Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 07, юли 2018 год.

Безплатно месечно издание

ЕВРОПЕЙСКИ НОВИНИ
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брой 07, 2018 год.

ЕВРОПЕЙСКА ГРАЖДАНСКА ИНИЦИАТИВА: КОМИСИЯТА РЕГИСТРИРА ИНИЦИАТИВАТА „ДА СПРЕМ ГЛАДА ПРИ 8% ОТ ЕВРОПЕЙСКОТО
НАСЕЛЕНИЕ“

Колегиумът на членовете на Комисията взе решение да регистрира Европейска гражданска инициатива, озаглавена „Да спрем глада
при 8 % от европейското население“.
Предложената гражданска инициатива има за цел да подтикне правителствата да се заемат с проблема с гладуването и да
подчертае тяхната отговорност за изкореняване на проблема. Организаторите на инициативата са изготвили подробен списък с
действия, във връзка с които призовават Комисията да приеме законодателни предложения. Действията варират от създаване на
програма за ваучери за храна до реформа на пазарите на деривати, свързани със селскостопански продукти, и включват също нова
система за класифициране на хранителните отпадъци със съответни цели и правила за преработка.
Решението на Комисията да регистрира инициативата се отнася само до правната допустимост на предложението. На този етап
Комисията все още не е анализирала съдържанието.
Регистрацията на тази инициатива ще се състои на 19 юли 2018 г. От този момент започва да тече едногодишен срок, в който
организаторите могат да събират подписи в подкрепа на инициативата. Ако в рамките на една година инициативата получи един
милион изявления за подкрепа от най-малко седем различни държави членки, Комисията ще трябва да реагира в срок от три
месеца. Комисията може да реши да предприеме или да не предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая
трябва да се обоснове.
Контекст
Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от Лисабон и през април 2012 г. започнаха да се прилагат като
инструмент, чрез който гражданите могат да определят темите, които са на дневен ред. Това стана след влизането в сила на
регламента относно Европейската гражданска инициатива, с който се прилагат разпоредбите на Договора.
След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска инициатива позволява един милион граждани от поне една
четвърт от държавите — членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен акт в областите, в които тя има
правомощия.
Регламентът относно Европейската гражданска инициатива предвижда следните условия за допустимост: предложеното действие
да не попада по очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да представя предложение за правен акт,
инициативата да не е явно в злоупотреба, несериозна или злонамерена и да не е в явно противоречие с ценностите на Съюза.
За повече информация
Пълен текст на предложената Европейска гражданска инициатива „Да спрем глада“
Други Европейски граждански инициативи, за които понастоящем се събират подписи
Уебсайт на Европейската гражданска инициатива
Регламент относно Европейската гражданска инициатива
Форум на Европейската гражданска инициатива
Приложение — Основни предложенията на инициативата „Да спрем глада“
Организаторите на инициативата представиха подробни искания за действия от страна на Комисията в предложението си, което е
достъпно тук. Исканията са групирани в пет категории:
1.
Премахване на културата на разхищение, за да се генерират 44 милиона тона храна в рамките на две години.
2.
Въвеждане на данък върху финансовите сделки, за да се генерират 30 милиарда евро годишно.
3.
Проблемът с глада следва да бъде разрешен от публичните органи, а не от благотворителни организации.
4.
Предложение във връзка със спекулацията с хранителни продукти.
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Предложение във връзка с качеството.
ТЪРГОВИЯ: КОМИСИЯТА НАЛАГА ВРЕМЕННИ ЗАЩИТНИ МЕРКИ ВЪРХУ ВНОСА НА ПРОДУКТИ ОТ СТОМАНА

