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От 2001 г. насам 26 септември е посветен
на честването на европейските езици. Европа разполага с истинско езиково съкровище:
24 официални езика и повече от 60 местни
общности, които говорят на регионален
или малцинствен език, а също и езиците, на
които говорят гражданите с произход от
други държави и континенти.Европейският
съюз и Съветът на Европа поставиха начало през декември 2001 г. на инициативата
Европейски ден на езиците. В Европа се организират езикови уроци, игри, дискусии, конференции, радио предавания и конкурси.
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Европейска седмица на мобилността в
Стара Загора
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Европейската седмица на мобилността 16-22
септември се отбелязва вече 16 години в рамките на ЕС. Всяка година Европейската седмица на
мобилността е с фокус върху определена тема,
свързана с устойчивата мобилност. От местните
власти се изисква да организират дейности за своите граждани на базата на тази тема. Постоянните
мерки, инициирани през годината, също е добре
да подкрепят темата.
Цялостната кампания Европейска седмица на
мобилността се подкрепя от Генералните дирекции на Европейската комисия „Мобилност и транспорт“ и „Околна среда“.
Мотото на събитието тази година е: “Чиста, споделена и интелигентна мобилност” с подканващата фраза “Заедно стигаме по-далеч”.
В тази връзка на 18.09.2017г. Европейски информационен център Европа Директно - Стара Загора
инициира традиционно отбелязване на тази паневропейска кампания. Събитието се проведе в партньорство с Община Стара Загора, ОД на МВР Стара
Загора, сектор „Пътна полиция”, Велоклуб „Верея”,
Центъра за подкрепа за личностното развитие към
Община Стара Загора, Български младежки червен
кръст – Стара Загора и МОЛ Галерия.

В прехода с велосипеди се включиха деца от IV-VI клас от ППМГ ”Гео
Милев”; СОУ „Васил Левси” и Второ основно училище „П.Р.Славейков”.
Събитието протече в три етапа – кратка лекция как да караме велосипед в градска среда, безопасно участие на велосипедисти в движени-
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ето, съвместно със Сектор „Пътна полиция» при
ОД на МВР – Стара Загора, преход по описания
маршрут (изградените велоалеи до МОЛ Галерия) и демонстрации по оказване на долекарска
помощ от МБЧК в МОЛ Галерия, където се проведе и кратка забавна програма.
За доброто настроение на присъстващите
се погрижиха децата и младежите от Център за
подкрепа на личностното развитие град Стара
Загора.
На участниците бяха раздадени и специални
награди и материали от Европа Директно – Стара Загора.
Тази година Европа Директно – Стара Загора
се включи и в по-мащабна онлайн кампания в партньорство с Община Стара
Загора и с медийната подкрепа на БНР
Стара Загора. В резулта на това беше
проведено състезание с ролери, както
и телефонна игра с Радио Стара Загора. През цялата седмица, специална
страница в социалната мрежа Фейсбук,
посветена на Европейската седмица на
мобилността в Стара Загора, разказваше за предимствата на алтернативния
транспорт и запознаваше жителите на
Стара Загора с усилията на града да
бъде по-зелен, по-достъпен и по-модерен.

Символично Европейската седмица
на мобилността в Стара Загора приключи с поставянето на карта на велоалеите в града, разположена на велокръстовището на бул. „Цар Симеон Велики” и
бул. „Метрополит Методи Кусев”, която
да служи като ориентир на всички любители и начинаещи велосипедисти.

26 септември – Европейски ден на езиците
от страница 1
Оновните цели на Европейския ден на
езиците са да:
осведоми обществеността за важността от изучаването на чужди езици и да
разнообрази обхвата на изучаваните
езици, за да повиши нивото на многоезичност и междукултурно разбирателство;
популяризира богатото езиково и културно разнообразие в Европа;
насърчи изучаването на чужди езици
във всяка възраст, не само в училищата,
но и извън тях.
Спазвайки тези правила хората, млади
и стари, са насърчени да започнат да изучават език или да се гордее с вече съществуващите си езикови умения. Също така,
отговорниците за предоставянето на достъп до езиковото обучение са насърчавани
да правят изучаването на езици по-лесно и
по-приятно, както и да подкрепят политическите инициативи за популяризирането
на езиците.
В тази връзка Европейски информационен център Европа Директно - Стара Загора, съвместно с ГПЧЕ „Ромен Ролан”, отбелязаха Европейския ден на езиците.
Между 12:30 и 13:30, на 26 септември,

