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Дванадесет държави от ЕС
се обединяват, за да подобрят
пътнотранспортната безопасност
Дванадесет европейски страни обединяват сили, за да обменят находчиви
идеи за подобряване на безопасността
по пътищата, като част от нов проект,
финансиран от Европейския съюз. Въпреки че европейските пътища са найбезопасните в света и безопасността по
пътищата значително се е повишила в
последните десетилетия, броят на жертвите и на тежко ранените по пътищата
ни все още е прекалено висок. Над 25
000 души загиват при пътни инциденти през 2018 г. Това е с 21% по-малко
спрямо 2010 година, но същевременно
представлява само 1% спад в сравнение
с 2017 г.

Има съществени разлики в показателите за пътна безопасност на отделните
държави-членки на ЕС. Тригодишният проект за обмен в областта на пътнотранспортната безопасност цели да
се заеме с тези несъответствия и ще
свързва експерти от Австрия, България,
Франция, Гърция, Ирландия, Литва,
Нидерландия, Полша, Португалия, Ру-
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мъния, Испания и Швеция.
Транспортните експерти от дванадесетте участващи държави ще работят
заедно, споделяйки най-добрите практики за ограничаване на скоростта, изграждане на безопасна инфраструктура
и за подобряване на правоприлагането,
събирането на данни, както и безопасността на пешеходците и колоездачите в
градските райони.

Европейският комисар по транспорта
Виолета Булц коментира : „ Трябва заедно да работим за дългосрочната цел
„нулева смъртност“ — до 2050 г. броят
на загиналите и тежко ранените да бъде
почти нула – и това означава обединяване и обмен на най-добри практики.
Проектът за обмен в областта на пътнотранспортната безопасност в Европейския съюз първоначално ще предостави
ценна помощ на шест държави членки,
които са решени да подобрят показателите си за пътна безопасност през
следващите три години. Комбинирайки
високото равнище на политическа ангажираност с постоянния обмен между националните експерти, този проект
представлява една уникална възможност за справяне с предизвикателствата,
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свързани с превишаването на скоростта, безопасността на инфраструктурата и подобряването на безопасността за уязвимите участници
в движението като пешеходци и колоездачи.“
Проектът се ръководи от Европейския съвет
по пътната безопасност, водеща неправителствена организация в сферата на пътнотранспортната безопасност, която работи с експерти от целия Европейски съюз.
Европейската комисия и държавите членки на
Европейския съюз поеха задължение за нови
мерки, които биха допринесли за намаляването на броя на жертвите и тежко ранените по
пътищата с 50% за периода между 2020 и 2030
г. В тези условия Комисията обяви програмата
„Обмен в областта на пътната безопасност в
ЕС“, финансирана от Европейския парламент.
Тя има за цел да допринесе за намаляване големите разлики в пътнотранспортната безопасност между държавите-членки на ЕС, предоставяйки подкрепа на редица държави с висок
потенциал за подобряване на пътната безопасност и по този начин да благоприятства за намаляването на общия брой на смъртни случаи
и тежки наранявания по европейските пътища.
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Младите таланти от математически, технически и ИКТ гимназии от София, Добрич, Варна,
Русе, Благоевград, Пловдив, Перник, Кюстендил, Правец, презентираха пред българския
еврокомисар своите проекти, с които са завоювали призови места. Компютърна игра за минното дело в миналото, помощник за изписване на йероглифи за развитие и на моториката,
контролирана енергия у дома, интерактивно
меню за ресторанти, потребителска система
за решаване на сложни математически задачи, система за дигитализиране на училищните
дейности бяха малка част от идейните разработки на учениците.