Европейската комисия обяви налагането на временни защитни мерки по отношение на вноса на редица продукти от стомана.
Тези мерки ще бъдат насочени срещу отклоняването на продукти от стомана от други държави към пазара на ЕС в резултат на
неотдавна наложените мита от страна на САЩ. Защитните мерки ще влязат в сила в четвъртък, 19 юли. Традиционният внос на
продукти от стомана няма да бъде засегнат.
Комисарят
по
въпросите
на
търговията
Сесилия Малмстрьом заяви: Наложените от страна на САЩ мита
върху продуктите от стомана водят до отклоняване на търговията, което може да доведе до сериозни вреди за производителите от
ЕС и работещите в сектора. Не ни остава друг избор, освен да въведем временни защитни мерки, за да предпазим своето национално
производство от рязко увеличаване на вноса. Тези мерки все пак гарантират, че пазарът на ЕС ще остане отворен и ще запази традиционните си търговски потоци. Убедена съм, че те постигат точния баланс между интересите на производителите и ползвателите
на стомана в ЕС, като автомобилната промишленост и строителния сектор, които са зависими от вноса. Ще продължим да осъществяваме мониторинг върху вноса на стомана, за да вземем окончателно решение най-късно в началото на следващата година.
Временните мерки се отнасят до 23 категории продукти от стомана и ще
бъдат под формата на тарифни квоти. За всяка от 23-те категории ще се
налагат мита със ставки от 25 % само когато вносът надхвърли средния обем на вноса през последните три години. Квотите се
разпределят по реда на влизане на вноса, като на този етап не се извършва разпределение според държавите износителки. Тези
мерки се налагат по отношение на всички държави, с изключение на някои развиващи се държави с ограничен износ за ЕС. Като се
имат предвид тесните икономически връзки между ЕС и държавите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) (Норвегия,
Исландия и Лихтенщайн), те също са освободени от мерките. Тези изключения са съвместими с двустранните и многостранните
задължения на ЕС в рамките на Световната търговска организация (СТО).
Временните защитни мерки могат да останат в сила не повече от 200 дни. Всички заинтересовани страни ще имат възможност да
представят своите коментари относно констатациите от разследването до този момент. Комисията ще вземе под внимание тези
коментари, за да достигне до окончателно заключение не по-късно от началото на 2019 г. Ако всички условия са изпълнени, могат да
бъдат наложени окончателни защитни мерки.
Комисията получи огромна подкрепа за тези мерки от държавите — членки на ЕС.
Контекст
Обявените мерки са част от отговора по три направления, който Европейската комисия очерта по-рано тази година. В резултат на
вносните мита, прилагани от Съединените щати от 23 март по силата на раздел 232 от Закона за разрастване на търговията на САЩ
от 1962 г., износът на стомана за Съединените щати вече не е толкова привлекателен. Има признаци, че поради това доставчиците
на стомана са пренасочили част от предназначения за САЩ износ към ЕС. С цел да се избегне внезапно увеличение на вноса, което
би довело до допълнителни икономически проблеми за европейските производители на стомана — които вече страдат поради
световния свръхкапацитет — Комисията счита, че е необходимо и обосновано налагането на временни защитни мерки.
Приемането на мерките е в резултат на започнатото на 26 март разследване. Това разследване обхваща 28 категории продукти. Бе
установено, че вносът на 23 категории продукти от стомана се е увеличил през последните няколко години и евентуално понататъшно увеличаване на вноса — предимно отклонен от САЩ в резултат на наложените по силата на раздел 232 мерки върху
продуктите от стомана — заплашва да причини вреда на стоманодобивната промишленост на ЕС, която все още не се е
възстановила от кризата в този сектор. При тези обстоятелства правилата на СТО допускат налагането на защитни мерки.
Допълнително мито от 25 % ще се събира само след като бъде достигнато обичайното равнище на вноса от последните 3 години.
Тарифата от 25 % е изчислена чрез използване на т.нар. модел на частично равновесие, който е стандартен инструмент за анализ
на търговската политика от разследващите органи, включително от Комисията. Въз основа на някои факти и допускания (изключване
на вноса от САЩ, очаквано отклоняване на търговията, заместване на вноса и др.) моделът се използва за установяване на
тарифата, приложима извън квотата, която би имала възпиращо въздействие за вноса, надхвърлящ историческото ниво на внос.
Според правилата на СТО защитните мерки следва да се прилагат за целия внос, независимо от неговия произход. Правилата на
СТО обаче също предвиждат, че ако вносът от развиващите се държави представлява по-малко от 3 % от общия внос, този внос
следва да бъде освободен. Ето защо регламентът съдържа списък на освободените от мерките развиващи се държави.
За 12 категории продукти от стомана, обхванати от временните защитни мерки, вносът например от Китай, Русия, Украйна
понастоящем е обект на антидъмпингови и изравнителни мита. С цел да се избегне налагането на „двойна защита“, когато
тарифната квота бъде надвишена, Комисията ще обмисли отмяната или намаляването на равнищата на тези мита, за да гарантира,
че комбинираният ефект от тези мерки не превишава най-високото равнище на защитните мерки или на действащите
антидъмпингови/изравнителни мита.
Едновременно с обявените защитни мерки, тройният отговор на ЕС на наложените от САЩ мита върху стоманата и алуминия
включва мерки за възстановяване на баланса, насочени към вноса от САЩ, наложени на 20 юни, и процедура срещу САЩ в рамките на СТО, започната на 1 юни.
За повече информация
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Регламент за налагане на защитни мерки

