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Европейска седмица на
мобилността в Стара Загора
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витие към Община Стара Загора и Младежки общински съвет. Другите традиционни
партньори на събитието са ОД на МВР и
младежите от БЧК – Стара Загора. За провеждането на инициативата тази година се
включи и МОЛ Галерия – Стара Загора.
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Европейски информационен център Европа
Директно-Стара Загора, съвместно с Община
Стара Загора организират от 2009г. ежегодно кампании на местно ниво в партньорство
с Центъра за подкрепа на личностното раз-

-5

8
-7-
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Европейската седмица на мобилността 16-22 септември се отбелязва вече 13 години в рамките на целия Европейски съюз. Мотото на събитието тази година беше:
„”Умно” придвижване. Силна икономика!” (Smart mobility. Strong economy). А 22-ри септември е традиционно обявен за Ден без коли.
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Европейска седмица на мобилността в Стара Загора

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

от страница 1
Кампанията започна във вторник 20.09.2016г. в 10:30, когато над 200 деца и младежи от училищата в града и младежките организации се събраха в парк „Аязмото”. Инициативата
мина под патронажа и със специалното участие на заместниккметса на Община Стара Загора Красимира Чахова. Тя даде
началото и предвождаше на велосипед комбиниран преход с
пешеходци и колоездачи от площадките за бадминтон в парк
„Аязмо”, през велоалеята по бул. „Августа Траяна” до МОЛ
Галерия в Стара Загора.
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Преди прехода служителите от Сектор „Пътна полиция”
към ОД на МВР Стара Загора проведоха, вече превърнали се
в традиция, обичаен инструктаж за безопасно предвижване с
велосипед в градски условия.
Преди старта на похода, Европа Директно-Стара Загора
раздаде на участниците светлоотразителни ранички с лого на
центъра, банан, вода и стикер със стартов номер, а вело клуб
„Зарата” направиха демонстрация и разказаха повече за колоезденето, като начин на придвижване, вкчително и извън
традиционните асфактирани маршрути.
Специално подготвена стена изборазяваща официалните карикатури на европейкста кампания за Седмицата на
мобилността с отвори за главите грабна интереса на част от
младежите.
В края на маршрута, в МОЛ Галерия беше организирана
демонстрация на младежите от БЧК за оказване на долекарска помощ при наранявания, които могат да бъдат получени
при каране на велосипед.

МОЛ Галерия осигури награди за найдобре представилите
се участници.
В развлекателната
програма се включиха децата и младежите от различните формации на подкрепа на
личностното развитие
към Община Стара Загора.

Това бяха състава
за Парадни мажоретки
с ръководител Деница
Ганева, вокална студия
„Траяна глас с ръководител Лиляна Дойчева,
Фолклорен ансамбъл
„Траянци” с ръководител Росица Христова,
Хип – хоп формация
с ръководител София
Нанева и мажоретен
състав с ръководител
Деница Ганева.
AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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Като част от кампанията си за отбелязване на
Европейската седмица на мобилността, Европа Директно – Стара Загора изненанда всички граждани
на Стара Загора.
Специално подготвена стена с официалните карикатури на европейската инициатива обиколи някои от най-важните точки в града. Те изобразяваха
възможните начини за алтернативен транспорт в
градска среда, като вместо лица, имаха отвори, в които жителите и гости на града можеха да си направят снимка за спомен.
Тази възможност беше посрещната изключително
позитивно от децата, които активно използваха новите
технологии, за да
влезнат в ролята
на забавните фигури, познати в
цяла Европа.

Своебразната обиколка на интерактивната стена мина през парк „Житния алан”,
парк „5-ти Октомври”, двора на II ОУ „П. Р.
Славейков” и се задържа няколко дни в Мол
Галерия, който беше един от основните партньори в събитието, заедно с традиционните
участници всяка година.

