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Новини
ЕВРОПЕЙСКИЯТ ЗЕЛЕН ПАКТ #EUGREENDEAL
Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен представи
Европейския зелен пакт за постигане на
устойчивост на икономиката на ЕС чрез
превръщане на предизвикателствата в
областта на климата и околната среда
във възможности за всички.
В Европейския зелен пакт има е предоставена пътна карта с действия за поефективно използване на ресурси чрез
преминаване към чиста, кръгова икономика и за спиране на изменението на
климата, обръщане на тенденцията към
загуба на биологично разнообразие и
намаляване на замърсяването. В пакта
са посочени необходимите инвестиции
и наличните финансови инструменти, и е
обяснено как да се гарантира справедлив и приобщаващ преход.
Европейският зелен пакт обхваща всички сектори на икономиката, по-специално транспорта, енергетиката, селското стопанство, строителството, и промишлени отрасли като стоманодобива, производството на цимент, ИКТ, текстилната индустрия и химикалите.
Борбата с изменението на климата и влошаването на състоянието на околната среда изисква усилия
от всички, но изходната позиция на отделните региони и страни членки не е еднаква. Чрез механизъм
за справедлив преход ще се оказва подкрепа на тези региони, които са силно зависими от въглеродно
интензивни дейности. Чрез него ще се подкрепят гражданите, които са най-уязвими спрямо прехода,
като им се предоставят достъп до програми за преквалификация и възможности за заетост в нови икономически сектори.
Постигането на целите на Европейския зелен пакт ще изисква значителни инвестиции. Според оценПроектът „Европа Директно“ – София се осъществява с финансиране от
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ки постигането на текущите цели в областта на климата и енергетиката за периода до 2030 г. ще изисква
260 милиарда евро допълнителни инвестиции годишно, т.е. около 1,5 % от БВП за 2018 г. Тези инвестиции ще изискват мобилизиране на публичния и частния сектор. В началото на 2020 г. Комисията ще
представи План за инвестиции за устойчива Европа, който да спомогне за удовлетворяването на нуждите от инвестиции. Поне 25 % от дългосрочния бюджет на ЕС трябва да бъде предназначен за действия
в областта на климата, като допълнителна подкрепа ще бъде оказана от Европейската инвестиционна
банка — европейската банка за климата. За да може и частният сектор да допринесе за финансирането
на зеления преход, през 2020 г. Комисията ще представи стратегия за зелено финансиране.

НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ ЗАПОНА РАБОТАТА СИ НА 1 ДЕКЕМВРИ #VDLCOMMISSION
На 27 ноември 2019 г. Европейският парламент избра
новата Европейска комисия,
която беше одобрена с 461 гласа „за“, срещу 157 гласа „против“ и 89 гласа „въздържал се“
Колегиумът на комисията
встъпи в длъжност на 1 декември с мандат от 5 години.
В своята емоционална и
пламенна реч към Парламента, Урсула фон дер Лайен каза
(публикуваме със съкращения):
На днешния ден, 27-ти ноември, точно преди 30 години часовникът удари дванадесет
часа.
Камбаните бият. Вият сирени. Работниците спират да работят. Фабриките, мините и магазините се изпразват, а улиците се изпълват с танци и надежда.
Историческата двучасова обща стачка в средата на „Нежната революция“ накара хора от
Прага до Братислава да участват в една красива, мирна вълна на свобода, смелост и единство.
За мен тези два часа са в основата на това, което винаги е било значението на Европейския съюз.
То не е свързано само с партии и политика, правила или разпоредби, пазари или валути.
То в крайна сметка — и най-вече — е свързано с хората и техните стремежи. Европейският
съюз представлява хората, които обединени отстояват своите виждания. За тяхната свобода,
ценности или просто за едно по-добро бъдеще.
Големият Вацлав Хавел — един от героите от 1989 г., произнесе следните думи, за които
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си спомням, когато гледам напред към бъдещето.
Той каза: „Работете за
нещо, защото е добро, не само
защото има шанс да успее.“
Избирам този цитат, защото през следващите пет години нашият Съюз ще започне
процес на трансформация,
който ще засегне всяка част
на нашето общество и на нашата икономика. И ние ще го
направим, защото е правилният път, по който трябва да поемем. Не защото ще бъде лесно.
Понякога забравяме, че най-големите ни постижения винаги са били резултат от смели
действия.
Смели бяхме, когато потърсихме мир там, където имаше болка.
Смели бяхме, когато създадохме единен пазар и единна валута.
Смели бяхме, когато приветствахме част от нашето европейско семейство, които бяха изключени от него в продължение на твърде дълго време.
Но през последните години трябваше да съсредоточим вниманието си върху актуалните
проблеми, да се справяме с криза след криза, да се борим за запазване на единството и солидарността между нас. Ако сме станали по-силни през това време — а вярвам, че това е така —
то до голяма степен се дължи на лидерството и убедеността на моя предшественик Жан-Клод
Юнкер, един истински европеец. Той посвети своето сърце, душа и живот на нашия Съюз и
постигнатото от него говори само за себе си.
Жан-Клод, благодаря ти от името на всички ни!
…
Уважаеми членове на Европейския парламент,
Екипът, за който гласувате днес, произлиза от различни култури, държави и има различни
квалификации и опит и различни политически цветове.
В него има учители, земеделски стопани, кметове и министри, лекари и дипломати, инженери и предприемачи. Има хора, родени преди построяването на Берлинската стена, и такива, родени след падането й. Хора, живели в диктатури, и такива, които помогнаха на младите
демокрации да се присъединят към нашия Съюз.
Това е екип с почти толкова жени, колкото и мъже — само една жена липсва, за да има
равновесие между половете. Това показва, че сме постигнали реален напредък, но също и че
все още има какво да направим.
Като първата жена председател на Комисията, за пръв път в историята всеки член на моя
колегиум ще има кабинет с балансирано представителство на половете. До края на нашия
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мандат ще имаме равенство между половете на всички равнища на управление — отново за
първи път. Това ще промени облика на Комисията. Всеки член на моя екип ще донесе със себе
си своята лична история и перспективи за Европа. Всеки от тях ще управлява свои собствени политики и приоритети. Но всички заедно ще бъдем един екип, който работи в името на
общия европейски интерес. Ще бъдем един екип, който работи с Парламента и държавите
членки, за да се справи с предизвикателствата, пред които е изправено нашето поколение.
Готови сме. Но най-важното е, че Европа е готова.
Моето послание е просто: да започваме работа.”

Новата Европейска комисия започна работа на 1 декември 2019 г. (неделя).
Урсула фон дер Лайен има осем заместник-председатели, трима от които водещи: Франс Тимерманс
координира работата по Европейския зелен пакт, Маргрете Вестегер отговаря за цифровизацията и
конкуренцията, а Валдис Домвровскис координира работата в областта на икономиката.
Българския еврокомисар Мария Габриел отговаря за ресора „Иновации, изследвания, култура, образование и младеж“.
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Списък на комисарите и техните ресори:

Урсула фон дер Лайен – Председател
Франс Тимерманс – Изпълнителен заместник-председател „Европейски зелен пакт”
Маргрете Вестегер – Изпълнителен заместник-председател „Европа подготвена за цифровата ера”
Валдис Домвровскис – Изпълнителен заместник-председател „Икономика в интерес на хората”
Жозеп Борел – Върховен представител /Заместник председател „По-силна Европа в световната сцена”
Маргаритис Схинас – Заместник-председател „Утвърждаване на европейския начин на живот”
Марош Шефчович – Заместник-председател „Международни институционални отношения и перспективи”
Вера Йоурова – Заместник-председател „Ценности и прозрачност”
Дубравка Шуица – Заместник-председател „Демокрация и демография”
Йоханес Хан – Комисар „Бюджет и администрация”
Мария Габриел – Комисар „Иновации, научни изследвания, образование, култура и младеж”
Фил Хоган – Комисар „Търговия”
Никола Шмит – Комисар „Работни места и социални права”
Паоло Джентилиони – Комисар „Икономика”
Януш Войчеховски – Комисар „Земеделие”
Тиери Бретон – Комисар „Вътрешен пазар”
Елиза Ферейра – Комисар „Сближаване и реформи”
Стела Кириакиду – Комисар „Здравеопазване”
Дидие Рейндерс – Комисар „Правосъдие”
Хелена Дали – Комисар „Равнопоставеност”
Илва Йохансон – Комисар „Вътрешен пазар”
Янез Ленарчич – Комисар „Управление при кризи”
Адина Вълян – Комисар „Транспорт”
Оливер Вархен – Комисар „Съседство и разширяване”
Юта Урпилайнен – Комисар „Международни партньорства”
Кадри Симсон – Комисар „Енергетика”
Виргиниюс Синкявичюс – Комисар „Околна среда, океани и рибарство”