ПЛАНЪТ „ЮНКЕР“ НАДХВЪРЛИ ПЪРВОНАЧАЛНАТА ЦЕЛ ОТ 315 МИЛИАРДА ЕВРО ИНВЕСТИЦИИ

От юли 2015 г. насам Европейският фонд за стратегически инвестиции (ЕФСИ) е мобилизирал 335 милиарда евро под формата на
допълнителни инвестиции в целия ЕС. Планът „Юнкер“ оказа безспорно въздействие върху икономиката на ЕС и промени радикално
начина, по който иновациите се финансират в Европа.

Европейската комисия и групата на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) изпълниха ангажимента си да мобилизират 315
милиарда евро за допълнителни инвестиции в рамките на Плана за инвестиции за Европа — плана „Юнкер“. С подкрепата на
бюджетна гаранция от Европейския съюз и на собствените ресурси, предоставени от групата на ЕИБ, бяха одобрени 898 операции,
които се очаква да доведат до инвестиции в размер на 335 милиарда евро в 28-те държави — членки на ЕС. Това е повече от
първоначалната цел от 315 милиарда евро, определена през 2015 г., когато ЕФСИ бе стартиран като съдействие за преодоляване на
недостига на инвестиции в резултат на финансовата и икономическа криза. Очаква се 700 000 малки и средни дружества да се
възползват от подобрен достъп до финансиране. Предвид успеха на ЕФСИ Европейският съвет и Европейският парламент се споразумяха миналата годиназа удължаване на неговото действие, както и за увеличаване на капацитета му на 500 милиарда евро до края
на 2020 г.
Председателят на Комисията Жан-Клод Юнкер заяви: „Планът „Юнкер“ се доказа
като успешно начинание. Ние надхвърлихме първоначалната цел от 315 милиарда евро инвестиции и се очаква до 2020 г. Европейският фонд за стратегически
инвестиции да създаде 1,4 милиона работни места и да увеличи БВП на ЕС с
1,3 %. Финансирахме проекти, които не биха били възможни без ЕФСИ , и при
това без да се трупат нови дългове: две трети от инвестициите са от частния сектор. От финансирането на професионално обучение за бежанци във Финландия до средства за възобновяемата енергия в Гърция и селското стопанство в България — ще продължим да използваме бюджета на ЕС за това, което
може най-добре: стимулирането на растежа“.
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, отговарящ за работните
места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: „Днешното постижение доказва, че ЕС е начело в използването на частни средства за общественополезни цели. Като възприехме съобразен с пазара подход и използвахме
стратегически бюджета на ЕС, подкрепихме стотици иновативни инвестиционни проекти и подпомогнахме разрастването на хиляди малки предприятия. В
резултат на това подобрихме конкурентоспособността на Европа и досега
оказахме подкрепа на не по-малко от 750 000 работни места в целия ЕС. Благодарение на Плана за инвестиции и на усилията на държавите членки за реализирането на национални структурни реформи перспективите пред инвестициите в Европа са обещаващи“.
Председателят на групата на Европейската инвестиционна банка Вернер Хойер заяви: „Обичам да наричам ЕИБ институцията на
добрите вести, но дори и по нашите стандарти днешният успех ме прави особено горд. Успяхме да направим това, което преди
три години мнозина заявяваха, че е невъзможно. Мобилизирането на 315 милиарда евро нови допълнителни инвестиции — повечето от тях от частния сектор — никога не е изглеждало лесна задача. Доказахме обаче, че това може да бъде осъществено
благодарение на отличното сътрудничество между ЕИБ и Европейската комисия, на помощта и подкрепата на Съвета и Европейския парламент, както и на опита, многофункционалността и всеотдайността на банката на ЕС. През последните три
години се преобрази начинът, по който Европа финансира своите приоритети. Сега вече знаем как да направим така, че недостатъчните публични ресурси да постигат повече за икономиката на Европа и нейните граждани чрез привличането на частни
инвестиции. Днес много хора гледат на плана „Юнкер“ като на печеливш модел и от него вече няма връщане назад“.
Работни места и растеж
По оценка на икономическия отдел на ЕИБ и на Съвместния изследователски център на Комисията (JRC) операциите на ЕФСИ вече
са подкрепили повече от 750 000 работни места, като до 2020 г. числото ще нарасне спрямо изходното положение на 1,4 милиона.
Освен това изчисленията показват, че благодарение на плана „Юнкер“ БВП на ЕС вече се е увеличил с 0,6 %, като се очаква до
2020 г. увеличението да е 1,3 %. Две трети от набраните 335 милиарда идват от частни ресурси, което означава, че ЕФСИ е
постигнал също така целта за мобилизиране на частни инвестиции.
Измерено спрямо големината на икономиката, най-голямо е въздействието в държавите, които бяха тежко засегнати от кризата, т.е.
Кипър, Гърция, Ирландия, Италия, Португалия и Испания. При все че въздействието на преките инвестиции е особено силно в тези
държави, изчисленията сочат, че за регионите по цел „Сближаване“ (предимно държави от Източна Европа) вероятно по-благотворни
са дългосрочните резултати.
3

Информационен бюлетин “Европейски новини”, бр. 07, юли 2018 год.

