БЮЛЕТИН ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ
ТЕМА НА МЕСЕЦА
”Бъдещето на ЕС”

Гражданска визия за Европа
след 10 години създават над
120 участници в конференция, която започна в
София в петък
Преди тези, които вземат решенията,
да започнат да фиксират посоките на
бъдещото развитие на ЕС, е важно ние,
гражданите, да покажем какво мислим,
за какво мечтаем, как си представяме
бъдещето на Европа за след 10 години.
Това каза директорът на Европейския институт Любов
Панайотова, откривайки двудневната международна
конференция "Европа 2020 - гражданска визия", която
започна в петък в Грандхотел "София".*
Над 35 представители на неправителствени
организации и изследователи от различни държави
са пристигнали от чужбина за участие във форума,
който се организира от Европейския институт и
неговите партньори в рамките на проекта
"Взаимодействаме с Европейския парламент",
финансиран от ГД "Комуникация" на ЕП.
На откриването присъстваха и повече от 120 гости от
България - сред тях народни представители,
преподаватели,
студенти,
експерти
от
неправителствения сектор и др. Приветствия към
участниците отправиха зам.-председателят на
Народното събрание Екатерина Михайлова и зам.министърът на външните работи Константин
Димитров.
"Вече сме европейски граждани, трябва да знаем, че
можем да влияем върху решенията на ЕС и имаме
дълг да го направим", посочи Екатерина Михайлова.
По думите й българите все още не разбират
достатъчно
как
функционират
европейските
институции и е важно да осъзнаят, че гражданите
разполагат с механизми, чрез които да влияят на
решенията, вземани от тях.
Зам.-министърът на външните работи Константин
Димитров се спря в изказването си на Договора от

Лисабон и предаде от името на министър Николай
Младенов пожелания за ползотворна дискусия през
двата конферентни дни.
Ръководителят на Информационното бюро на ЕП
Виолета Станичич също поздрави участниците в
конференцията и разказа за изключително големия
интерес, проявен от българските интернетпотребители, към предаваното онлайн изслушване
през януари в ЕП на Румяна Желева като тогавашен
кандидат за наш еврокомисар. Над 8 000 души са
гледали изслушването от България чрез уебсайта на
ЕП, обяви Виолета Станичич и допълни, че това е
положителен знак за засилващия се интерес и
активност на гражданите у нас към функционирането
на ЕП и неговата роля при сформирането на
Европейската комисия.
Изказване при откриването на конференцията
направи и Андреас фон Белов, ръководител на
Фондация "Конрад Аденауер" за България. Той
припомни, че е представител на държава, която е
сред основателките на ЕС - Германия, и че днес ЕС е
много по-голям, отколкото при неговото създаване.
"Очаквам да видя един Европейски съюз, който след
10 години е още по-демократичен и свободен, още
по-отговорен към своите граждани", посочи фон
Белов.
От името на европейския омбудсман Никифорос
Диамандурос, който съвсем наскоро беше преизбран
на този пост от евродепутатите, бих искал да
приветствам тази инициатива: именно сега,
непосредствено след влизането в сила на
Лисабонския договор, е точният момент за дискусия,
посветена на утрешна Европа и посоките на нейното
развитие. Това каза от трибуната на конференцията
"Европа 2020 - гражданска визия" Жоао Сант-Анна,
шеф на Юридическия отдел на институцията на
омбудсмана, който е специален гост на проявата.
Сант-Енна каза, че Лисабонският договор е нещо
добро за Съюза и за неговите граждани и
същевременно повишава отговорностите и влиянието
както на Европейския, така и на националните
парламенти. Това, поясни още Жоао Сант-Анна,
засилва основите на демокрацията в ЕС.
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Правата и интересите на гражданите трябва да са
водещи в процесите, протичащи в ЕС, а "...успехът в
тази трудна задача е възможен само, ако всички нива
работят заедно - европейско, национално,
регионално и местно", се казва в полученото за
конференцията поздравително писмо на Европейския
омбудсман Никифорос Диамандурос.

Портал ЕВРОПА в партньорство с Фондация "Конрад
Аденауер". "Трябва отново да се каже на висок глас правото на гражданите на добро управление и добра
администрация не се свежда само до по-доброто
административно обслужване", посочва Гиньо Ганев.
По думите му то е свързано със самото
функциониране на властта.