„ГОСПОД СЪЩЕСТВУВА, ИМЕТО Й Е ПЕТРУНИЯ“ ПЕЧЕЛИ НАГРАДАТА „ЛУКС“ НА ПАРЛАМЕНТА ЗА 2019 Г.
„Господ съществува, името ѝ е Петруния“ на Теона Митевска спечели тринадесетата филмова награда „ЛУКС“.
Председателят Сасоли поздрави тримата финалисти и заяви:
„Не е лесно да се справя човек с трудностите от ежедневието без да се фокусира върху техническите аспекти от парламентарните дейности. Ние трябва да комуникираме емоции и да използваме
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света, който връчва награда за кино. Нека се гордеем с това.“

нови начини за общуване. Наградата „ЛУКС“ е невероятен инструмент, който ни придружава
в това начинание: справянето с
миграцията, правото на здравеопазване, феминизмът и политическата етика, чрез филмите, които
наградата „ЛУКС“ насърчава, са
възможност, от която трябва да
се възползваме. Борбата с климатичните изменения, нашето
колониално минало или дискусията относно модела на нашето общество чрез киното, са стимулиращо предизвикателство, което
трябва да бъде насърчавано. Ние
сме единственият Парламент в

„Господ съществува, името й е Петруния“, на Теона Митевска е копродукция на Северна Македония,
Белгия, Словения, Хърватия и Франция. Филмът разказва историята на безработна жена, която успява
да намери светия кръст в река по време на православна церемония на Богоявление. Тя изведнъж получава достъп до религиозна традиция, до която по принцип се допускат само мъже. Филмът се разглежда
като принос за феминистките трудности срещу консервативните общества.
Другите два филма финалисти за наградата за 2019 г. бяха: документалният „Нерешеният случай
Хамаршьолд“, копродукция на Дания, Норвегия, Швеция, Белгия, Великобритания и Германия, на режисьора Мадс Брюгер и „Кралството“ на Родриго Сорогойен, копродукция на Испания и Франция.
Пресконференция със зам.-председателя Клара Добрев (С&Д, Унгария), с председателя на комисията по култура Сабине Ферхайен (ЕНП, Германия) и с режисьорите и продуцентите на трите филма е
планирана за 16.30 ч. българско време след церемонията по награждаване. Гледайте я на живо тук..

ДЕН НА РАВНОТО ЗАПЛАЩАНЕ #EQUALPAYDAY
Заплащането за труд, което жените в Европейския съюз получават, продължава да е средно с 16 %
по-малко от това на мъжете и това представлява слабо подобрение спрямо 16,2 % от миналата година.
Тази година Европейският ден на равното заплащане се пада на 4 ноември. С него се отбелязва денят,
в който жените символично престават да получават заплащане за разлика от своите колеги мъже.
Принципът на равно заплащане бе включен в европейските договори преди 60 години,
но въпреки това във всекидневието на жените навсякъде в Европа реалността продължава
да не съответства на законодателството. Жените в Европа все още работят два месеца без
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заплащане в сравнение с колегите си мъже, а
напредъкът е твърде бавен.
Деветдесет процента от европейците, както
жени, така и мъже, считат, че е неприемливо
жените да получават по-ниско заплащане от
мъжете за една и съща работа. Всъщност 64 %
от европейците са заявили, че подкрепят публикуването на средните заплати по вид длъжност и пол в тяхното предприятие.