Безплатно месечно издание

Какво е финансирал планът „Юнкер“?
Планът „Юнкер“ позволява на групата на ЕИБ да финансира операции, които са по-рискови в сравнение с нейните обичайни
инвестиции. Често подкрепените от ЕФСИ проекти са силно иновативни, осъществяват се от малки предприятия без кредитна
история или обединяват по-малки инфраструктурни нужди по сектори и географски обхват. Подкрепата за такива проекти изискваше
от групата на ЕИБ да разработи нови финансови продукти, например рисков дълг с характеристики на собствен капитал или
инвестиционни платформи. Особено важно е, че планът „Юнкер“позволява също на ЕИБ да одобрява по-голям брой проекти,
отколкото би било възможно без гаранция от бюджета на ЕС, както и да достига нови клиенти: 75 % от получателите на подкрепа от
ЕФСИ са нови за банката. Това доказва, че планът „Юнкер“ е създал реална допълняемост.
Благодарение на подкрепата на ЕФСИ, ЕИБ и нейната дъщерна структура за финансиране на малки предприятия, Европейския
инвестиционен фонд (ЕИФ), са инвестирали в 898 операции и са предоставили рисково финансиране на 700 000 малки и средни
предприятия в широк кръг от сектори и във всички 28 държави от ЕС. Ако привлечените инвестиции се разглеждат спрямо БВП, сред
държавите начело са Гърция, Естония, Литва, България и Финландия. Примерите за това варират от новаторски решения в областта
на здравеопазването в Испания до кръгова икономика в Чешката република и производство на храни в Гърция. По-подробни
изложения и допълнителни примери за проекти се представени в информационни документи по държави и по сектори.
Какви са ползите от „Юнкер“ за гражданите и предприятията?
В допълнение към финансирането на новаторски проекти и нови технологии планът „Юнкер“ подкрепи и други цели на ЕС, като
например в цифровата, социалната и транспортната политика. Благодарение на ЕФСИ:
още 15 милиона домакинства имат високоскоростен широколентов достъп до интернет;
повече от 500 000 социални и достъпни жилища са построени или обновени;
30 милиона европейци се ползват от подобрени здравни услуги;
95 милиона пътници годишно се радват на по-добра железопътна и градска инфраструктура;
7,4 милиона домакинства са захранени с енергия от възобновяеми източници.
За пълен преглед на реализираните ползи вж. Годишен доклад на Европейската инвестиционна банка за 2017 г. относно операциите
в рамките на ЕС.
Услуги за консултиране и място за срещи в интернет
Друга важна цел на плана „Юнкер“ е да спомага за даването ход на нови проекти. Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси предоставя техническа помощ и консултации за нови проекти. От стартирането си през 2015 г. консултантският център
е обработил над 770 искания от организатори на проекти във всички държави — членки на ЕС. Повече от 50 проекта са включени в
планирането на ЕФСИ. Един от тях е разработването на проект за социални жилища в полския град Познан. Проектът, получил също
заем с помощта на ЕФСИ в размер на 42 милиона евро, ще даде възможност за изграждането и модернизирането на апартаменти за
около 3 000 души.
Освен това до юли 2018 г. на Европейския портал за инвестиционни проекти — място за онлайн срещи на организатори на проекти и
инвеститори, са представени повече от 700 проекта. Почти 400 от тези проекти в 25 различни сектора с висок икономически
потенциал вече са публикувани. Съгласно проучване, извършено през 2017 г. сред организаторите на проекти на портала,
инвеститори са осъществили контакт с 80 % от проектите, включително Ecoduna в Австрия, PLD Space в Испания и Acellere в
Германия.
Контекст
Планът за инвестиции за Европа (планът „Юнкер“) бе иницииран през ноември 2014 г., като имаше за цел да се обърне низходящата
тенденция на равнищата на инвестициите и да се насочи Европа по пътя на икономическото възстановяване. Очаква се операциите,
одобрени в рамките на плана „Юнкер“ по линия на Европейския фонд за стратегически инвестиции, да са привлекли до юли 2018 г.
335 милиарда евро инвестиции. Около 700 000 малки и средни предприятия се очаква да се възползват от подобрен достъп до
финансиране. На 12 декември 2017 г. Европейският парламент и държавите членки постигнаха съгласие по Регламента за
подобряване на ЕФСИ и увеличаване на целта за инвестиции на 500 милиарда евро до края на 2020 г. Регламентът за ЕФСИ 2.0
влезе в сила на 30 декември 2017 г.
ЕИБ, Комисията и Европейският консултантски център по инвестиционни въпроси продължават да насърчават използването
на инвестиционни платформи — инвестиционни механизми, които обединяват проекти с по-малък мащаб и/или с по-висок риск по
географско положение или сектор. Това спомага за по-доброто споделяне на риска, улеснява привличането на частни инвеститори и,
в крайна сметка, осигурява финансиране за индивидуални проекти. До миналия месец са одобрени 41 инвестиционни платформи,
които се очаква да мобилизират над 34,8 милиарда евро в инвестиции.
В независимата оценка на ЕФСИ, публикувана през юни 2018 г., се заключава, че гаранцията от ЕС е ефикасен начин за
увеличаване на обема на по-рисковите операции на ЕИБ и използва по-малко бюджетни средства в сравнение с европейските
програми за безвъзмездни средства. В оценката се подчертава, че подкрепата от страна на ЕИБ е от ключово значение за
организаторите на проекти, тъй като действа на пазара като „печат за качество“ и по този начин спомага за по-лесното набиране на
средства. В нея се изтъква също така необходимостта да продължи подобряването на достъпа до финансиране за иновации, както и
да се засилят полезните взаимодействия с други програми за финансиране на ЕС.
На 6 юни Комисията представи предложението си за приемник на плана „Юнкер“ в следващата многогодишна финансова
рамка: програмата InvestEU.
За повече информация
Планът „Юнкер“ достигна целта от 315 милиарда евро инвестиции — информационен документ
Информационни документи по държави и по сектори
Пълен списък на проектите на ЕИБ по линия на ЕФСИ
Уебсайт на плана „Юнкер“
Следете ЕИБ в Twitter: @EIB
Следете InvestEU в Twitter: #InvestEU
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ЗАЕТОСТ И СОЦИАЛНО РАЗВИТИЕ В ЕВРОПА: ПРЕГЛЕДЪТ ЗА 2018 Г. ПОТВЪРЖДАВА ПОЛОЖИТЕЛНИТЕ ТЕНДЕНЦИИ, НО ИЗТЪКВА И
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПО-СПЕЦИАЛНО СВЪРЗАНИТЕ С АВТОМАТИЗАЦИЯТА И ЦИФРОВИЗАЦИЯТА