то да подчертят езиковото
многообразие
на Европа.
Европа Директно – Стара
Загора предостави
допълнителни
информационни
материали на
всички
участници и зрители.
ученици от ГПЧЕ
„Ромен Ролан” изписаха на голям
транспарант пред
главния вход на
гимназията
поздрав, характерен
за всеки един официален език на
страните-членки на
Европейския съюз.
Те допълниха бялото платно и с някои
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Състоянието на Съюза
Всяка година през септември председателят на Европейската комисия произнася своята реч за състоянието на Съюза пред Европейския парламент, в която прави преглед на постигнатото през изминалата година и представя приоритетите за предстоящата година.
Председателят посочва и начина, по който Комисията ще се справи с
най-неотложните предизвикателства, пред които е изправен Европейският съюз. След речта се провежда разискване в пленарната зала.
Това поставя началото на диалога с Европейския парламент и Съвета
за подготовка на работната програма на Комисията за следващата
година.
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Освен това председателят Юнкер и първият заместник-председател Тимерманс изпратиха днес писмо за намеренията до председателя на Европейския парламент и до председателството на Съвета, в което са представени подробно действията, които Комисията възнамерява да предприеме
посредством законодателни и други инициативи до края на следващата
година (в конкретния случай 2018 г.). Това е изрично предвидено в Рамковото споразумение от 2010 г. за отношенията между Европейския парламент и Европейската комисия.
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На 13 септември 2017г. председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер произнесе пред членовете на Европейския парламент в Страсбург своята реч за състоянието на
Съюза през 2017 г. Той представи своите приоритети за следващата година и очерта своята визия за развитието на Европейския съюз до 2025 г.. Представи също така пътна карта за
по-обединен, по-силен и по-демократичен Съюз.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер
заяви: „Вятърът отново издува платната на Европа. Но ако не
уловим този вятър, няма да стигнем доникъде. (…) Трябва да
зададем посоката на бъдещето. Както е написал Марк Твен,
след години ще бъдем по-разочаровани от нещата, които не
сме направили, отколкото от онези, които сме сторили. Сега
е моментът да изградим по-обединена, по-силна и по-демократична Европа до 2025 г.‟
Едновременно с произнасянето на речта на председателя

Юнкер в Европейския парламент Европейската комисия прие
конкретни инициативи в областта на търговията, проследяването на инвестициите, киберсигурността, промишлеността,
данните и демокрацията. По този начин думите се превърнаха веднага в дела.
В набор от информационни документи са представени
подробно някои от основните елементи, упоменати в речта
на председателя.
Основните послания в речта за състоянието на съюза през
2017 г. на председателя Юнкер са в три основни направления.

Попътен вятър
„Десет години след началото на кризата европейската
икономика най-сетне се съвзема, а това възвръща нашето доверие. Лидерите на ЕС—27, Парламентът и Комисията връщат
Европа обратно в нашия Съюз. Заедно връщаме Съюза обратно в нашия Съюз.“