Източник: Европейска комисия

Европейската седмица
на програмирането
За втора поредна година България беше представена на централното събитие в Брюксел
за Европейската седмица на програмирането.
Младите български таланти имаха възможност да демонстрират уменията си по покана на българския еврокомисар за цифровата
икономика и общество Мария Габриел. Те са
лауреати на Националния кръг по информационни технологии през изминалата учебна
година и на 11-ото Национално състезание по
информационни технологии „Четвъртата индустриална революция“. Групата включваше
още изявени ученици в областта на електронните системи и компютърните технологии от
различни български училища.
2

„Цифровите умения, включително програмирането, ни дават възможност да се превърнем
от технологични потребители в създатели на
технологии. Нашият взаимосвързан свят днес
е изграден с милиони редове код. Поздравявам
ви, че вие сте сред създателите на днешния и
утрешния свят. Такава е и целта на Европейската седмица на програмирането – да покаже
на млади и по-възрастни какво се случва зад
екрана, да добият представа за алгоритмите,
които влияят върху живота ни в мрежата или
в социалните медии. Възможно е вашите про-
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екти, които видях днес, утре да бъдат новите
успешни европейски платформи. Дерзайте,
бъдете критични и наша гордост. Пожелавам
ви да продължавате да ни показвате, че овладяването на технологиите е сигурна крачка
към бъдещето“, поздрави младите таланти Мария Габриел.

Визитата на българските участници продължи
в Европейския парламент, където разгледаха
тематична изложба и присъстваха на закриването на събитието под мотото „Generation
Code: Born at the Library“. Финалът постави
българският еврокомисар Мария Габриел,
която подчерта важността европейците да
придобият цифрови умения, които да им позволят да участват в обществото и на пазара на
труда. Според нея е от съществено значение
всички да имат равен достъп до цифровите
технологии, за да не остава никой изключен
от възможностите, които предоставят. Библиотеките могат да играят решаваща роля за
предоставяне на умения и компетенции на хората в техните местни общности. Те са ключови партньори за насърчаване и улесняване на
ученето през целия живот.
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екстремистки и популистки сили, предупреждават евродепутатите.
Опитите за намеса в процеса за вземане на решения в ЕС излага европейските демократични общества на риск, предупреждават евродепутатите в резолюция приета с 469 гласа „за“,
143 гласа „против“ и 47 гласа „въздържал се“.
Парламентът посочва, че чуждестранната намеса следва систематичен модел, като става
въпрос за кампании в социалните медии, кибератаки срещу инфраструктурата, свързана с
избори или финансова подкрепа за политически партии, в периода преди важни национални и европейски избори. Много от случаите на
намеса са в полза на антиевропейски, есктремистки и популистки кандидати.
Въпреки че в държавите членки има пълна
или частична забрана за чуждестранни дарения за политически парии и кандидати, чуждестранни актьори намират начин да заобиколят тези правила, отбелязаха депутатите. Те
също посочват случая с Националния фронт
във Франция и твърденията на медиите уличаващи Партията на свободата в Австрия, Lega в
Италия и кампанията на Leave.eu в Обединеното кралство.

Източник: Европейска комисия

Те изразиха дълбока загриженост относно
„изключително опасния характер на руската
ЕС срещу фалшивите новини
пропаганда“, която е главният източник на дезинформация в Европа, и която се е удвоила от
и външната намеса в изборите
януари 2019 г. (998 случая) в сравнение със съВъншната намеса в изборите представлява се- щия период през 2018 г. (434 случая). Евродериозна заплаха за европейските демократични путатите също категорично осъждат „агресивобщества в полза на антиевропейски, десни ните действия“ от държави извън ЕС, които се
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опитват да подкопаят суверенитета на държавите от Западните Балкани в процес на присъединяване към ЕС и държавите от Източното
партньорство.
Евродепутатите призовават за превръщането
на Оперативната група на ЕС за стратегическа
комуникация с Източното съседство в постоянна структура със значително по-голямо финансиране. Те отправят призивкъм интернет
компаниите и социалните медии да сътрудничат в борбата с дезинформацията, без да
подкопават свободата на словото, и към ЕС да
разработи правна рамка за противодействие
на хибридните заплахи.