Българският омбудсман Гиньо Ганев също изпрати
писмено
поздравление
към
конференцията,
участниците в нея и организаторите: Европейския
институт, Центъра за модернизиране на политики и

Работата на конференцията продължи в три панела,
които протичат паралелно. Всеки панел ще изготви
обобщение на идеите и визията на участниците по
темата за утрешна Европа.
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НОВИНИ
НОВАТА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЕС ЗАПОЧНА ОТ ДНЕС
Стартира
Испанското
председателство; Херман Ван Ромпой встъпва
в длъжност.
Испания е първата страна - ротационен председател
на ЕС, с влязъл в сила Договор от Лисабон.
ЕС вече има своя първи "президент" – белгиецът
Херман ван Ромпой, и нов върховен представител по
външната политика – британката Катрин Аштън.
Съгласно Лисабонския договор тази двойка, плюс
председателят на Европейската комисия Жозе
Мануел Барозу, ще бъдат лицето на ЕС. Испанският
премиер и кабинетът му ще отговарят за
ежедневното функциониране на ЕС. Работата на Ван
Ромпой пък ще бъде да представлява ЕС на срещи
на върха, като по този начин дава лице на ЕС. Освен
това от него се очаква да дава политически импулс на
редовните срещи на европейските лидери, посочва
EUobserver.
Херман ван Ромпой официално встъпва в длъжност
от 1 януари 2010 г., но ще започне работа на 4
януари.
Мадрид ще използва своите шест месеца начело на
ЕС, за да започне концентрирано усилие за
подобряване на отношенията с Латинска Америка и
най-вече Куба, както и да се справи с икономическите
трудности в Европа, отбелязва АФП. Стремежът ще е
за засилване на търговските отношения между ЕС и
бившите испански колонии Колумбия и Перу, както и
постигане на споразумения за асоцииране на
Централна Америка с ЕС.
"Файненшъл Таймс" отбелязва, че Лисабонският
договор "до известна степен омаловажава ролята на
ротационното председателство" на ЕС. Според
изданието би било разбираемо, ако управляващите
социалисти в Испания се поддадат на изкушението
да извлекат политически дивиденти от своя звезден
момент.
Испанският външен министър Мигел Анхел
Моратинос коментира, че между Ван Ромпой, Катрин
Аштън, Жозе Барозу и Мадрид като ротационен
председател на ЕС "няма да има съперничество, а
координация и взаимно допълване". Ще оказваме
подкрепа на новите ръководители, заяви той в
Брюксел. EUobserver пише, че през следващите шест
месеца предстои да видим дали те ще успеят да
избегнат припокриване на дейности и съперничества.

