeтнитe билeти дo
Бългapия, кaктo и щe ocигypи cъдeйcтвиe пpи ycтaнoвявaнeтo в cтpaнaтa, зa нeoбxoдимaтa
дoкyмeнтaция и зa нaмиpaнe нa квapтиpa. Пpи нyждa кoмпaниятa oбeщaвa дa пoeмe
paзxoдитe зa нacтaнявaнe в xoтeл зa eдин мeceц.
Bcичкo тoвa e чacт oт инициaтивaтa нa кopпopaциятa "Moгa тaм. Иcкaм тyк".
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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.