Европейският съюз се бори активно с дезинформацията от 2015 г. насам, когато Европейска служба за външна дейност (ЕСВД) създаде
Оперативната група на ЕС за стратегическа
комуникация с Източното съседство, с цел
ефективната комуникация на политиките на
ЕС спрямо Източното съседство. Преди европейските избори, през октомври 2018 г.
Facebook, Google, Twitter и Mozilla, и Microsoft
през 2019 г., подписаха Кодекса за поведение, с
което се съгласиха доброволно с прилагането
на стандартите за саморегулиране за борбата
с дезинформацията. През декември 2018 г. Европейската комисия публикува План за действие за борба с дезинформацията.
Преди края на 2020 г., в държавите членки
предстои да се проведат повече от 50 президентски, национални, местни или регионални
избори.
Източник: Европейски парламент
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Европейската програма за миграцията
четири години по-късно
В навечерието на заседанието на Европейския
съвет през октомври Комисията докладва за
най-важните постижения в изпълнението на
Европейската програма за миграцията, направени от 2015 г. насам, като акцентира върху
мерките, които ЕС предприе след публикуването на последния доклад за напредъка през
март 2019 г. Комисията също така посочва областите, в които работата за преодоляване на
настоящите и бъдещите предизвикателства,
свързани с миграцията, трябва да продължи.
Върховният представител на ЕС и заместникпредседател на Комисията Федерика Могерини заяви: През последните години създадохме
външна миграционна политика на ЕС, започвайки от нулата. Изградихме нови партньорства и укрепихме вече съществуващите такива
с Африканския съюз и Организацията на обединените нации. Заедно спасяваме хора и осигуряваме закрила на нуждаещите се, като отваряме канали за законна миграция, работим
за отстраняването на причините за миграцията и противодействаме на контрабандата на
мигранти и трафика на хора. Последните години бяха потвърждение на това, че нито една
държава не може да се справи сама с този сложен проблем. Само ако работим заедно, като
обединим сили, можем да преодолеем тези
глобални предизвикателства по ефективен,
хуманен и устойчив начин.
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Комисарят по въпросите на миграцията, вътрешните работи и гражданството Димитрис
Аврамопулос заяви: Последните години показаха, че само заедно като Съюз сме в състояние
да реагираме на извънредни обстоятелства.
Заедно поставихме структурните и оперативните основи на всеобхватна европейска система в областта на миграцията, която не само
реагира ефективно и дава резултати, но също
така подкрепя солидарността и отговорността.
Въпреки че предстои още работа и ситуацията продължава да е нестабилна, ние сме много
по-добре подготвени, отколкото през 2015 г.

Когато през 2015 г. избухна миграционната
криза, ЕС предприе бързи и решителни действия, за да отговори на създалите се изключителни предизвикателства чрез общи европейски решения. През последните 4 години бяха
поставени основите на силна колективна политика на ЕС в областта на миграцията и вече
разполагаме с нови инструменти и процедури
за ефективна координация и сътрудничество.
ЕС е по-подготвен от всякога да предоставя
оперативна и финансова подкрепа на държавите членки, подложени на натиск, да управлява външните граници и да работи в партньорство с държавите извън ЕС. Необходими
са обаче повече усилия, за да завършим тази
работа и да направим миграционната политика на ЕС истински пригодна за бъдещето,
ефективна и устойчива.
През последните 5 години Комисията работи
неуморно за създаването на по-силна политика на ЕС в областта на миграцията. Като се съ-
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средоточихме върху приоритетните области,
успяхме да преминем от състояние на криза
към изработването на структурни решения,
с които да се гарантира, че Европа е по-добре
подготвена за бъдещите предизвикателства,
свързани с миграцията, в средносрочен и дългосрочен план.