Лисабонският договор оставя възможности за
подводни войни между Сапатеро и Ван Ромпой.
Испания например заяви, че би желала да бъде
домакин на срещите на върха ЕС-САЩ и ЕС-Латинска
Америка. Това означава, че Сапатеро би бил в
светлините на прожекторите на световната сцена
наред с Ван Ромпой. Възможността Барак Обама да
бъде на испанска земя за среща на върха вече
доведе до някои спекулации по отношение на
дипломатическия протокол - например кой ще бъде
първият, който ще стисне ръката на американския
президент.
Както обобщава "Индипендънт", Европейският съюз
рядко е имал толкова много проблеми и никога не е
имал толкова много лидери. Големият въпрос за 2010
година е дали различните лидери ще могат да се
справят с различните проблеми или просто ще бъде
демонстриран вакуумът в европейското ръководство.
ЕС ТРЯБВА ДА ОТВОРИ ВРАТИ ЗА
НОВИ ДЪРЖАВИ-ЧЛЕНКИ, СМЯТА
МАДРИД
Вече няма никаква причина да се
поставят пречки пред политиката на
отворени врати на Европейския съюз,
след като е в сила Договорът от
Лисабон, който ускорява и улеснява
процеса на вземане на решения.
Това каза пред журналисти в Мадрид във вторник
Мигел Анхел Моратинос, външен министър на
Испания, която е ротационен председател на ЕС,
съобщи EUbusiness.
Според Испания е „фундаментално” важно ЕС да
отвори вратите си за нови държави-членки и това
послание трябва да бъде разпространено.
EUbusiness припомня, че няколко лидери на
европейски държави, сред които френският
президент Никола Саркози казваха, че ЕС не може да
приема нови членове без действащ Лисабонски
договор – документ, който в крайна сметка бе
одобрен на втори пореден референдум в Ирландия
през октомври 2008 г. В края на 2009 г. Сърбия
официално се кандидатира за член на ЕС – почти
петнадесет години след разпадането на Югославия.
Моратинос коментира, че Босна и Херцеговина е
„най-крехката” от държавите, които бяха в състава на
бивша Югославия и затова, като ротационен
председател на ЕС, Испания ще й отдели специално
внимание през следващите месеци.
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Дипломатът заяви, че Испания няма да признае
независимостта на Косово по време на своето
председателство, като обаче ще има „конструктивно
отношение” към властите в Косово. Косово, в което
мнозинството е от етнически албанци, обяви
едностранно независимост от Сърбия през февруари
2008 г. Сред държавите, които признаха новата
държава, са САЦ и повечето членки на ЕС, но без
Испания, която не иска да прави прецедент за своите
региони, в които сепаратизмът е силен.
Що се отнася до Турция, която започна преговори
през 2005 г., „…процесът ще бъде дълъг”, каза
испанският външен министър. EUbusiness припомня,
че Мадрид е подкрепил влизането на Турция в ЕС,
обаче държави като Франция и Германия се
противопоставят на това и предлагат в замяна статут
на „привилегировано партньорство”.
Пред репортерите Моратинос коментира и
кандидатурата за членство на Исландия, подадена
през юли 2009 г. Според него Исландия може да
стане член на ЕС през 2012 г., понеже вече е в
Европейското икономическо пространство.
ПОКАНА
ЗА
СТИПЕНДИАНТСКА
ИЗКУСТВО

УЧАСТИЕ
ПРОГРАМА

В
ЗА

Творци, критици и куратори могат да
кандидатстват за пълни стипендии
към Тиролския център за визуални
изкуства и теория на изкуството
(Kunstlerhaus Buchsenhausen), предаде в.
„Дневник”.
Програмата продължава един или два семестъра – от
1 октомври 2010 г. до 18 февруари 2011 г. и от 21
февруари до 8 юли 2011 г. Крайният срок за подаване
на документите е 29 януари 2010 г.
Програмата обхваща областите съвременно изкуство,
архитектура, теория на изкуството, както и теория и
критика на медиите. Идеята е да създаде творческа
общност с цел обмен на идеи и възможност за
развитието на новаторски проекти.
Kunstlerhaus Buchsenhausen предлага на одобрените
кандидати стипендия в размер на 700 евро на месец
за лични разходи, бюджет за творческа работа,
техническа база, жилище както и възможности за
консултации.
На открити семинари ще се дискутират основните
аспекти от проектите. Всеки автор ще има
възможност да представи текущата работа по
проекта си и да се обсъди с експерти развитието му.

