София

БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ
НОВИНИ
ИНФОРМАЦИОННО ТУРНЕ „ЕВРОПА НА ГРАЖДАНИТЕ“ В РУСЕ И
СИЛИСТРА
От 1 до 3 декември 2014г. ще се проведе Информационно турне на тема
„Европа на гражданите” с участието на
Европейски потребителски център, Информационен център „Европа Директно“ – София, EURES България, Център
за развитие на човешките ресурси, Комисия за защита на потребителите и
асоциация „Активни потребители“.

ФРОНТЕКС: ЕВРОПА ТРЯБВА ДА
Е ПОДГОТВЕНА ДА ОПАЗИ ВСИЧКИ СВОИ ГРАНИЦИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО БЪЛГАРСКАТА
Според новия директор на европейската гранична служба Фронтекс Фабрис Легери Европейският съюз трябва
да е готов да опази всички свои граници от нелегални имигранти, като това
включва не само средиземноморската,
но и черноморската граница. Според
него, това може да стане както чрез
подходящи инвестиции, така и чрез
провеждането на упражнения за граничните полицаи.

ята, който се проведе в рамките на заседанието на Комисията по граждански свободи,
правосъдие и вътрешен ред.
Емил Радев от ГЕРБ обърна специално
внимание на ситуацията в България, като
според него заради продължаващите конфликти в Сирия и Ирак страната е изправена пред безпрецедентен за мащабите си
и възможности миграционен натиск - статистическите данни посочват, че само за
2014г. над 30 000 души са опитали да пресекат границата, която е и външна граница
на Европейския съюз. „Потокът през Гърция
към България се е увеличил десетократно и
дори вече има случаи на имигранти, навлезли в българска територия през Черно море“,
заяви още Радев.
В този контекст, Емил Радев попита директора на Фронтекс какви мерки се предвиждат в дългосрочен план за подпомагане
на държавите-членки на ЕС, които са външни граници на Съюза. По-специално, той
изиска разяснение дали се предвижда нова
мисия на Фронтекс в България по българотурската и българо-гръцката граница, както
и по черноморското крайбрежие. „Смятате
ли, че Черно море ще се превърне в нов важен коридор за нелегална имиграция към
Европа?“, допълни още Радев.

Това заяви новоназначеният директор
на Фронтекс в отговор на въпрос на българския евродепутат от ГЕРБ/ЕНП Емил Радев
по време на дебат за бъдещето на агенциПроектът „Европа – Директно – София“ се осъществява с финансиране от
Европейския съюз и фондация „Европейски институт
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ЕК ЗАПОЧВА МАЩАБНА КАМПАНИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПЛАН НА ЕС

ства, инвеститори, предприятия, местни власти, профсъюзи и заинтересовани общности.

Заместник-председателят на Европейската комисия за работните места,
растежа, инвестициите и конкурентоспособността Юрки Катайнен започва
кампания за представяне в 28 страни от
ЕС на инвестиционния план на ЕС, съобщават от ЕК. Той е на стойност повече
от 300 милиарда евро, а информационната офанзива има за цел да разясни
новите възможности пред правител-

Първата спирка в обиколката на заместник-председателят на ЕК днес е в Румъния,
където той ще бъде придружен от комисаря
по регионалната политика Корина Крецу.
През април 2015 г. се предвижда Юрки Катайнен да посети България, Гърция, Унгария,
Холандия и Люксембург, като част от кампанията, която ще продължи до септември.
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КОНКУРСИ
ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА
ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ТЪРСИ
АСИСТЕНТИ В ОБЛАСТТА НА ПАРЛАМЕНТАРНАТА ДЕЙНОСТ
В Официалния вестник на ЕС от 4 декември е публикувано обявление, че
Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) организира следния конкурс на общо основание:
• EPSO/AST/134/14 – Асистенти (AST 3)
в областта на парламентарната дейност.
Целта е да бъде съставен списък на издържалите конкурса, от който да се набират
служители за попълване на свободни работни места за длъжностни лица като асистенти в Европейския парламент.
Преди да кандидатствате, прочетете
внимателно общите правила (876.45 KB,
PDF), приложими към конкурсите на общо
основание. Този документ представлява неразделна част от обявлението за конкурса.
Той ще Ви помогне да разберете правилата
относно процедурите и реда и условията за
кандидатстване.
Към датата, на която изтича крайният
срок за електронна регистрация, трябва да
отговаряте на следните общи условия:
• да сте гражданин на една от държавите-членки на Европейския съюз;
• да се ползвате с пълния обем граждански права;
• да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната
служба;

• да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
Ако желаете да кандидатствате, трябва
да се регистрирате по електронен път, като
следвате процедурата, описана на уебсайта на EPSO, и по-специално в наръчника за
регистрация.
Крайният срок за подаване на кандидатурите (включително за валидиране)
е 13 януари 2015 г. в12:00 ч. (на обяд),
брюкселско време.
Допълнителна информация е поместена
на уебсайта на EPSO..

ЕВРОПЕЙСКАТА
КОМИСИЯТА
ПРИЕ ПРОГРАМА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ БЛИЗО 105 МИЛИОНА ЕВРО
ПО ЛИНИЯ НА ФОНДА ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙНУЖДАЕЩИТЕ СЕ
Европейската комисия прие оперативна програма за България, за която ще се използват средства от новия
Фонд за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се (FEAD). За периода 2014—2020 г. България ще получи
104,8 милиона евро (по текущи цени),
с които ще осигури основно материално подпомагане за най-нуждаещите се
в страната. Към тях ще бъдат добавени над 15 милиона евро от българския
държавен бюджет.
В България Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се ще финан-
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сира раздаването на индивидуални пакети
с хранителни продукти и на топла храна от
социални кухни, както и съпътстващи социални услуги. Дейностите по изхранване на
бедните ще да започнат още тази зима. Те
ще бъдат организирани от общините и партньорски организации, които ще правят доставки по домовете за хората със затруднено
придвижване.