Факторите, на които се дължи разликата в заплащането на жените и мъжете, са многобройни: жените по-често работят на непълно работно време,
сблъскват се с корпоративния „стъклен таван“, работят в по-ниско платени отрасли или често трябва да поемат основната отговорност в грижата за своите семейства. Един от начините за справяне с тези фактори е подобряването на равновесието между
професионалния и личния живот на работещите родители и на лицата, полагащи грижи. За тази цел през
април 2017 г. Комисията направи предложение, което бе одобрено от Европейския парламент и от Съвета през януари 2019 г.
Също така разликите в заплащането зависят от свързаните с пола стереотипи и дискриминация.
Относителната тежест на тези причини не може да бъде разбрана, ако няма по-голяма прозрачност в
заплащането. През ноември 2017 г. Комисията стартира План за действие на ЕС за преодоляване на
разликата в заплащането на жените и мъжете. В Плана за действие се възприема цялостен подход и се
обръща внимание на всички различни първопричини за разликата в заплащането на жените и мъжете,
включително чрез подобряване на прозрачността.
Досега бяха отпуснати 14,2 милиона евро за финансиране на проекти за борба със стереотипите
по отношение на професионалното ориентиране и избора на професия, за мястото на жените във вземането на решения и в равновесието между професионалния и личния живот, за преодоляването на
неравенството между половете в рамките на живота, както и за начините за справяне с разликата в
заетостта, заплащането и пенсиите.
През 2018 г. Комисията започна извършването на оценка на мерките за равно заплащане, която
понастоящем финализира. В Заключенията на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и
потребителски въпроси от юни 2019 г. се отправя призив към Европейската комисия да следи активно
текущата оценка.
От януари до април 2019 г. Европейската комисия проведе обществена консултация, за да събере
мнения от широк кръг заинтересовани страни относно функционирането и прилагането на законодателството на ЕС, свързано с равното заплащане. Обобщените резултати са достъпни онлайн. Понастоящем
Европейската комисия работи по оценката на принципа на равно заплащане, която е посочена в Плана
за действие като един от конкретните резултати.
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ФИЛМОВИ ДНИ „ЛУКС“ НА ЕП: МНОГООБРАЗИЕТО
НА ЕВРОПЕЙСКОТО КИНО
Tри от най-емблематичните европейски филми от последната година ще бъдат излъчени от 29 ноември
до 12 декември 2019 г. в 7 български града. Гледайте ги в рамките на
осмото издание на Филмовите дни
„ЛУКС“. Входът е свободен.
От 29 ноември до 12 декември
Бюрото на Европейския парламент
в България и Международният филмов фестивал София Филм Фест организират традиционните Филмови
дни „ЛУКС“. Трите филма финалисти
през 2019 г. ни дават възможност да съпреживеем истории по трогателен и провокативен начин – това
са подбрани европейски творби, които дават свеж и по-широк поглед и предизвикват публиката с невероятното многообразие на жанрове и кинематографичен език. Прожекциите са общо 9 в Благоевград,
Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, София и Стара Загора.
На 29 ноември начало на филмовите дни ще даде именно разтърсващият документален филм „Нерешеният случай Хамаршьолд“, разследващ хипотезата за умишлено убийство на генералния секретар
на ООН Даг Хамаршьолд.
След прожекцията ще се проведе дискусия със зрителите, като специални гости на събитието ще бъдат Теодор Стойчев, ръководител на Бюрото на ЕП в България, Мира Сталева, изпълнителен директор на
София Филм Фест, Весела Дринова, главен редактор в „Операция Кино“, Младен Печевски и Параскеви
Карагеоргу, посланици на инициативата „28 пъти кино“. Модератор на дискусията ще бъде журналистката от БНТ Галя Крайчовска.
София, 29 ноември 2019 г. (петък), 19:00 ч., Дом на киното (дискусия след прожекцията)
Варна, 4 декември 2019 г. (сряда), 18:00 ч., Фестивален и конгресен център
Пловдив, 10 декември 2019 г. (вторник), 18:30 ч., Лъки Дом на киното
Другите два филма са политическият трилър „Кралството“, който представя сложната реалност на
това да бъдеш успешен политик в Испания, може да бъде видян в:
София, 1 декември 2019 г. (неделя), 19:00 ч., Дом на киното
Благоевград, 3 декември 2019 г. (вторник), 19:00 ч., кино Cinemax
Стара Загора, 11 декември 2019 г. (сряда), 19:00 ч., кино Арена Парк Мол
Проектът „Европа Директно“ – София се осъществява с финансиране от
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и македонският „Господ съществува, името й е Петруния“, разказващ историята на жена, която „дръзва“ да улови светия кръст на Йордановден – традиция, предназначена само за мъжката част от обществото, с прожекции в:
София, 30 ноември 2019 г. (събота), 19:00 ч., Дом на киното
Плевен, 5 декември 2019 г. (четвъртък), 19:00 ч., кино Арена Панорама Мол
Бургас, 12 декември 2019 г. (четвъртък ), 19:00 ч., Cinema City Галерия Мол
Входът за всички прожекции е свободен. За да запазят места, зрителите ще могат да вземат до 2
безплатни билета предварително. В деня на събитието ще бъдат допускани зрители до запълване на
местата. Повече информация ще намерите на уеб-страниците на Бюрото на Европейския парламент,
Международния София филм фест и в профила на Бюрото на ЕП във Фейсбук.
Специална награда на публиката