Постоянен курс
„Отправили сме взор към бъдещето и затова не можем да си позволим да се отклоним от курса. (…) Трябва да довършим започнатото в Братислава.“
Търговия: „Партньори от целия свят започнаха да се редят на опашка, за да подпишат търговски споразумения с нас. (…) Днес
предлагаме да започнем търговски преговори с Австралия и Нова Зеландия.”
„Ще го кажа само веднъж: ние не сме наивни свободни търговци. Европа трябва винаги да защитава своите стратегически интереси. Ето защо днес предлагаме нова рамка на
ЕС за проследяване на инвестициите.”
Промишленост: „Гордея се с нашата автомобилна промишленост. Шокирам се обаче,
когато потребителите съзнателно и умишлеAГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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но биват подвеждани. Призовавам сектора на автомобилостроенето да реши проблемите по подходящ начин.”
„Новата стратегия за промишлената политика, която представяме днес, ще помогне на нашата промишленост да съхрани или придобие водеща позиция в световен мащаб по
отношение на иновациите, цифровизацията и декарбонизацията.“
Борба с изменението на климата: „Изправена пред срива
на амбициите на Съединените американски щати в това отношение, Европа ще направи необходимото да върне величието на нашата планета. Това е общото наследство на цялото
човечество.“
Киберсигурност: „Кибератаките могат да бъдат по-опасни
за демократичната и икономическата стабилност от оръжията
и танковете. (…) Днес Комисията предлага нови инструменти,
включително европейска агенция за киберсигурност, които
да ни помогнат да се защитим.”
Миграция: „Европа е и трябва да остане солидарен континент, който осигурява убежище на хората, бягащи от преследване.“
„Имаме общи граници, но държавите членки, които заемат предни позиции заради географското си положение, не
трябва да бъдат оставяни сами да ги защитават. Общите граници и общата защита трябва да вървят ръка за ръка.“
„Не мога да говоря за миграция, без да отдам дължимото
на Италия за нейните неуморни и благородни действия. (…)
Италия спасява честта на Европа в Средиземно море.”
Европейски корпус за солидарност: „Гордея се най-вече
с младите европейци (…), които са част от нашия нов европейски корпус за солидарност. Те са живото въплъщение на
европейската солидарност.”
Африка: „Трябва също да бъдем солидарни с Африка. Африка е благороден и млад континент, тя е люлката на човечеството. Чрез доверителния фонд ЕС—Африка ние предоставяме 2,7 милиарда евро за създаването на възможности за
заетост в целия континент.“

Посока на плаване
„Време е да извлечем първите заключения от дебата [за
бъдещето на Европа]. Време е да преминем от размисли към
дела, от дебати към решения. Днес искам да представя пред
вас своята гледна точка. Ако предпочитате, можете да я наречете моят „шести сценарий.“
„За мен Европа е нещо повече от единен пазар. Нещо повече от пари, нещо повече от еврото. В основа
ѝ винаги са стояли ценности.“
От изток до запад: „Европа се простира от
Виго до Варна, от Испания до България, от изток до запад: Европа трябва да диша с пълни
гърди. В противен случай континентът ни ще
изпита недостиг на въздух.“
Комадироване на работниците: „В Съюз, в
който всички са равни, не може да има второкласни работници. Работниците трябва да печелят еднакво за една и съща работа на едно
и също място.‟
Европейски орган по въпросите на трудовия пазар: „При положение, че имаме банков
орган, който да следи за спазването на стандартите в банковата област, е абсурдно да
нямаме общ орган по въпросите на трудовия
пазар в рамките на нашия единен пазар. Ще
създадем такъв орган.“

Различни стандарти за качеството на храните: „В Съюз, в
който всички са равни, не може да има второкласни потребители. Няма да приема в някои части на Европа на потребителите да се продават храни с по-ниско качество, отколкото в
други страни (...). Словаците не заслужават да получават рибни хапки с по-ниско съдържание на риба, унгарците — храни
с по-ниско съдържание на месо, а чехите — шоколад с по-ниско съдържание на какао.“
Принципи на правовата държава: „В Европа силата на закона замести закона на силните (...) В Европейския съюз върховенството на закона не е въпрос на избор. То е императив.“
„Всички трябва да зачитат решенията на Съда. Да се подкопават тези решения или независимостта на националните
съдилища означава гражданите да бъдат лишени от техните
основни права.“
Шенгенско пространство: „Ако искаме да укрепим защитата на външните ни граници, трябва незабавно да отворим
Шенгенското пространство за България и Румъния. Трябва да
позволим и на Хърватия да стане пълноправен член на Шенген, след като отговори на всички критерии. “
Еврозона: „Ако искаме еврото да обединява, а не да разединява нашия континент, то трябва да бъде нещо повече от
валута на отбрана група държави. Еврото е замислено като
единна валута на Европейския съюз в неговата цялост.“
Разширяване: „Трябва да запазим надеждна перспективата за разширяване за държавите от Западните Балкани (...)
Ясно е, че по време на мандата [на тази Комисия] няма да има
ново разширяване (...) След това обаче Европейският съюз ще
включва повече от 27 държави.“
Турция: „От известно време насам Турция се отдалечава
главоломно от Европейския съюз.“
„Журналистите трябва да са по редакциите, а не по затворите. Тяхното място е там, където цари свобода на словото.“
„Моят призив към хората, които държат властта в Турция,
е следният: Пуснете нашите журналисти на свобода!“
Гласуване с квалифицирано мнозинство по въпросите,
свързани с данъчното облагане: „Аз подкрепям твърдо преминаването към гласуване с квалифицирано мнозинство за
решения относно общата консолидирана основа за облагане
с корпоративен данък, ДДС, справедливото данъчно облагане в сферата на цифровата индустрия и данъка върху финансовите сделки.“
продължава на страница 7
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План за инвестиции за Европа –
среща с медии
Планът за инвестиции за Европа има за цел да се насърчат инвестициите с
цел създаване на работни места, стимулиране на растежа и на конкурентоспособността, посрещане на дългосрочните икономически нужди и укрепване
на производствения капацитет и инфраструктурата на ЕС. За тази цел той
подкрепя инвестициите в реалната икономика чрез поредица от европейски
проекти, осигурява благоприятна за инвестиции среда чрез премахване на
пречките пред инвестициите и мобилизира публични и частни ресурси.