FEAD подкрепя дейности във всички 28
държави членки за осигуряване на широк набор от нефинансови помощи за най-нуждаещите се лица – отделни хора, семейства, домакинства или групи от засегнати от бедност
лица. Помощта може да се изразява в храна, дрехи и други основни продукти за лично ползване като обувки и средства за лична
хигиена.

Хранителни помощи ще получават лица
на социално подпомагане, пенсионери с ниски пенсии, хора, които отговарят на условията за отпускане на помощи за отопление,
и тези с общ доход по-нисък от диференцирания минимален доход. Освен това топла
храна ще се предлага на бездомните и на
жертвите на природни бедствия и извънредни ситуации.

Всяка държава членка определя целевите групи от „най-нуждаещи се лица“ в своя
национална оперативна програма. Държавите членки могат да изберат вида на предоставяната помощ (храна или основни
продукти, или комбинация от двата вида) и
подходящия начин на доставка и разпределение на храните и стоките в зависимост от
ситуацията и нуждите ѝ.

Програмата предлага също съпътстващи
мерки за насърчаване на социалното приобщаване, като достъп до други общински
социални услуги, включително до дейностите, подпомагани от Европейския социален
фонд, като и временно настаняване на бездомни хора.

От 1987 г. Програмата на ЕС за разпределяне на храна на най-нуждаещите се лица
бе важен източник на провизии за организациите, които работят директно с хората в
най-неблагоприятно положение и им осигуряват храна. Тя беше създадена с идеята да
се оползотвори тогавашната селскостопанска свръхпродукция. Предвид прогнозите за
изчерпване на интервенционните запаси и
високата степен на тяхната непредвидимост
в периода 2011—2020 г., както и в следствие на поредица от реформи на Общата селскостопанска политика, програмата
беше прекратена в края на 2013 г., а след
това заменена от Фондa за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица..

Контекст
Фондът за европейско подпомагане на
най-нуждаещите се (FEAD), който функционира от януари 2014 г., е ярък символ на европейската солидарност. Основната му цел
е да се прекъсне порочният кръг на бедност
и лишения чрез нефинансово подпомагане
на някои от най-уязвимите граждани на ЕС.
В реално изражение средствата на FEAD за
периода 2014—2020 година възлизат на 3,8
милиарда евро.
Фондът ще помогне за намаляване на социалното разслоение чрез облекчаване на
най-тежките форми на бедност. Той ще допринесе и за постигането на поставената в
стратегията „Европа 2020“ цел до 2020 г. броят на бедните или застрашените от бедност и
социално изключване хора да бъде намален.

ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ В
БЪЛГАРИЯ ТЪРСИ НОВИ ЧЛЕНОВЕ НА МЛАДЕЖКИЯ ЕКИП ЕВРОПА
От 2007 година Европейската комисия в България осъществява инициативата „Отново на училище“ в българските училища със съдействието
на Министерство на образованието и
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науката. Целта й е да направи Европейския съюз по-разбираем за своите
най-млади граждани. Служители на европейските институции участват в инициативата като доброволци, връщайки
се в завършеното от тях училище, за
да представят своята работа, която е
част от формулирането и прилагането
на европейските политики, и да разкажат какво представлява Европейският
съюз.
Службата за хармонизация във вътрешнияЗа да разшири обхвата на инициативата
„Отново на училище“ и да предостави възможност на повече училища да се включат в нея, Европейската комисия в България създаде младежкия екип Европа. Той
се състои от студенти, които освен в тази
инициатива участват в рамките на една година от включването си в екипа и в други
комуникационни кампании на Европейската
комисия. Членовете на екипа са доброволци – лектори и презентатори по европейски
теми пред разнообразна публика. Участват
в обучения, обучителни семинари за учители, информационни турнета, изложения,
изложби, дебати и дискусии.

По-добре да не участвам, ако:
• Нямам време за странични дейности
(извън-университетски дейности)
• Не обичам да се запознавам с нови хора
и да установявам нови и полезни контакти
• Няма да бъда активен и по-добре да не
заемам мястото на други желаещи
• Нямам време за глупости :-)
Срок за участие: 22.01.2015 г., 22:00 ч.
Кандидатства се само
ECinBulgaria@gmail.com

по

имейл:

Въпроси и отговори
Срок за задаване на въпросите - до
15.01.2015 г.
Последните отговори ще бъдат публикувани тук на 16.01.2015 г.
Пожелаваме успех на кандидатите и весели празници!

Търсим новите членове на младежкия
екип Европа!
Защо да участвам?
Имам желание да науча повече неща за
Европейския съюз
Имам желание да бъда част от мрежа на
млади и активни студенти
Имам желание да придобия практически
опит като говоря пред публика, участвам
активно в събития, реализирам идеите си и
т.н.
За да мога чрез участието ми в различни
дейности, да се ориентирам по-правило в
бъдещите ми планове за развитие
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Sofia

Мненията, изразени в настоящия бюлетин, са авторски и не отразяват задължително
официалните становища на Европейските институции.
Бюлетинът се разпространява безплатно.