Кандидатите трябва да изпратят не по късно от 29
януари 2010 г. проект (максимум 2000 думи),
портфолио и информация за работа през последната
година, автобиография и попълнен онлайн формуляр
за кандидатстване. Владеенето на английски език е
предимство.
Kunstlerhaus Buchsenhausen е център за създаване,
изследване и разпространение на визуални изкуства
и теория на изкуството в Тирол, Австрия. Центърът е
разположен в замъка Buchsenhausen, построен през
17в. Разполага с три ателиета на територията на
замъка и други шест извън него, както и с голяма зала
за презентации, изградена през 2003 г.
Пълния текст на поканата, формулярите за
кандидатстване и вече готови проекти можете да
намерите на английски и на немски език на сайта на
Kunstlerhaus Buchsenhausen.
ПРЕДСТАВЯНЕ
НА
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД ИСПАНСКОТО
ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА ЕС
Приоритети
и
предизвикателства
пред Испанското председателство на
ЕС след влизане в сила на Лисабонския
договор" - това е темата на
представянето, което ще направи във
вторник (12 януари 2010 г.) посланикът
на Испания у нас Хорсе Фуентес.
Публичното представяне ще се проведе от 10.00 часа
в Зала "Средец" на столичния хотел "Шератон".
Традиционен организатор на събитието е
Европейският институт, тази година в партньорство с
Европейския информационен център "Европа Директно" - София. Очаква се да присъстват
дипломати, политици, журналисти, представители на
академичните среди и други.
Входът е свободен. Ще бъде осигурен симултанен
превод на английски и български език.
ПРЕЗ 2010 Г. ЩЕ СЕ УСКОРЯТ
ПЛАЩАНИЯТА И ПОДГОТОВКАТА
НА ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТИ
Основната
задачата
на
правителството през 2010 г. е да се
ускорят плащанията и подготовката
на нови проекти, финансирани от
Европейския съюз.
По този начин няма да се загуби нито едно евро,
което е на наше разположение в европейския
бюджет, заяви секретарят на Съвета за управление
на средствата от ЕС Юлиана Николова при
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откриването на 5-ото заседание на Комитета за
наблюдение на Националната стратегическа
референтна рамка в петък (15 януари 2010 г.).
Според нея средствата от кохезионния и
структурните фондове биха могли да ни изведат побързо от икономическата криза, а ефектите й да се
усетят много по-слабо. В срещата участват
представители
на
Европейската
комисия,
управляващите органи и междинните звена на
оперативните
програми,
работодателските,
синдикалните и неправителствените организации,
Националното сдружение на общините, Европейската
банка за възстановяване и развитие и Европейската
инвестиционна банка.
В последните месеци положихме максимални усилия
за решаване на натрупаните досега проблеми,
изтъкна Николова. Според нея координацията е
значително подобрена като е създаден единен
център в администрацията на Министерския съвет.
Сформирахме много добър екип и въпреки смяната
на правителството е осигурен плавен преход в
работа
на
българските
евроексперти.
В
управляващите и междинните звена няма
политически чистки и качествените специалисти
продължават работата си, каза още тя.

Бюрата по труда в цялата страна приемат документи
на кандидати за работа в Германия за конкретни
сезонни работни места в домакинства с лица,
нуждаещи се от грижи, по оферти от Централата за
чуждестранно и специализирано посредничество
(ЦЧСП) – Бон, съобщават от Агенцията по заетостта.
Кандидатките за гледане на възрастни хора, трябва
да са с много добри или добри познания по немски
език, в добро здравословно състояние, с практически
опит в домакинските дейности и/или обслужването на
възрастни хора.
Обичайните дейности, които трябва да се вършат, са:
почистване, готвене, пране, гладене, пазаруване,
както и полагане на грижи за болни и възрастни хора,
някой от тях с тежки заболявания.
Желаещите да работят в Германия трябва да
подадат в бюрата по труда (документи се примат
непрекъснато) по местоживеене следните документи:
•

молба за посредничество - по образеца;

•

формуляр за кандидатстване – германски
образец;

•

автобиография на български език с данни за
целия трудов стаж и опит на кандидатката;

Секретарят на Съвета за управление на средствата
от ЕС посочи, че за разлика от общините,
представителите на бизнеса все още трудно
сформират общи позиции. Тя се надява през
следващите месеци диалогът да даде нужните
резултати.

•

заверено от Дирекция „Бюро по труда” (ДБТ)
копие на документ за владеене на немски
език (при наличие на такъв);

•

заверени от ДБТ копия на документ/и за
образование;

Директорът в Главна дирекция „Регионална политика”
на ЕК Жан-Мари Сейлер посочи, че средствата от
еврофондовете са актив, с който може да се ускори
инвестиционният процес в инфраструктура и в
човешки ресурси.

•

заверени от ДБТ копия на трудови книжки,
удостоверяващи трудов стаж в областта на
грижата за възрастни и/или болни хора или
друг трудов стаж за сходни дейности (само
при наличието на такива);

Сейлер подчерта, че правителството полага усилия и
проектите за магистрала „Тракия” и столичното метро
напредват. Неговият съвет към българските експерти
е да се подготвят повече проекти по оперативните
програми
„Транспорт”
и
„Околна
среда”.
Изпълнението на големи инфраструктурни обекти
отнема 3-4 години и затова трябва да се ускори
усвояването на средствата, каза още той.

•

заверено от ДБТ копие на шофьорска
книжка (при наличието на такава).