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Интерактивна стена посветена на Европейската
седмица на мобилността обикаля Стара Загора
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Лято в библиотеката

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

За поредна година Европейски информационен
център Европа Директно – Стара Загора отново
се включи активно в организираната от Детският отдел на библиотека „Родина” и дългоочаквана от всички деца лятна занималня през месеците
юли и август.
Всеки вторник от 10:30 малчуганите научаваха
повече за историята и ролята на Европейския съюз
и неговите държави-членки по време на тематичния час „Открий Европа в библиотеката”.
Срещите бяха тематично разпределени по
следния начин:
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Дата

Тема

05/07

„Що е Европа?” – разходка из картата на Европа

12/07

„Аз познавам прават си” – интерактивно представяне правата
на децата в Европейския съюз

19/07

„Да наредим Европа заедно” – подреждане на пъзел

26/07

„Да опознаем Европа” – интерактивна игра част 1

02/08

„Какво ще направиш, за да опазиш природата – интерактивна
игра

09/08

„Да опознаем Европа” част 2 рисуване и оцветяване

16/08

„Моята история” – оцветяване на книжки от Европа Директно –
Стара Загора

23/08

„Фермата” – интерактивна игра за земеделието”

30/08

„Аз познавам природата на Европа” – интерактивна книжка с
картини и лепенки

Редувайки занятия на открито и
интерактивни презентации, децата
неусетно научиха повече за европейските ценности.
AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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С голямо желание и креативност децата нареждаха пъзели, от които научиха за държавите на континента. Успяха
да разгледат знамената на страните-членки и да опознаят
общата европейска валута.
Една от следващите теми засягаше правата на децата
от Европейския съюз. Запознаха се и със забавните игри от
страницата “Детски кът” на
http://europa.eu/,
с които хем да се забавляват, хем да научат нещо ново.
В една от най-забавните срещи, децата “летяха” за столиците на различни европейски държави - членки на ЕС.
Чрез играта децата се ориентираха по пътните карти: кой за
коя страна лети, къде се намира страната, нейните особености и обичаи. Научиха се и как да опазват околната среда
и да се грижат за природата.

В края на лятната ваканция всички деца, които
взеха участие в занятията през летните месеци получиха своята книжка за флората и фауната на страните
от Европейския съюз, предоставена им от Европа Директно – Стара Загора.
Разнообразната седмична програма, многото
игри, часовете за творческа изява и най-вече срещите с приятели донесоха на децата куп приятни емоции и нетърпение за следващото лято.
AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

В началото децата направиха бърза обиколка на страните от Европейския съюз, поиграха на “Открий столицата” и
дори получиха подаръци - по една карта на Европа.
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Състояние на Съюза 2016 г.:

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Завършване на съюза на капиталовите
пазари — Комисията ускорява реформата

6

„Представете си, че стартиращо предприятие във Финландия
не може да получи банков заем.
В момента възможностите са
много ограничени. Съюзът на капиталовите пазари ще предостави алтернативни източници на
финансиране от жизненоважно
значение, за да се помогне на стартиращите предприятия — бизнес
ангели, рисково инвестиране, пазарно финансиране“.
— Председателят Юнкер, Обръщение за състоянието на Съюза,
2016 г.
По повод обръщението на председателя Юнкер относно състоянието на
Съюза за 2016 г., Европейската комисия
обяви следващите стъпки за ускоряване
на завършването на съюза на капиталовите пазари — водещ проект на комисията на Юнкер, целящ засилване на растежа и заетостта в Европа.
Съюзът на капиталовите пазари е
основен елемент на Плана на Европей-

ската комисия за инвестиции за Европа.
Неговата цел е да се
предостави на предприятията достъп до
по- разнообразни алтернативни източници
на финансиране, за
да могат те да просперират. В резултат
се повишава стабилността на финансовата система в Европа.
Също така този съюз
дава възможност на
капитала да се движи по-свободно през
границите в рамките на единния пазар,
така че да бъде използван пълноценно
в подкрепа на нашите дружества и да
предостави на европейците повече възможности за инвестиции.
В съобщението са посочени необходимите стъпки за възможно най-бързо
гарантиране на осезаем ефект от съюза
на капиталовите пазари на място. Комисията призовава Европейския парламент
и Съвета бързо да финализират първата
група от предложени мерки и ще ускори

AГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА

представянето на следващия набор от
действия. В плана за действие за съюз
на капиталовите пазари, на който бе дадено начало преди година, са посочени
действията за създаване на основните
елементи на съюза най-късно до 2019 г.
Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, който отговаря за финансовата стабилност, финансовите услуги и съюза на капиталовите
пазари, заяви: „ Развитието на по- силни и по-дълбоки капиталови пазари в
ЕС е по-важно от всякога, за да се даде
възможност на средствата да стигнат до нашите дружества, което ще
е от полза за реалната икономика, растежа и инвестициите. Сега е времето
да завършим създаването на първите
елементи на съюза на капиталовите
пазари и да се насочим към нови приоритети. Ще работим в тясно сътрудничество с Парламента и Съвета, за да
напредваме бързо и да превърнем съюза
на капиталовите пазари в реалност“.
Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, отговарящ за работните места, растежа, инвестициите
и конкурентоспособността, каза: „Найважната част от плана за инвестиции
е подобряването на бизнес средата в
страните членки и премахването на
пречките пред инвестициите. Завършването на съюза на капиталовите пазари ще помогне за отстраняването
на тези пречки, така че ще можем да
стимулираме инвестициите на част-

ния сектор в инфраструктура и МСП.
Вече сме предприели някои стъпки в
рамките на съюза на капиталовите
пазари, като например да направим
по-лесно и по-евтино за застрахователните дружества инвестирането в
дългосрочни инфраструктурни проекти. Ще продължим да работим по нашия план за действие, като разчитаме
на подкрепата на страните членки за
извършване на необходимите реформи
на национално равнище“.

Финализиране на първите
мерки във връзка със съюза
на капиталовите пазари
В съобщението се призовава за
бързо финализиране на първите мерки, предложени в рамките на плана за
действие.
Бързото изпълнение на пакета от
мерки за секюритизацията може бързо
да доведе до допълнително финансиране в реалната икономика: Съветът вече
постигна споразумение за опростена,
прозрачна и стандартизирана секюритизация. Сега спешно е необходимо да
се постигне бърз напредък в Европейския парламент. Опростената, прозрачна и стандартизирана секюритизация
ще освободи капацитет в счетоводните
баланси на банките и ще предостави
инвестиционни възможности на инвеститорите. Ако секюритизациите в ЕС могат да бъдат възстановени — без това
да поражда рискове — на равнищата от
преди кризата, това може да доведе до
вкарване в икономиката на 100 млрд.
евро и да подкрепи финансовата стабилност.
Комисията ще направи всичко възможно, за да подкрепи Парламента
и Съвета при намирането на споразумение относно модернизирането на
правилата за проспектите до края на
годината. Това ще увеличи достъпа до
капиталовите пазари, по-специално за
малките дружества.
Комисията също така призовава Европейския парламент и Съвета да финализират предложението за укрепване
на пазарите на рисков капитал и социални инвестиции до края на 2016 г. Това
ще доведе до увеличаване на инвестициите в рисков капитал и социални
проекти и ще улесни инвеститорите да
финансират малки и средни новаторски
компании. Освен това Комисията възна-
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мерява да приведе в действие програма
за подкрепа на развитието на национални и регионални капиталови пазари в
страните членки.

Ускоряване на следващата
фаза на съюза на капиталовите пазари
Комисията бързо ще приведе в
действие следващата фаза от други
ключови действия във връзка със съюза
на капиталовите пазари. Различията в
режимите на несъстоятелност от дълго
време са пречка пред развитието на капиталовите пазари в ЕС. Скоро Комисията ще представи предложение относно
преструктурирането и несъстоятелността на предприятия, за да се ускори възстановяването на активи и да се даде на
компаниите втори шанс, ако са се провалили веднъж.
Ще премахнем данъчните пречки,
които възпрепятстват развитието на капиталовите пазари. Ще насърчим страните членки да премахнат пречките,
свързани с данъка, удържан при източника, и да стимулират добрите данъчни
практики в насърчаването на рисковия
капитал, като увеличаване на финансирането със собствен капитал спрямо
финансирането с дълг. Това ще стимулира капиталовите инвестиции и ще е от
полза за финансовата стабилност, тъй
като компаниите с по-силен собствен
капитал ще бъдат по-малко уязвими на
шокове. Комисията възнамерява през

