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БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ АВГУСТ
НОВИНИ
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ПОТРЕБИТЕЛСКИ ЦЕНТЪР – БЪЛГАРИЯ РАЗЯСНЯВА ПРАВАТА ПРИ ПЪТУВАНЕ
И ПАЗАРУВАНЕ В ЕВРОПЕЙСКИЯ
СЪЮЗ
На 22 август, петък, Европейският потребителски център – България
за първи път в България отваря Гише
на пътника, което има за цел да предостави на европейските потребители
необходима и полезна информация за
възможностите на Единния европейски
пазар.
Между 08.00 и 14.00 ч. пред сградата на
пристанище Несебър, ще работи специално обособен щанд, на който пасажерите и
всички минаващи туристи и гости ще могат
да получат информация, отговори на запитвания за правата на пътниците и въобще на
европейските граждани при пътуване и пазаруване в ЕС, консултации по проблеми с
морски транспорт – закъснели и отменени
кораби, загубени багажи и др., включително ще бъдат приемани жалби.
Инициативата се провежда за пръв път в
България и е свързана с европейската кампания „Вашите пътнически права на длан“.
На потребителите ще бъде представено и
мобилното приложение“ECC-Net Travel” App,
което е незаменим помощник и спътник при
пътуване в чужбина, специално изработен
от мрежата от европейски центрове.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
РЕАКЦИЯТА ПРИ КРИЗИ

И

През последните десетилетия светът, включително и Европа, страда от
все по-чести и разрушителни бедствия.
Достатъчно е да споменем наводненията от последните месеци само в България.
- Тази световна тенденция ще продължи
и в бъдеще поради промените в климата, но
и защото икономическото развитие върви
ръка за ръка с повече рискове за материалните блага, които могат да бъдат загубени
при евентуални бедствия. Затова тази тема
става все по-актуална в работата на Европейската комисия.
- Европейската комисия предоставя
помощ за подготовка и превенция - чрез
структурните и инвестиционни фондове
(финансиране на мерки за предотвратяване
на наводнения, горски пожари и т н. и закупуване на техника за гражданска защита)
и чрез Механизма за гражданска защита,
който от тази година има разширени правомощия да изисква национална оценка на
рисковете от бедствия и на капацитета за
справяне с тях (срок за изготвяне: до 2016
година) и да провежда повече съвместни
обучения на службите на гражданска защита от страните-членки на механизма.
- При особено мащабни бедствия, които
надхвърлят капацитета за реакция на засегната страна, по нейно искане се задейства
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Европейският механизъм за гражданска защита. На помощ идват спасителни екипи и
техника от страните-членки, като Комисията осигурява координацията и финансира
голяма част от транспортните разходи.

над 3.6 млрд. евро.

- Когато дадена засегната страна поиска
помощ чрез Механизма за гражданска защита, Европейският координационен център за реагиране при извънредни ситуации
съобщава специфичните нужди на засегнатата от бедствие страна на всички държави,
участващи в Механизма. Само през 2012 г.
Механизмът бе задействан 21 пъти за оказване на помощ при кризи както в ЕС, така
и извън него, а през 2013 г. чрез него бяха
разгледани 16 искания за помощ. [Повече
по темата:http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/
bg/humanitarian-aid_bg.pdf ]

Незабавно възстановяване на функционирането на инфраструктурата и обекти
свързани с енергетиката, осигуряването на
питейна вода, отпадни води, транспорт, телекомуникации, здравеопазване и образование;

- Относно финансовата помощ от Комисията, когато щетите надхвърлят 0.6 % от
брутния национален доход или 1.5 % от брутния продукт на засегнатия регион, страната
може да кандидатсва за помощ от Фонда за
солидарност (който може да разпределя до
500 милиона евро годишно). Само незастраховани обществени загуби могат да бъдат
обект на компенсация от Фонда за солидарност. Молбата за кандидатсване трябва да
бъде внесена до 12 седмици след бедствието и утвърждаването й отнема около 3-4
месеца. С новия регламент, който въведе
регионалния критерий, също е възможно да
се получи авансово част от помощта.

Почистване на местности, засегнати от
бедствието, включително природни зони.