Даваме си сметка за сроковете и се стараем да
наваксаме, увери го Юлиана Николова.
Другата препоръка на експертите на ЕК е свързана
със засилването на административния капацитет.
АГЕНЦИЯТА
ПО
ЗАЕТОСТТА
ЗАПОЧНА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ
ЗА РАБОТА В ГЕРМАНИЯ

Кандидатките, които имат препоръки за трудов стаж
и/или опит в обгрижването на възрастни лица,
нуждаещи се от грижи, могат да ги приложат към
документите.
ДБТ организира провеждането на изпит по езика с
всички кандидатки, подали документи в предходния
месец. Резултатът от него се отразява в
Удостоверението за владеене на немски език. Не се
проверява нивото на владеене на езика на
завършилите немска гимназия, немска филология
или работили в Германия в последните 3 – 4 години,
което се доказва с трудови договори.
При подходяща оферта, с кандидатките ще се води
предварителен разговор за условията на заетостта и
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ще се иска тяхното съгласие за изпращане на
кандидатурата им.
Продължителността
на
заетостта,
според
предложения трудов договор, може да е от няколко
месеца до максимум 3 години. Най-често се предлага
настаняване в самостоятелна стая в жилището на
работодателя. Брутното възнаграждение обикновено
е между 1200 - 1300 евро, като от него се удържат
суми за социално и здравно осигуряване и др. Според
условията на конкретния договор могат да бъдат
направени удръжки за квартира и храна.
Допълнителна информация за процедурата за
посредничество на домашни помощници в германски
домакинства с лица, нуждаещи се от грижи, може да
се
получи
на
Интернет
–
адрес:
http://www.arbeitsagentur.de
→Vermittlung →
Ausländerbeschäftigung → Haushalthilfen.
ЕК ПРИКАНВА ЗА ГЛАСУВАНЕ В
КОНКУРСА ЗА ПЛАКАТ ПО СЛУЧАЙ
НА ДЕНЯ НА ЕВРОПА
Жури от европейски експерти от
областта на дизайна и комуникациите
избра 10 финалисти измежду повече от
1700 предложения за плакат за Деня на
Европа (2010 г.).
Десетте избрани предложения в момента са
предложени за гласуване на интернет страницата на
конкурса .
Спечелилият конкурса проект ще се превърне в
официален плакат за Деня на Европа на 9 май 2010г.,
както и в последващия период. Той ще бъде
разпространен във всички 27 държави-членки на ЕС.
Крайният победител и двамата му подгласници ще
бъдат наградени с пътуване до Брюксел за
церемонията по награждаването през май 2010 г. при
изцяло покрити разноски и ще получат парична
награда в размер на 2000 евро и 1000 евро
съответно.
Като се вземе предвид темата за конкурса за плакат
за Деня на Европа (2010 г.) „Аз ♥ Европа", приносът
на десетимата финалисти може също да бъде
използван и за изложбите, организирани от
Европейската комисия или представителствата на ЕС
в държавите-членки, както и за рекламни цели.
Гласуването ще се провежда интернет страницата на
конкурса до 31 януари 2010 г.
ЖЕЛЕВА
СЕ
ОТТЕГЛИ
КАТО
ВЪНШЕН
МИНИСТЪР
И
КАТО
КАНДИДАТ ЗА ЕВРОКОМИСАP