Комисията публикува изданието за 2018 г. на своя годишен преглед на заетостта и социалното развитие в Европа.
Тазгодишното издание потвърждава текущите положителни тенденции на пазара на труда, както и подобряването на социалното
положение. Броят на заетите достигна нови рекордни нива. С близо 238 милиона души на работа заетостта никога не е била повисока в ЕС. През 2017 г. работещите бяха с три и половина милиона повече в сравнение с 2016 г. Все пак, макар че броят на
отработените часове на отделен работник нарасна през последните години, те все още са под равнищата от 2008 г. Същевременно
сме свидетели на растящи разполагаеми доходи и по-ниски равнища на бедност. Тежките материални лишения спаднаха до
рекордно ниско ниво, като засегнатите са с 16,1 милиона по-малко в сравнение с 2012 г. Предвид отражението обаче на развитието
на технологиите съществува несигурност относно бъдещите последици от автоматизацията и цифровизацията. Ето защо прегледът
за 2018 г. е посветен на променящия се свят на труда.
Комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност, Мариан Тейсен заяви: „Европейската
икономика нараства по-бързо и равномерно, отколкото преди. Това благоприятства заетостта, подсилва доходите на домакинствата и подобрява социалните условия. Технологичните промени имат голям потенциал за насърчаване на растежа и създаване на работни места, но само ако ние сме тези, които моделират тази промяна. Европейският стълб на социалните права
ни служи за ориентир как всички да се подготвим за това преобразование. Нашите предложения са реализация на стълба на
практика чрез предоставянето на европейците на по-добро образование и умения през целия им живот, както и чрез гарантирането на основни права на всички работници в бързо променящата се сфера на труда посредством предложените от нас прозрачни и предвидими условия на труд и достъп до социална закрила“.
Тазгодишното издание на доклада има за цел да анализира възможностите и рисковете, свързани с технологичните иновации,
демографските промени и глобализацията. Прегледът показва какво трябва да се случи, за да може всеки да се възползва от
развитието в тези области.
Изтъква се, че технологичният напредък е от ключово значение за увеличаването на общата производителност. Същевременно този
напредък е свързан със замяна на рутинните задачи, неизискващи висока квалификация, и с повишаване на прага на уменията,
определящи пригодността за заетост. Въпреки че няма категорично заключение относно евентуалната степен на въздействие на
технологиите върху работните места, проучванията показват, че при наличие на повтарящи се рутинни задачи работните места са
най-податливи на пълна или частична автоматизация; според едно проучване от 37 % до 69 % от работните места биха могли да
бъдат частично автоматизирани в близко бъдеще. Ключово значение за адаптирането към променящия се свят на труда имат
подобряването на образованието и ученето през целия живот, както и това да се гарантира, че нашият пазар на труда и
институциите за социална закрила са съобразени с тази цел.
Благодарение на европейската програма за умения и финансирането от ЕС, както и на тясното сътрудничество с държавите членки,
доставчиците на обучение и предприятията Комисията е създала възможности за хората в Европа да придобият по-високи умения на
всички равнища. Социалните партньори също имат важна роля за повишаването на квалификацията и за преквалификацията на
работната сила и при управлението на повишената гъвкавост в променящия се свят на труда. Те допринасят за разработването на
програми за обучение и набелязват възможностите и недостатъците на бързите промени, засягащи пазара на труда.
Новите технологии допринасят за увеличаването на броя на работещите с нестандартна заетост и на самостоятелно заетите лица. В