- Фонд „Солидарност“ на Европейския
съюз (ФСЕС) е създаден за реагиране при
големи природни бедствия и като израз на
европейската солидарност с европейските региони, засегнати от бедствия. Фондът
е създаден след сериозните наводнения в
Централна Европа през лятото на 2002 г.
Оттогава той е бил използван при 56 различни природни бедствия (наводнения, горски пожари, земетресения, бури и суша). До
момента Фондът е предоставил помощ на 23
различни европейския държави в размер

ФСЕС подпомага разходите на държавите-членки за следните основни дейности
при кризисни ситуации:

Осигуряване на временно настаняване и
услуги в условия на криза, за да се посрещнат нуждите на населението;
Незабавно осигуряване на превантивна
инфраструктура и мерки за съхраняване на
културното наследство;

Европейският фонд „Солидарност“ не е
създаден с цел да посреща всички разходи, свързани с природните бедствия. Фондът е ограничен по принцип до щети, които
не могат да бъдат застраховани, и не покрива разходи по индивидуални загуби.
Дълготрайни действия – такива като реконструкции, икономическо възстановяване и
превенция – не могат да кандидатстват за
помощ от фонд „Солидарност“.[информация
за Фонда и за това как се използва:http://
ec.europa.eu/regional_policy/thefunds/
solidarity/index_bg.cfm#2
- Като страна членка на Европейския
съюз, България също е ползвала помощ от
Европейската комисия. Например, след наводненията през 2005 г. бяха отпуснати над
20 млн. евро помощ по линия на Фонда за
солидарност, а след наводненията в с. Бисер и региона беше задействан Европейският механизъм за гражданска защита и бяха
пренасочени фондове за закупуване на
нова спасителна техника за 100 млн лева.
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- Европейската комисия разполага и с
инструмент за хуманитарна помощ, но неговият обхват е ограничен само до трети страни и той не може да бъде използван за подпомагане на пострадали в държави-членки
на ЕС.

КАЛЕНДАРЪТ НА ЕП: КАКВО
ОЗНАЧАВАТ РАЗЛИЧНИТЕ ЦВЕТОВЕ
Лятната почивка за Европейския
парламент скоро приключва - от 1
септември работата започва на пълни обороти. За да се ориентирате какво се случва в Брюксел или Страсбург
във всеки един момент от годината, Ви
представяме кратък справочник за цветовите кодове в календара на ЕП. Научете какво означават различните цветове за дейността на депутатите през
съответната седмица.

ца
Заседанията на групите и на комисиите
подготвят сцената за пленарната сесия на
Парламента, по време на която депутатите
провеждат дебати и гласуват дали да одобрят, изменят или отхвърлят предложения
за законодателство. Пленарните сесии са
посочени в червено на календара. Следващата пленарна сесия ще се проведе от 15 до
18 септември.
Тюркоазено – Извън сградите на Парламента
По време на седмиците, отбелязани в
тюркоазено, депутатите имат възможност
да работят извън сградите на Парламента.
Те могат да организират срещи с избиратели или симпатизанти в своята страна или
да участват в парламентарни делегации за
връзки с представители на страни извън ЕС.

Синьо – уточняване на позициите на политическите групи
През седмиците, отбелязани в синьо, се
провеждат заседания на политическите групи в Парламента. Целта на тези заседания
е изготвянето на единна позиция на съответната група по законодателството, което
ще бъде гласувано в пленарна зала, и по
докладите, които са в процес на подготовка
в парламентарните комисии.
Розово – Работа по доклади в парламентарни комисии
Седмиците, представени в розово на календара, са посветени на заседания на парламентарните комисии – мястото, където
депутатите от различни политически групи
разглеждат предложенията за законодателни текстове на Комисията и Съвета, предлагат изменения и изготвят проекти за позиции на ЕП за гласуване в пленарна зала.
Червено – Решаващата седмица от месеПроектът „Европа – Директно – София“ се осъществява с финансиране от
Европейския съюз и фондация „Европейски институт
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КОНКУРСИ
КОНКУРС ЗА УЧЕНИЧЕСКА РАЗРАБОТКА „МОЯТ ГРАЖДАНСКИ
ПРИНОС”
Информационният център „Европа
Директно”- София и Центърът за развитие на човешките ресурси обявяват
конкурс за ученическа разработка на
тема „Моят граждански принос”.
Победителите в конкурса ще бъдат поканени на тридневен еколагер в български
природен резерват, където учениците, заедно със свои преподаватели, ще участват
в обучителни дейности за изграждане на
граждански компетенции и умения.