Румяна
Желева
оттегли
кандидатурата си като български
еврокомисар и се оттегли от поста
външен министър на България.
В 12 часа българско време лидерът на Европейската
народна партия Жозеф Дол започна да дава
пресконференция.
Самата Желева в момента е в Страсбург.
Дол обяви, че Румяна Желева е изпратила писмо до
него и председателя на ЕК Жозе Мануел Барозу, с
което обявява, че се оттегля от политикатa.
Румяна Желева изпрати писмо до премиера Борисов,
в което казва, че се съмнява в честната и
безпристрастна оценка, която днес трябваше да
направи Комисията по развитие в своя пълен състав.
Мисля, че българският кандидат бе жертва на
политически игри. Ние няма да бъдем въвлечени в
политическите игри, няма да искаме главите на други
кандидати, а ще задаваме технически въпроси и за
политиките, заяви Дол на пресконференцията.
Барозу също бе информиран за решението на
Желева. Другата седмица няма да има гласуване в
парламента на новата Комисия, защото ще трябва да
изчакаме нова българска кандидатура, заяви Дол.
Ще трябва да се изчака до февруари.
В отговор на журналистически въпрос Дол заяви, че
Желева е провела разговор с него и е заявила, че се
оттегля от политиката понеже не може да издържи на
атаките върху личността и почтеността й.
Запитан кога ще е следващото изслушване, Дол
отговори: Ние разбира се искаме това да стане
възможно най-бързо. Разбира се не е възможно да
проведем изслушването още утре, защото кандидата
на България първо трябва да бъде посочен и да
получи време да се подготви. Другите кандидати
имаха шест седмици да се подготвят, новия трябва
да има поне две седмици.Жозеф Дол посочи, че се
надява гласуването на новата Комисия да стане по
време на февруарската сесия на ЕП в Страсбург,
която ще се проведе от 8 до 11 февруари.
Координаторът на ЕНП за изслушванията Йозеф
Сойер заяви, че ЕП запазва подкрепата си към
Желева и е недоволен от поведението на
социалистите в парламента - това е най-ниската
точка на парламента, за яви той.
Сойер заяви, че след оттеглянето на Желева отпада
нуждата от бързане с подготовката на мнението на
ЕНП за останалите комисари. Той посочи като
проблемни кандидатурите на Катрин Аштън, Оли Рен,
Нели Кроес и особено на Марош Шефчович.
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Йозеф Сойер се концентрира върху Шефчович и
проблема с антиромските му изказвания. От ЕНП
обаче отрекоха, че ще искат замяната му.
Премиерът Бойко Борисов възнамерява да номинира
Кристалина Георгиева - в момента вицепрезидент на
Световната банка.
Непосредствено преди тези новини, електронното
издание EurActiv излезе с публикация по темата за
Румяна Желева.
Българският кандидат за еврокомисар Румяна
Желева е била изпълнителен директор на фирмата
"ETKO Schneiders", създадена от бившите
комунистически тайни служби и регистрирана в
Лихтенщайн.
Това е обявил пред EurActiv българският
евродепутат-социалист Ивайло Калфин, точно когато
юридическата служба на ЕП опровергаваше
съмненията за конфликт на интереси на Желева.

СЕРТИФИКАЦИОННА
ПРОГРАМА
"КОНСУЛТАНТИ ПО ЕВРОПЕЙСКИ
ПРОЕКТИ"
ЗАПОЧВА
ПРЕЗ
ФЕВРУАРИ
Американският
университет
в
България (АУБГ) чрез своя Център за
европейски
програми
съобщи
за
сертификационната програма "Консултанти по европейски проекти", която
започва на 6 февруари и продължава до
31 юли т. г.
От АУБГ уточняват, че тази иновативна програма е
насочена към всички, които планират да работят по
проекти, финансирани от ЕС, или да предоставят
консултантски услуги за тях - например мениджъри,
експерти, администратори, банкери и т.н.
Успешно завършилите получават сертификат за
квалификация под институционалната акредитация
на Американския университет, а програмата се
провежда в събота и неделя през една седмица,
понеже е предназначена за работещи.

Фирмите, създадени от бившите тайни служби, все
още са най-добре пазената тайна на българския
преход; тяхна е отговорността за окрадените
богатства на страната, е коментирал Калфин
(Социалисти & Демократи - Коалиция за България).

КОНКУРС ЗА РАБОТА В ОБЛАСТТА
НА СТРОИТЕЛСТВОТО В ЕП

Ивайло Калфин беше външен министър, преди
Румяна Желева да поеме този пост след
категоричната победа на ГЕРБ на изборите през 2009
г., загубени от социалистическата партия.

В Официалния вестник на ЕС от 26
януари е публикувано обявление за
конкурс за работа в Европейския
парламент.