Приканваме зрителите да споделят впечатленията си и да гласуват за филма, който им е харесал
най-много, на интернет страницата на Филмовата награда „ЛУКС“ или във Фейсбук. Филмът победител
ще получи Специалната награда на публиката на Филмовите дни „ЛУКС“ през 2020 г. по време на Международния филмов фестивал в Карлови Вари. Обявяването на 10-те филма от официалния подбор по
време на фестивала в Карлови Вари ще вдигне завесата за изданието през следващата година.

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 30 ГОДИНИ ОТ ПРИЕМАНЕТО НА КОНВЕНЦИЯТА
НА ООН ЗА ПРАВАТА НА ДЕТЕТО
На 20 ноември отбелязваме 30 години от приемането на Конвенцията на ООН за правата на детето.
България подписва Конвенцията на 1 юни 1990 г. и я ратифицира с решение на VII-то Велико народно събрание от 11 април 1991 г. Почти 30 години идеите на този ключов документ се прилагат и у нас
заедно с демократичните промени.
В глобален план УНИЦЕФ лансира инициативата GoBlue в подкрепа правата на децата. Ключови
сгради в различни държави ще се включат в инициативата. НДК, наред с Емпайър Стейт Билдинг, Тадж
Махал, операта в Сидни и много други, ще бъде осветен в синьо между 18:00 и 22:00 часа в подкрепа
на каузата за правата на децата.
„Днешните деца сте изправени пред нови предизвикателства и глобални промени, които вашите
родители не биха могли да си представят. Климатът ни се променя до неузнаваемост. Неравенството
се задълбочава. Технологиите преобразяват начина, по който възприемаме света. Все повече семейства мигрират. Детството се е променило и ние трябва да съобразим подходите си с него“. Това обяви
изпълнителният директор на УНИЦЕФ Хенриета Фор в отворено писмо, което е част от отбелязването на
30-годишнината на Конвенцията за правата на детето.
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На 20 ноември УНИЦЕФ организира Национален форум „С очи за всички“, посветен на включването на децата и младежите с увреждания. Форумът е кулминация на националната кампания, организирана от Детския фонд на ООН и най-големите родителски и граждански организации, работещи с деца
и млади хора с увреждания.
На 20 ноември Европейският парламент ще организира конференция на високо равнище, за да отбележи 30-годишнината от Конвенцията за правата на детето. Конференцията в Брюксел ще разгледа
напредъка, постигнат през последните три десетилетия, и ще отразява предизвикателствата, пред които
са изправени децата и младежите в съвременния свят.
По повод 30 – годишнината от приемането на документа, ДАЗД валидира първата по рода си тематична марка.
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Покани
ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО
ПРОГРАМА „ЕВРОПА ЗА ГРАЖДАНИТЕ