Понастоящем сътрудничеството на ЕС с държавите членки е по-тясно от всякога благодарение на подхода на „горещите точки“ и агенциите на ЕС, както и на командированите на
място над 2300 служители. Това способства за
по-добро управление на миграцията, спасяване на човешки животи, намаляване на броя на
незаконно пристигащите лица и осигуряване
на ефективно връщане. Координационните
процеси и оперативните структури, разработени и въведени на място, са ключови постижения, които ще продължат да работят и в бъдеще.
ЕС засили своето сътрудничество с партньори извън Европа, за да се справи с първопричините за незаконната миграция, да защитава
бежанците и мигрантите и да подкрепя приемащите общности. За тази цел беше мобилизирано безпрецедентно финансиране в размер
на 9,7 милиарда евро, по-специално чрез Доверителния фонд на ЕС за Африка, Доверителния фонд за Сирия и Механизма за бежанците
в Турция, по линия на който вече са разпределени 97 % от 6 милиарда евро. Подкрепата на
ЕС се съсредоточава също така върху устойчивостта, стабилността, икономическите и
трудовите възможности. Сътрудничеството
5
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с партньорските държави в областта на връщането също се подобри, като понастоящем
се прилагат споразумения и договорености
за връщане и обратно приемане с 23 държави
партньори.
Необходимостта от реформа на общата европейска система за предоставяне на убежище е
една от най-ясните поуки от кризата от 2015
г. Комисията представи всички необходими
предложения за цялостна и устойчива уредба
на ЕС за миграцията и убежището. Въпреки че
по пет от седемте предложения беше постигнат
напредък, реформата все още не е завършена
и продължава да е необходим общ подход за
осигуряването на справедлива, ефективна и
устойчива система за предоставяне на убежище.
През последните 5 години държавите членки
положиха най-големите колективни усилия в
областта на презаселването и досега са презаселени почти 63 000 души. Потвърждавайки
своя ангажимент и решимост за осигуряване
на приемственост на усилията на ЕС за презаселване в бъдеще, държавите членки откликнаха на призива на Комисията да продължат
с презаселването през 2020 г., като вече поеха
ангажимент за около 30 000 места за презаселване.

Макар че като цяло ситуацията по всички миграционни маршрути вече е сравнима с тази
отпреди кризата, като броят на пристигналите
през септември 2019 г. е с около 90 % по-малък,
отколкото през септември 2015 г., положението остава нестабилно и геополитическите раз6
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вития изправиха ЕС пред нови предизвикателства. Необходима е допълнителна работа,
за да се посрещнат непосредствените ключови
предизвикателства и да се постигне напредък
по текущата работа, по-специално:
•
Спешни действия за подобряване на
условията в Източното Средиземноморие:
въпреки че през последните месеци гръцките
органи предприеха стъпки за облекчаване на
натиска върху островите, включително поспециално с изработената нова стратегия за
приемане и нови мерки в областта на убежището, увеличаването на броя на пристигащите
увеличи допълнително натиска върху вече изнемогващата система. Макар изявлението на
ЕС и Турция да продължава да дава конкретни
резултати, подновеният миграционен натиск в
Турция и нестабилността в региона като цяло
продължават да будят тревога. С оглед на това
трябва да бъдат предприети спешни действия
за подобряване на условията на приемане, да
бъдат засилени прехвърлянията от островите
към континентална Гърция и връщанията по
линия на изявлението. Комисията увеличава
също така своята подкрепа за Кипър, тъй като
понастоящем страната е изправена пред увеличение на броя на пристигащите лица.
•
Повече солидарност в областта на търсенето и спасяването: въпреки операциите по
търсене и спасяване в морето продължават да
умират хора и е очевидно, че ad hoc решенията
за преместване, координирани от Комисията,
не решават проблема в дългосрочен план. Комисията поддържа ангажимента си да работи с
държавите членки и да ги подкрепя при съгласуването на временни договорености за улесняване на свалянето на брега след операции по
търсене и спасяване в Средиземно море и приканва повече държави да се включат в усилията за солидарност. Тези договорености биха
могли да послужат като пример за справяне с
потоците в други части на Средиземно море.
•
Ускоряване на евакуациите от Либия:
положението в Либия продължава да буди
сериозна загриженост. След избухването на
ожесточен конфликт в Триполи и околностите
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му през април 2019 г., усилията в рамките на
тристранната работна група между АС, ЕС и
ООН трябва да продължат, за да се подпомогне освобождаването на задържаните мигранти, да се улесни доброволното връщане (49 000
връщания досега) и да се евакуират най-уязвимите лица (над 4000 евакуирани). Държавите
членки трябва спешно да увеличат броя и ускорят темпа на презаселванията по механизма
за транзитно преминаване при кризисни ситуации (МТПКС) в Нигер, управляван съвместно с ВКБООН, и да предоставят подкрепа за
новосъздадения МТПКС в Руанда.
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При обявяването на решението председателят
на ЕП Давид Сасоли заяви: „Илхам Тохти е
посветил живота си на борбата за правата на
уйгурското малцинство в Китай. Въпреки че
ратува за умереност и помирение, той получи
доживотна присъда на показен процес през
2014 г.“

Източник: Европейска комисия

Илхам Тохти е носител
на награда „Сахаров“ за 2019 г.
Икономистът Илхам Тохти, който се бори за
правата на уйгурското малцинство в Китай, е
носителят на наградата „Сахаров“ за свобода
на мисълта за 2019 г.
Лауреатът бе избран от лидерите на политическите групи в Парламента на 24 октомври.