Връзката на Румяна Желева с тази фирма е сериозно
петно върху нейната почтеност, е цитиран да казва
Калфин пред EurActiv. Той пояснил, че тогава 30годишната Румяна Желева е назначена за
изпълнителен директор на "ETKO Schneiders" през
1999 г., а както сочат документи от публичния
регистър, 49% от фирмата принадлежат на "ETKO
Dunavia" - българския клон на регистрираната във
Вадуц, Лихтенщайн през 1988-а - година преди
падането на комунизма - "ETKO European Trading
Establishment".
EurActiv цитира скорошната публикация в своето
партньорство издание в България - "Дневник", че тази
фирма била сред емблематичните фирми в чужбина
на бившите тайни служби на България. Тези
разкрития бяха започнати на уебсайта на българския
журналист, живеещ във Франция Атанас Чобанов,
който събрал фактите от публични източници. Пред
EurActiv Атанас Чобанов открито потвърди десните си
политически убеждения и коментира, че новата
партия ГЕРБ, към която Желева принадлежи, също
"играе на струната" на десните ценности.

Европейският парламент организира процедура за
подбор:
PE/121/S — Срочно нает служител — Асистент
(AST 5) в областта на строителството
За участие в настоящата процедура за подбор се
изисква образователна степен, която съответства на
завършено висше образование с продължителност
най-малко две години, удостоверено с диплома в
областта на строителните техники, или средно
образование, удостоверено с диплома, която дава
достъп до висше образование, и последващ
професионален опит от най-малко три години в
област, свързана с естеството на работата.
Към крайната дата за подаване на кандидатурите и
след завършване на горепосочените образователни
степени, кандидатите трябва да имат професионален
опит от най-малко 9 години в област, свързана с
естеството на работата.
Настоящото обявление за наемане на работа се
публикува единствено на френски език.
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Евродепутат и представител на
Европейския
омбудсман коментират
гражданската
визия
за
Европа след 10 години
Дорис Пак и Жоао Сант'Анна участваха
в конференцията "Европа 2020 гражданска визия" на 29 и 30 януари 2010
г. в София.
ЕС е единственият гарант за опазване на различните
културни идентичности, тъй като за щастие няма
"една обща" европейска култура. Съществуват
хиляди европейски култури и всяка от тях заслужава
да бъде опазена. Единствената гаранция за това е
именно фактът, че ЕС няма "една култура", която да
засенчи всички останали, а представлява общо
пространство, в което всички култури могат да
съжителстват спокойно и да се обогатяват, черпейки
от обмена помежду си.
Това каза в София председателят на Комисията по
култура и образование в Европейския парламент
Дорис Пак (ЕНП-Германия), която участва във
втория ден от работата на Международната
конференция "Европа 2020 - гражданска визия".
По думите на Дорис Пак, която е на политическата
сцена от 34 години, идентичността на гражданина на
Европейския съюз прилича на руска матрьошка - едно
върху друго се подреждат светоусещанията му като
родно място, роден регион, родна държава; и найотгоре е европейската идентичност: "Всичко това е
вътре в нас. И този факт става възможен единствено
благодарение на Европейския съюз, който ни помага
да бъдем всичко това едновременно", поясни г-жа
Пак.
Според евродепутата образованието в европейски
ценности трябва да започне от най-ранна възраст, а
не чак в студентските години. Затова по думите й
необходима по-голяма мобилност на учителите. "Ако
учителят не внушава любов към Европа, то тогава кой
ще го направи?", каза Пак. Пак подчерта, че
Европейският съюз има задължение да отваря
повече възможности за образованието и да изгражда
мостове между гражданите на държавите-членки. Тя
и призова държавите-членки за повече средства в
европейския бюджет за образование и култура и
поясни, че за първи път в тази финансова рамка на
ЕС има политически консенсус за значимостта на
образованието за европейския проект.
Пред българските журналисти председателят на
Комисията по култура и образование в ЕП призова за
повече европейски програми за обмен на
преподаватели, така че обучението, свързано с ЕС и
европейската идентичност и ценности, да бъде по-