ноември да направи предложение относно преференциалното данъчно третиране на дълга в контекста на своето
предложение за общата консолидирана
основа за облагане с корпоративен данък и призовава Съвета да приеме мярката възможно най-скоро. Комисията
също така ще измени законодателството за застраховането и банковото дело
до края на годината, за да се мобилизират повече частни инвестиции в инфраструктура и МСП.

Определяне на нови приоритети във връзка със съюза
на капиталовите пазари
Комисията ще определи допълнителни приоритети. Тя ще подкрепи развитието на пазари за личните пенсии и
други финансови услуги на дребно, за
да насърчи европейците да използват
по-добре спестяванията си.
Ще бъде създадена експертна група,
която да разработи изчерпателна Европейска стратегия за устойчиви финанси
с цел както да се подкрепят инвестициите в екологосъобразни технологии,
така и да се гарантира, че финансовата
система може да финансира растежа по
устойчив начин.
Технологиите водят до бързи промени във финансовия сектор и имат способността да засилват ролята на капиталовите пазари и да ги доближават до
дружествата и инвеститорите.
продължава на страница 8
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от страница 1
Те са от полза и за потребителите, тъй като предоставят
по-широк избор на услуги. Този потенциал за иновации трябва да бъде използван ефективно. Комисията ще работи за
разработване на координиран политически подход, който
подкрепя разработването на финансови технологии в подходяща регулаторна среда. Ефективният и последователен
надзор е изключително важен за гарантиране на защитата на
инвеститорите, насърчаване на интеграцията на капиталовите пазари и запазване на финансовата стабилност.
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Контекст
Целта на съюза на капиталовите пазари е по-добро
свързване на спестяванията с инвестициите и укрепване на
европейската финансова система, като се предоставят алтернативни източници на финансиране и се увеличават възможностите за инвеститорите на дребно и институционалните инвеститори. Премахването на пречките пред свободното
движение на капитали през границите ще укрепи Икономическия и паричен съюз, като подкрепи икономическата конвергенция и IP/16/3001 помогне за смекчаване на икономическите шокове в еврозоната и извън нея, а това ще направи
европейската икономика по-устойчива.
На 30 септември 2015 г. Комисията прие „План за действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари“. В него
е изложена програма за действия, чиято цел е създаване на
елементите на интегриран капиталов пазар в ЕС до 2019 г.

В плана за действие са залегнали следните
основни принципи:
Създаване на повече възможности за инвеститорите;
Свързване на финансирането с реалната икономика;
Стимулиране на по-силна и по-устойчива финансова
система;
Задълбочаване на финансовата интеграция и засилване на конкуренцията
Комисията ще обсъди — като се консултира с Европейския
парламент и Съвета — по-нататъшните стъпки във връзка с
нормативната уредба за надзора, която е необходима за реализиране на пълния потенциал на съюза на капиталовите
пазари. Комисията ще продължи да следи тенденциите и
да набелязва по-нататъшни действия, които са необходими
за развитие на съюза на капиталовите пазари в контекста на
междинния преглед на този съюз през 2017 г., който ще започне скоро.

На 25 април 2016 г. Комисията отчете напредъка, постигнат през първите шест месеца след приемането на Плана за
действие за изграждане на съюз на капиталовите пазари и
публикува първия доклад за състоянието на този съюз.
На 28 юни 2016 г. Съветът призова за бърз и решителен
напредък, за да се гарантира по-лесен достъп до финанси за
предприятията и да се подкрепят инвестициите в реалната
икономика, като се напредва по програмата за съюз на капиталовите пазари.
Източник: Европейската комисия
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