прегледа на заетостта и социалното развитие в Европа се констатира, че новите форми на работа носят ползи както за работниците,
така и за предприятията. Тези ползи се изразяват в повишена гъвкавост и по-добър баланс между професионалния и личния живот,
като се предлагат и нови възможности за хората, включително хората с увреждания и възрастните хора, да навлязат или да останат
на пазара на труда. При все това в него се установява връзка между нарастването на нестандартната заетост и влошаването на
условията на труд, свързано с повишена нестабилност на доходите, понижена сигурност на работните места и недостатъчен достъп
до социална закрила. Такъв например е случаят с работниците през платформи. В тази ситуация Комисията излиза с предложения
за модернизиране на законодателството в областта на пазара на труда и на системите за социална закрила, за да се отговори на
новия свят на труда. В предложението за директива за по-прозрачни и предвидими условия на труд са включени нови минимални
стандарти за всички работници, включително за хората с нестандартни форми на заетост. А с предложението за препоръка относно
достъпа до социална закрила насърчаваме държавите членки да предоставят достъп до социално осигуряване на всички работници
и на самостоятелно заетите лица, включително възможностите за прехвърляне на права между работни места и трудови статуси.
Накрая, в прегледа за 2018 г. се посочват също някои продължаващи структурни предизвикателства, например по отношение на
неравенството, като неравенството при доходите и между половете или във връзка с развитието на умения и образованието.
Контекст
Годишният преглед на заетостта и социалното развитие в Европа предоставя актуален икономически анализ на тенденциите в
заетостта и социалното развитие в Европа. С оглед на това прегледът посочва потенциалните предизвикателства и изтъква
евентуалните мерки на политиката в тази връзка. Той е основният доклад, с който Европейската комисия разполага за анализ на
наличните факти и за разглеждане на тенденциите и появяващите се предизвикателства на пазара на труда.
Съществуват множество примери как Комисията се стреми да преодолее предизвикателствата, посочени в годишните прегледи. Така
например в неотдавнашното предложение на Комисията за многогодишната финансова рамка са предвидени повече средства за
инвестиции в хората, включително и чрез новия Европейски социален фонд (ЕСФ+) и подобрения Европейски фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). Инициативи и инструменти, като европейската програма за умения, гаранцията за младежта и
инициативата за младежка заетост, както и укрепването на програмата „Еразъм“ и Европейския корпус за солидарност ще
допринесат за постигането на тези цели. Същата насоченост имат и предложенията на Комисията за достъпа до социална закрила и прозрачните и предвидими условия на труд.
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За повече информация:
Информационна бележка: Преглед на заетостта и социалното развитие в Европа за 2018 г. — въпроси и отговори
Информационен документ: Годишен преглед за 2018 г. — Заетост и социално развитие в Европа. Променящият се свят на труда:
отвъд цифровизацията
Преглед на заетостта и социалното развитие за 2018 г.
Раздел, посветен на анализа на заетостта и социалното положение, на уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
Следете дейността на Мариан Тейсен във Facebook и Twitter
Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин за заетостта, социалните въпроси и приобщаването, издаван от Европейската
комисия
ВТОРА ПАРТНЬОРСКА СРЕЩА ПО ПРОЕКТ 2REVIVE „ВТОРИ ШАНС ЗА УСПЕХ В ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВОТО“