работещо. В края на 2010 година ще се подготвят
проектите за европейските програми за образование
и култура за следващата седемгодишна финансова
рамка, която започва през 2014 г. Пак поясни, че
размерът на финансовите средства ще бъде
обсъждан в ЕП през 2012 г. и не се ангажира с
конкретни цифри.
В отговор на журналистически въпроси за блокадата
на гръцките фермери на границата с България, Дорис
Пак заяви: "Срамувам се, че европейска страна
[Гърция, бел. ред.]се държи по този начин". Тя
призова Атина да бъде "по-мъдра и по-зряла" и да
поддържа добросъседски отношения с останалите
държави в региона и коментира също спора за името
на бившата югославска република Македония.
"Македония не пада от небето. Как може да се
оспорват имена", попита Дорис Пак и каза, че в спора
между Атина и Скопие има доза национализъм.
Влиятелният дългогодишен германски депутат
сподели също, че Хърватия е много по-готова от
Турция за членство в ЕС, но "...нейните съседки й
пречат".
Какво се случи в първия ден на конференцията.
От своя страна директорът на Правния отдел към
Европейския омбудсман - Жоао Сант'Анна, който
също участва в конференцията, заяви, че
европейската демокрация е възможна, дори и
реална. По думите му през следващото десетилетие
е важно европейските граждани да могат да
управляват всички права, дадени им от европейското
право. Сант'Анна посочи като пример гражданската
инициатива, т.е. възможността най-малко 1 млн.
граждани от различни страни да се обединяват и да
изискват от ЕК да излиза със законодателна
инициатива за решаване на някакъв въпрос. "Това
овластяване на гражданите е положително развитие",
поясни той и същевременно отбеляза, че степента на
демокрация може да бъде допълнително подобрена.
На пресконференция след края на конференцията,
Жоао Сант`Анна призова за постоянен диалог с
гражданските организации и си пожела през 2020 г.
всички граждани на ЕС "да се наслаждават на
Европа". Според Сант'Анна Европа и нейните
граждани през следващото десетилетие ще вървят
към преодоляване на различията между гражданите и
правителствата, между политическите институции и
гражданите, "... за да се затвори пропастта между
тях", която съществува днес. Представителят на
Европейския омбудсман дори смята, че новите
моменти, въведени с Договора от Лисабон, биха
спомогнали за по-лесното решаване и на по-големи
проблеми от типа на финансовата и икономическа
криза.
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В закриването на конференцията взе участие и
Юлиана Николова - секретар на Съвета за
управление на средствата от ЕС към Министерския
съвет.
Участниците в конференцията бяха над 130, голяма
част от тях пристигнаха от чужбина специално за
форума - представители на големи европейски
граждански асоциации, аналитични организации и
висши учебни заведения. Освен Жоао Сант'Анна и
Дорис Пак, в работата на форума "Европа 2020 гражданска визия" участваха зам.-председателят на
Комисията по бюджети и бивш български външен
министър в ЕП Ивайло Калфин, председателят на
Делегацията на ЕП в Euronest Кристиан Вигенин,
който е и координатор на политическа група в
Комисията по външни работи на ЕП, членът на
Комисията по външни работи д-р Андрей Ковачев и
единственият български представител в Комисията
по земеделие и развитие на селските райони Мария
Неделчева. Евродепутатът Илиана Иванова, първи
зам.-председател на специалната комисия в ЕП за
борба с финансовата и икономическа криза, изпрати
писмено своя принос за конференцията. Същото

направи и зам.-председателят на Комисията по
регионално развитие в ЕП Филиз Хюсменова.
Конференцията откриха зам.-председателят на НС
Екатерина Михайлова, зам.-министърът на външните
работи Константин Димитров, директорът на
Фондация "Конрад Аденауер - Българи" Андреас фон
Белов и ръководителят на Информационното бюро
на ЕП в България Виолета Станичич. Поздравителни
адреси бяха получени от Европейския омбудсман
Никифорос Диамандурос и българския омбудсман
Гиньо Ганев.
Събитието бе предавано пряко по интернет на сайта
на проекта „Взаимодействаме с Европейския
парламент".
Международната конференция "ЕВРОПА 2020 ГРАЖДАНСКА ВИЗИЯ" е част от инициативата
„Взаимодействаме с Европейския парламент",
осъществявана от Европейския институт,
Центъра за модернизиране на политики и Портал
ЕВРОПА с финансовата подкрепа на ГД
„Комуникация" на Европейския парламент.

Проектът се изпълнява с финансовата подкрепа на ЕК

9

За контакти:
София
ул. “Г.С. Раковски” №96
Тел.: +359 2 470 98 18
Факс: +359 2 470 98 18
Е-поща:direct@europe.bg
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИНСТИТУТ
В ПАРТНЬОРСТВО С:

Портал ЕВРОПА

Център за модернизиране на политики

Читалище „Славянска беседа”

Столична Община
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