ИНФОРМАЦИОНЕН БЮЛЕТИН НА EВРОПЕЙСКИЯ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЕВРОПА ДИРЕКТНО - СТАРА ЗАГОРА

Във връзка с Плана за инвестиции за Европа, Европейски информационен център Европа Директно - Стара Загора и Търговско-промишлена палата Ямбол, организираха информационно събитие за местните и регионални медии в град Ямбол. В рамките на събитието беше проведена среща с Огнян Златев, ръководител
на Представителството на Европейската комисия в България, и бяха представени
възможностите за финансиране на значими проекти в публичната сфера и частния
сектор чрез Плана за инвестиции за Европа (т.нар.План Юнкер).
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Събитието се проведе на 27 септември 2017г. от 14:00 часа,
в конферетната зала на Областна администрация Ямбол с
подкрепата и участието на Представителството на Европейската комисия (ЕК) в България.
Събитието беше специално насочено към медиите, за да
бъде насърчена по-мащабна кампания за повишаване на обществената информираност за „Плана Юнкер”. Пред участниците бяха представени действията на Комисията в контекста
на политическите приоритети с фокус върху Плана за инвестиции, финансираните до момента проекти в България и на
ниво ЕС. Беше осигурена възможност за излъчване на събитието в реално време чрез Facebook страницата на Европа Директно – Стара Загора и включване на участници извън залата
за въпроси или коментари.
В три кратки примера на български
компании, може да се убедим в реалните резултати, които амбициозният План
Юнкер е постигнал до сега.

Умно пчеларство
Bee Smart Technologies разработва
първата в света сензорна система, която
позволява пчеларите да отглеждат пчелите си умно като пестят време, усилия
и разходи. Инвестицията в системата е
в размер на 380 хил. евро, като 210 хил.
евро са инвестиция на ЕС.

Картички с добавена 		
реалност
На пръв поглед картичките iGreet
изглеждат като традиционни поздравителни картички от хартия, но зад тях се
крие нещо повече – раздвижено послаAГЕНЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНО ИКОНОМИЧЕСКО РАЗВИТИЕ • СТАРА ЗАГОРА
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ние и аудиоефекти. iGreet e първата компания в света, която създава картички с добавена реалност със своя собствена
технология. Компанията е разработила картички от ново поколение с ЕС средства (50 000 евро) чрез фонда за рискови инвестиции Eleven и инвестиция (50 000 евро) от предприемача
Тим Дрейпър, известен с инвестиции в Skype, Tesla, SpaceX.

Вълшебна боя за писане
Escreo разработва и произвежда иновативна боя, която

превръща стените на офиса в място за писане, рисуване и споделяне на идеи с маркер. По този начин хората имат възможност да визуализират идеите си спонтанно, свободно и лесно.
Екипната работа по време на брейнсторминг, бизнес срещи и
презентации се превръща в забавление и творческа игра.
Escreo разработва и произвежда боя, която позволява върху всяка стена да се пише с маркер и после да се трие с гъба.
Инвестицията в проекта възлиза на 121 хил. евро като 85 хил.
от тях са инвестиция на Eleven (по линия на Европейската инвестиционна банка).