Втората партньорска среща по проекта 2REVIVE се състоя на 26 и 27 юли, 2018 г. в Хилтоп Гардънс, в гр. Нашар, Малта. Домакини на срещата бяха малтийските партньори от AcrossLimits.
Срещата бе открита с преглед на предвидената програма от водещия партньор Avsi Polska и
практическа информация от страна на домакините. След това всеки от присъстващите партньорски организации представи отчета за изпълнение в своята държава, а именно Полша, България, Малта, Хърватска, Италия и Холандия.
В последвалите дейности участниците имаха възможност да дискутират общото представяне, сътрудничеството и комуникацията
помежду си. С прегледа на напредъка и разработването на Проучване на поведението към предприемачи с втори шанс, бе трасиран
по-нататък пътя към Планирането на прототипа на онлайн инструментариума за самооценка.
Представителите на партньорите от Informo и In-dialogue ще разработят Наръчник за Ментори и Наръчник Втори шанс за успешен
бизнес.
Като партньор отговорен за Дейност 2 ЕЦК ООД са изготвили доклад за вътрешна и външна оценка и актуализация на управлението
на качеството и ще предоставят подкрепа на партньорите в това отношение.
Търговско-промишлена палата - Враца като координатор на дейност 3 Разпространението и експлоатацията на проекта отчете разработения план за разпространение и експлоатация, създадените и приети рекламни материали и статуса на общото изпълнение на
дейността.
Партньорите планираха следващите стъпки по реализацията на проекта и събитието завърши с оценка и обобщение на срещата.
Проект 2REVIVE се финансира с подкрепата на Европейската Комисия. Настоящата публикация отразява само и единствено
вижданията на автора, ТПП-Враца и Комисията не носи
отговорност за начина, по който може да бъде използвана
съдържащата се в нея информация.
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“Опазване и насърчаване на културното и природно наследство чрез Зелени пътища”