В Официалния вестник на ЕС от 13 декември e публикувана покана за представяне на предложения
в рамките на Програма „Европа за гражданите“.
Поканата обхваща следните направления и мерки по Програмата „Европа за гражданите“:
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Направление 1: „Европейска памет за миналото“:
Проекти по „Европейска памет за миналото“
Направление 2: „Демократична ангажираност и гражданско участие“:
„Побратимяване на градове“;
„Мрежи от градове“;
„Проекти на гражданското общество“
Кандидатите трябва да са или публични органи, или организации с нестопанска цел, имащи правосубектност.
Най-малко една държава членка на ЕС, трябва да е участник в проектите по „Памет за миналото“ и
„Побратимяване на градове“ и най-малко две държави членки трябва да участват в проектите „Мрежи
от градове“ и „Проекти на гражданското общество“.
Кандидатите трябва да са установени във:
• държавите членки на Европейския съюз;
• Албания, Босна и Херцеговина, Република Северна Македония, Черна гора и Косово.
Общият бюджет по тази покана се предвижда да бъде 17,9 млн. евро.
Всички посочени по-долу крайни срокове за подаване на заявления изтичат в 17:00 ч., брюкселско
време:
Проекти по „Европейска памет за миналото“:
4 февруари 2020 г.
„Побратимяване на градове“:
4 февруари 2020 г.;
1 септември 2020 г.
„Мрежи от градове“:
3 март 2020 г.;
1 септември 2020 г.
„Проекти на гражданското общество“:
1 септември 2020 г.

Проектът „Европа Директно“ – София се осъществява с финансиране от
Европейския съюз и фондация „Европейски институт“

12

06/2019
ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАМА „ЕРАЗЪМ+“
В Официалния вестник на ЕС от 6
декември е публикувана покана за
представяне на предложения в рамките на Програма „Еразъм+“, Ключово
действие 3 – подкрепа за реформиране на политиката – Експериментални
подходи в европейската политика в
областта на образованието и обучението под ръководството на публични
органи на високо равнище.
Експерименталните подходи в европейската политика са транснационални проекти за сътрудничество, ръководени от публични органи на високо равнище от държавите по Програмата. Те включват изпитване
на целесъобразността, ефективността, потенциалното въздействие и разширяване на мащаба на политиките чрез паралелни полеви изпитвания в различни държави.
Конкретните цели са:
• да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните
органи на най-високо равнище от допустимите за участие държави с цел да се подкрепи системното
подобряване и иновациите в областите на образованието и обучението;
• да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, с цел да се осигури успешното
прилагане на иновативни мерки;
• да се улеснят преносимостта и разширяване на мащаба на иновативните мерки.
Кандидатите, които се считат за допустими по настоящата покана, са:
Публични органи (министерство или приравнени на него органи), отговарящи за образованието и
обучението на най-високо равнище в съответния контекст (национално или децентрализирано). Публични органи, отговорни за сектори, различни от образование и обучение (напр. заетост, младеж, финанси,
социални въпроси, вътрешни работи, правосъдие, здравеопазване и др.), се считат за допустими, ако
докажат, че имат конкретна компетентност в областта, в която се провеждат опитите;
Публични или частни организации, извършващи дейности в областите на образованието или обучението или други свързани области;
Публични или частни организации или институции, извършващи междусекторни дейности в областите на образованието и обучението в други социално-икономически сектори (напр. неправителствени
организации, служби за информация или ориентиране, публични органи, агенции или служби, отговор-
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ни за: образованието, обучението, младежта, заетостта, социалните въпроси, вътрешните работи, правосъдието, както и осигуряването, признаването и/или валидирането на качеството; професионалното
ориентиране, търговски камари, бизнес и социални партньори, търговски организации, организации на
гражданското общество, културни или спортни организации, организации за оценка или научни изследвания, медии и пр.).
Допустими са само заявления от юридически лица, установени в следните държави, участващи в
програмата:
• държавите членки на Европейския съюз;
• държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн, Норвегия;
• страните кандидатки за членство в ЕС: Северна Македония, Турция и Сърбия.
Допустимите дейности трябва да отговарят на изискванията в приложението към указанията за кандидатите. Полевите изпитвания трябва да се извършват в най-малко три държави, чиито публични органи/министерства участват в проекта.
Дейностите трябва да започнат между 1 януари 2021 г. и 28 февруари 2021 г.
Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.
Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по тази покана, е 14 000 000
ЕUR.
Крайният срок за подаване на заявления е:
Предварителни предложения: 21 април 2020 г., 17:00 ч. (брюкселско време);
Пълни предложения: 24 септември 2020 г., 17:0 ч. (брюкселско време).
От кандидатите се изисква да прочетат внимателно цялата информация в поканата за представяне на предложения EACEA/38/2019 и процедурата за подаване на заявления. Те трябва да използват задължителните документи, които могат да се намерят на https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/
funding_en - референтен номер на поканата EACEA/38/2019.