Състоянието на Съюза
Европейски министър на икономиката и финансите:
„Нуждаем се от европейски министър на икономиката и финансите — европейски министър, който насърчава и подкрепя структурните реформи в нашите държави членки.“
„Нямаме нужда от паралелни структури. (...) Парламентът
на еврозоната е Европейският парламент.“
Борба срещу тероризма: „Призовавам да бъде създадено
европейско звено за разузнаване, което да гарантира автоматичния обмен на информация с разузнавателните служби и с
полицията относно данни във връзка с терористи и чуждестранни бойци.“
По-силен участник на световната сцена: „Бих искал държавите членки да преценят кои решения в областта на външната политика биха могли да преминат от гласуване с единодушие към гласуване с квалифицирано мнозинство. Тази
възможност вече е заложена в Договора.“
По-добро регулиране: „Не бива да се месим в ежедневието на европейските граждани. (...) Не трябва да бълваме нови
инициативи, нито да се стремим към все по-големи правомощия. В областите, в които това има смисъл, трябва да върнем
правомощията на държавите членки.“
„Този месец ще създам работна група по въпросите на
субсидиарността и пропорционалността, която ще прегледа
много критично всички области на политиката, за да гарантираме, че предприемаме действия само в области, в които ЕС
има добавена стойност.“

Институционална реформа: „Европа ще функционира
по-добре, ако длъжността на председателя на Европейската комисия и тази на председателя на Европейския съвет се
слеят (...) Европа ще стане по-разбираема, ако един капитан
управлява кораба (...) Ако има само един председател, това
ще отразява по-добре самото естество на Европейския съюз
като съюз на държави и съюз на граждани.“
„Ако искаме да укрепим демокрацията в Европа, не трябва да се отказваме от излъчването на водещи кандидати, т.
нар. Spitzenkandidaten. Това би представлявало стъпка назад
от постигнатия демократичен напредък.“

Пътна карта
„Нашето бъдеще не може да остане сценарий.(...) Днес
трябва да подготвим утрешния Съюз.“
„На 30 март 2019 г. ще станем Съюз от 27 държави. Нека се
подготвим добре за този момент и в 27-те държави, и в институциите на ЕС!“
„Надявам се, когато на 30 март 2019 г. европейците се събудят, да видят един Съюз, в който всички стоим зад нашите
ценности. Съюз, в който всички държави членки строго зачитат принципите на правовата държава. (...) Съюз, в който сме
„закотвили“ основите на нашия икономически и паричен съюз
така, че да можем да защитаваме нашата единна валута както
в добри, така и в лоши времена, без да се налага да прибягваме до външна помощ. (...) Съюз, в който един председател
ръководи работата на Комисията и Европейския съвет, след
като е бил избран в резултат на демократична общоевропейска предизборна кампания.“
„Започнахме да поправяме мачтата. Сега обаче е време да
довършим работата, докато все още има слънце и ни огрява. Така че нека отпуснем корабните въжета! Да отплаваме от
пристана. И нека ветровете издуят платната ни!“
Източник: Европейска комисия
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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 петък между 10:00 и 11:00 малчуганите научаваха повече
за историята и ролята на Европейския съюз и неговите държавичленки по време на тематичния час „Открий Европа в библиотеката”.
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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. В интерактивна игра, посветена на опазването на околната среда,децата
се досетиха за много начини за опазване чистотата на природата.
Любопитен факт беше и какво представлява и как работи Европейския съюз и коя столица на коя държава принадлежи от него.
С книжките,които Европа Директно – Стара Загора предостави,
малчуганите се разходиха из европейските страни и опознаха техните
култури.
В последната ни среща с децата, проведохме игри от различните
държави в ЕС.
Разнообразната седмична програма, многото игри, часовете за
творческа изява и най-вече срещите с приятели донесоха на децата
куп приятни емоции.

Полезни връзки

Издание на Европейски информационен
център Europe Direct - Стара Загора

Парламентът - http://www.europarl.europa.eu/parliament
Страница на Представителството на Европейската
комисия в България - http://ec.europa.eu/bulgaria
Безплатна телефонна линия от всички точки на
Европейския съюз 00800 6 7 8 9 10 11

За контакти:
Стара Загора 6000
бул. “Генерал Столетов” 127
тел.: (042) 605007, факс (042) 638075

http://www.europedirect.szeda.eu
europedirect@szeda.eu

Съфинансирано от Европейския съюз
Информацията и мненията, публикувани тук, не отразяват задължително официалните становища на Европейската комисия.
Нито Европейската комисия, нито което и да е лице, действащо от
името на Комисията, не носи отговорност за начина, по който горната информация може да бъде използвана.
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