„С присъждането на тази награда приканваме
китайското правителство да освободи Тохти
и призоваваме за зачитане на правата на малцинствата в Китай.“
Илхам Тохти е поддръжник на диалога и се застъпва за прилагането на законодателството в
Китай за регионална автономия.
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През 2014 г. е осъден на доживотен затвор по
обвинения за сепаратизъм. Въпреки това той
продължава да отстоява умерената си позиция. От 2017 г. над 1 млн. души от уйгурското
малцинство са задържани в лагери.
Наградата, която се състои от сертификат и
парична премия от 50 000 евро, ще бъде връчена на церемония в Страсбург на 18 декември.
Другите финалисти за наградата „Сахаров“ за
2019 г. бяха бразилски защитници на правата
на човека и млади кенийки, разработили приложение срещу гениталното осакатяване на
жени.
Наградата „Сахаров“ за свобода на мисълта
носи името на съветския физик и политически дисидент Андрей Сахаров и се присъжда
всяка година от Европейския парламент. Тя е
учредена през 1988 г. с цел да отличи хора и
организации, защитаващи правата на човека и
основните свободи.
Миналата година наградата бе присъдена на
украинския филмов режисьор Олег Сенцов.
Източник: Европейски парламент

Бюджетът на ЕС за 2020 г.:
повече средства за климата
Евродепутатите приеха своята позиция относно бюджета на ЕС, отбелязвайки, че той трябва да бъде „солидна отправна точка за стартиране на ново поколение програми на ЕС“.
В проекта си на резолюция ЕП подчертава,
че бюджетът на Европейския съюз за 2020 г.
е „последна възможност ЕС да се доближи до
реализирането на политическите си обещания
за периода, включително към изпълнението

Издание на Европейския информационен
център Europe Direct - Стара Загора
За контакти:
Стара Загора 6000
бул. “Генерал Столетов” 127
тел. (042) 605007, факс (042) 638075
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на целите на ЕС по отношение на климата“.
Той трябва да проправи пътя за дългосрочния
бюджет на ЕС за периода 2021-2027 г., т. нар.
многогодишна финансова рамка (МФР).
Евродепутатите увеличиха проектобюджета
на Комисията, добавяйки общо повече от 2
милиарда евро за защита на климата. Освен
това, те увеличиха бюджета на Инициативата
за младежка заетост и програмите Еразъм+, и
одобриха допълнителна подкрепа, в съответствие с приоритетите на Парламента, за малките и средните предприятия, дигитализацията, миграцията и външната политика, както и
за развитие и хуманитарна помощ.
Парламентът гласува бюджет на стойност около 171 млрд. евро за поети задължения (стойност, която ЕС се ангажира да инвестира през
2020 г. и годините след това, тъй като проектите и програмите се изпълняват за няколко години), което представлява увеличение с около
2.7 млрд. евро в сравнение с проектобюджета
на Комисията. По този начин бюджетните кредити за плащания (които ще бъдат конкретно
изразходвани през 2020 г.) ще бъдат на стойност 159 млрд. евро.
Пленарното гласуване ще сложи началото
на период от три седмици за „помирителни“
разговори със Съвета на ЕС. Целта е
постигането
на
споразумение
между
двете институции навреме, за да може
през втората ноемврийска сесия (25-28
ноември) Парламентът да гласува бюджета
и председателят официално да го подпише.
Ако не се стигне до споразумение, Комисията
трябва да предложи нов проектобюджет.
Източник: Европейски парламент

Полезни връзки

Европейски Парламент http://www.europarl.europa.eu
Представителство на Европейската комисия в България
http://ec.europa.eu/bulgaria
Безплатна телефонна линия от всички точки на
Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11
Съфинансирано от Европейския съюз
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват
задължително официалните становища на Европейската комисия.
Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната
информация може да бъде използвана.