ЕВРОПЕЙСКАТА СЛУЖБА ЗА ПОДБОР НА
ПЕРСОНАЛ ТЪРСИ АДМИНИСТРАТОРИ
В Официалния вестник на ЕС от 5 декември е публикувана обява, че Европейската служба за подбор
на персонал (EPSO) организира конкурс на общо основание въз основа на квалификации и тестове.
Целта е да бъдат съставени списъци за бъдещи назначения, от които основно Европейската комисия
може да наема на работа нови членове на публичната служба като „администратори“ (функционална
група AD) в областта на международното сътрудничество и управлението на помощта за държави извън
ЕС.
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Обявлението се отнася до един профил с две степени. Можете
да кандидатствате само за една от тях. Този избор се прави в момента на електронната регистрация и не може да бъде променян,
след като сте валидирали своя електронен формуляр за кандидатстване.
Основната роля на администраторите е да подпомагат лицата,
вземащи решения, в институциите на Европейския съюз, в които
работят.
Към датата, на която изтича крайният срок за електронната регистрация, трябва да отговаряте на следните общи условия, посочени по-долу:
Да се ползвате с пълния обем права като гражданин на държава членка на ЕС;
Да сте изпълнили задълженията, наложени от законите по отношение на военната служба;
Да притежавате необходимите нравствени качества за изпълнение на служебните задължения.
За да кандидатствате, първо трябва да създадете EPSO профил. Обърнете внимание, че трябва да
създадете само един профил за всички кандидатури чрез EPSO.
Кандидатствайте по електронен път на уебсайта на EPSO преди 14 януари 2020 г. в 12:00 ч. на обяд,
брюкселско време.
Повече информация можете да намерите на уебсайта на EPSO.

МЛАДЕЖКА НАГРАДА „КАРЛ ВЕЛИКИ“ ЗА 2020 г.: СПЕЧЕЛЕТЕ
ПРИЗНАНИЕ ЗА СВОЯ ПРОЕКТ
Вие сте на възраст от 16 до 30 години и имате проект с европейско измерение? Младежката награда „Карл Велики“ е шанс да получите парична подкрепа и известност.
Младежката награда „Карл Велики“

Всяка година Европейският парламент и Международната фондация за наградата „Карл Велики“ организират конкурс за проекти, които демонстрират практически примери за сътрудничество и единение
между младите хора в Европа.
Национално жури във всяка страна от ЕС избира по един проект, а след това от селектираните 28
проекти се определят най-добрите три. Наградите на победителите ще се връчат на церемония в Аахен,
Германия, през май 2020 г., на която ще бъдат поканени представители на всички проекти, избрани на
национално ниво.
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Наградата за най-добър проект е 7500 евро, втората награда е 5000 евро, а третата награда е 2500
евро. Като част от наградата тримата европейски лауреати са поканени да посетят Европейския парламент (в Брюксел или в Страсбург).
По един представител на всеки от 28-те избрани национални проекти ще бъде поканен в Аахен
за няколко дни, за да присъства на различни събития, включително на церемонията по връчване на
младежките награди, която се провежда винаги два дни преди Възнесение – денят, на който се връчва
престижната международна награда „Карл Велики“ на Аахен.
Правилата

Проектите трябва да отговарят на следните условия:
• да утвърждават разбирателството в Европа и по света;
• да спомагат за развитие на общо усещане за европейска идентичност и интеграция;
• да служат като образец за младите хора в Европа;
• да предлагат практически примери за това как европейците могат да живеят заедно като единна
общност.
За информация и въпроси можете да отправите запитване на имейл ECYP2020@EP.europa.eu.