През месец юни 2018 г., Търговско-промишлена палата Враца, България започна изпълнението на проект ''OUR WAY'', по Програма
Interreg Europe. Програмата е финансирана от Европейския Съюз, чрез Европейския фонд за регионално развитие. Водещ партньор
е Институтът по туризъм, Испания, партньори по проекта са Ирландия, Полша, Франция, Унгария и Белгия.
Продължителност на проекта: 54 месеца (01.06.2018-30.11.2022)
Цел на проекта: Да допринесе за запазването, защитата и развитието на природното и културното наследство чрез т.нар.
"Зелени пътища", за подобряване на политическите инструменти свързани с културното и природно наследство на включените в
проекта територии.
Основни дейности:
 анализиране на съществуващите политики на зелените пътища във
всеки от шестте участващи региони.
 идентифициране и споделяне на най-добрите практики.
 идентифициране, проектиране и изпълнение на шест плана за действие
Основни резултати:
Подобряване на 6 национални политики, в които са установени 18 добри практики и изготвяне на 6 регионални плана за действие,
чието изпълнение ще допринесе за оползотворяване на природното и културното наследство на всеки от включените в проекта региони.

OUR WAY Project “PreservatiON and promotion of cUltural and natural heRitage through GreenWAYs”
Европейски информационен и иновационен център Враца
ENTERPRISE EUROPE NETWORK
Тел.: 092 660271, 660273 Факс: 092 626308
E-mail: een.vratsa@gmail.com, cci-vr@online.bg
Европейската комисия, нито лице, действащо от името на Европейската комисия, не носят отговорност за начините, по
които съдържащата се тук информация би могла да се използва. Мненията в тази публикация са тези на автора и не е
задължително да отразяват политиките на Европейската комисия.
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