ТЪРСИ СЕ СЛУЖИТЕЛ ПО РЕКЛАМАТА
В официалния вестник на ЕС от 6 август 2014 е публикувано обявление за
процедура за подбор на общо основание – Служител по рекламата РЕФ. НОМЕР: EF-TA-14-01 - 2014/C 255 A/01.
Европейската фондация за подобряване
на условията на живот и труд (Eurofound)
със седалище в Дъблин, Ирландия, търси да
назначи служител, отговарящ за рекламата.
Назначен към отдел „Информация и комуникация“, от служителя по рекламата ще
се очаква да работи както независимо, така
и като част от малък екип, да открива проактивно възможности за популяризиране на
изследванията, данните и констатациите на
Еurofound за съответните публики на евро-

пейско и национално равнище. Той или тя
трябва има силно развити комуникационни,
представителни и междуличностни умения
и способността да пише за печатните медии
и медиите онлайн. Служителят по рекламата ще бъде пряко подчинен и ще работи в
тясно сътрудничество с отговорника за медиите и рекламата.
Служителят по рекламата ще бъде назначен като срочно нает служител (AST 3) с
първоначален срочен трудов договор за пет
години.
Пълна информация за длъжността, пълен списък на изискванията, както и данни
за процедурите на кандидатстване и подбор, могат да бъдат намерени на страницата за свободни длъжности на уебсайта на
Eurofound:
http://www.eurofound.europa.eu/about/
vacancies/index.htm
Всички заявления трябва да бъдат подадени чрез официалния формуляр за кандидатстване, който също може да бъде изтеглен от уебсайта.
Краен срок за подаване на заявления: 5
септември 2014 г.

БЪДЕЩЕТО НА ГРАДОВЕТЕ В
ЕВРОПА
Как да насочим най-добре политиката на ЕС към нуждите на градовете? ЕС
иска да чуе вашето мнение.
Градовете имат водеща роля в посреща-
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нето на икономическите, социалните и екологичните предизвикателства, пред които
е изправена Европа. В тази връзка планираната от ЕС програма за градовете има за
цел да се осигури подкрепа за градовете в
рамките на европейските и националните
политики.
ЕС провежда обществена консултация
English относно програмата за градовете, за
да могат заинтересованите страни, включително национални, регионални и местни органи, да изразят своето становище по предвидените цели и начина, по който да бъде
изпълнена програмата. Консултацията ще
продължи до 26 септември 2014 г.
Около 70% от гражданите на ЕС живеят
в градски региони, като до 2050 г. се очаква
този дял да достигне 80%. Тъй като две трети от политиките и законодателството на ЕС
засягат градовете, все по-често има призиви за по-съгласуван подход за обединяване на усилията на различните управленски
нива. Това ще даде възможност за стратегическо планиране отвъд административните
граници.

Дотук двете основни цели на програмата
за градовете са:
по-добра координация и съгласуваност
на политиките на ЕС с цел отразяване на
нуждите на градовете,
по-голямо и по-пряко участие на градовете в процеса на изготвяне на политики на
ЕС.
Определяне на обхвата и акцентите
Програмата за градовете следва да отразява цялостните цели на ЕС и да допълва
националните политики. В рамките на провелия се неотдавна форум CITIES English
стана ясно, че въвеждането на нови правила на ЕС не е предпочитаното решение.
С програмата за градовете трябва да се
осигури работен метод за преодоляване на
основните предизвикателства пред европейските градове и да се насърчава обменът на добри практики с цел да се помогне
за развитието на градовете и метрополиите.

Защо ЕС се нуждае от програма за
градовете?
По-доброто приспособяване на политиките на ЕС към нуждите на градовете е жизнено важно за постигане на ключови цели
— определени в стратегията „Европа 2020“
— по отношение на заетостта, климата и социалното приобщаване.
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Мненията, изразени в настоящия бюлетин, са авторски и не отразяват задължително
официалните становища на Европейските институции.
Бюлетинът се разпространява безплатно.