ПОКАНА ЗА ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РАМКИТЕ НА ЕВРОПЕЙСКИ КОРПУС ЗА СОЛИДАРНОСТ
В Официалния вестник на ЕС от 11 ноември е публикувана покана за представяне на предложения
за 2020 г. – Европейски корпус за солидарност.
Покана обхваща следните действия на Европейския корпус за солидарност:
• Доброволчески проекти;
• Доброволчески партньорства (специфични споразумения за 2020 г. по линия на РСП за 20182020 г.);
• Доброволчески екипи във високоприоритетни области;
• Стажове и работни места;

Проектът „Европа Директно“ – София се осъществява с финансиране от
Европейския съюз и фондация „Европейски институт“

16

06/2019

• Проекти за солидарност;
• Знак за качество.
Всеки публичен или частен орган може да кандидатства за финансиране в рамките на Европейския
корпус за солидарност. Освен това групи от млади хора, регистрирани в Портала на Европейския корпус
за солидарност, могат да кандидатстват за финансиране на проекти за солидарност.
В Европейския корпус за солидарност могат да участват следните държави:
28-те държави членки на Европейския съюз, могат да вземат пълно участие във всички действия на
Европейския корпус за солидарност.
Освен това в някои действия на Европейския корпус за солидарност могат да участват организации
от:
държавите от ЕАСТ/ЕИП: Исландия, Лихтенщайн и Норвегия;
държавите кандидатки за членство в ЕС: Турция, Сърбия и Република Северна Македония;
партньорските държави.
За повече подробности относно реда и условията за участие, моля, направете справка с ръководството за Европейския корпус за солидарност (2020 г.).
За британски кандидати: Моля, имайте предвид, че критериите за допустимост трябва да бъдат изпълнени през целия период на предоставяне на безвъзмездните средства. Ако Обединеното кралство се
оттегли от ЕС по време на периода на предоставяне на безвъзмездните средства, без да е сключило споразумение с ЕС, гарантиращо в частност, че британските кандидати ще продължат да бъдат допустими,
същите ще престанат да получават финансиране от ЕС (като същевременно продължават да участват,
когато това е възможно) или ще бъдат задължени да напуснат проекта въз основа на съответните разпоредби на споразумението за отпускане на безвъзмездни средства относно прекратяването.
Изпълнението на поканата зависи от наличността на бюджетните кредити, предвидени в бюджета за
2020 г. след неговото приемане от бюджетния орган, или – ако бюджетът не бъде приет – на бюджетните
кредити, предвидени в режима „временни суми от една дванадесета“.
Проектът „Европа Директно“ – София се осъществява с финансиране от
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Общият бюджет, заделен за тази покана, възлиза на 117 650 000 EUR и се основава на Годишната
работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност.
Общият бюджет, предвиден за поканата, и неговото разпределение са индикативни и могат да бъдат
изменени, при условие че бъде прието изменение на годишната работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност. Потенциалните кандидати се приканват да следят редовно Годишната
работна програма за 2020 г. на Европейския корпус за солидарност и нейните изменения що се отнася
до бюджета за всяко действие, обхванато от поканата.
Размерът на предоставените безвъзмездни средства, както и продължителността на проектите варират в зависимост от фактори като вида на проекта и броя на участващите партньори.
Всички срокове за подаване на заявления, посочени по-долу, приключват в 12:00 ч. (на обяд) брюкселско време.
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ПРОЕКТЪТ СЕ ИЗПЪЛНЯВА ОТ
Фондация „Европейски институт“

ЗА КОНТАКТИ:
София, ул. „Г. С. Раковски” 101
Тел.: +359 2 471 9818
Ел. поща: direct@europe.bg
Уеб: direct.europe.bg
fb: www.facebook.com/EuropeDirect.Sofia/

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