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Пловдив - Европейска столица
на културата 2019

PloПловдивПловдив

Европейските столици на културата са
едни от най-разпознаваните проекти
на ЕС. Започват през 1985 г. с инициативата на тогавшния гръцки министър
на културата Мелина Меркури. Идеята
е градовете да се поставят в сърцето на
културния живот на Европа. Чрез култура и изкуство Европейските столици
на културата повишават качеството на
живот в тези градове и засилват чувството за принадлежност към едно общество.

Но тук има нещо за всички европейци:
столиците на културата подчертават
богатството на европейското културно
разнообразие и предлагат свеж поглед
към споделената история и наследство.
Те популяризират взаимното разбирателство и показват как универсалният
език на творчествотo отваря Европа
към културите в целия свят.
Всички членки на ЕС, както и страните
кандидати и потенциални кандидати за
члество в ЕС и Европейската асоциация
за свободна търговия/Европейското
икономическо пространство, участващи в програма „Творческа Европа“ могат да бъдт домакини на инициативата
Гражданите могат да вземат участие в Европейска столица на културата.
дейностите, които продължават цяла
Столиците през 2019
година и да изиграят по-голяма роля
при развитието и културното предстаПод мотото “Заедно”, програмата за
вяне на техния град.
Титлата Европейска столица на култу- Пловдив 2019 включва град Пловдив и
рата носи нов живот в градовете, засил- целия Южен Централен регион на Бълвайки тяхното културно, социално и гария, както и Варна, София и Велико
икономическо развитие. Много от тях, Търново. Тя включва повече от 300 прокато Лил, Глазгоу и Есен показаха, че екта, като например фестивали, шоута
тази титла може да е голяма възможност в голям мащаб и проекти базирани в
да възстановят техните градски центро- общности, структурирани около 4 теми
ве, носейки креативност, посетители и (Сливане, Трансофрмиране, Възраждане и Релаксиране). Те са свързани с
международно признание.
характерните черти на Пловдив, исто-
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рията му, културното му наследство, както
и предизвикателствата пред града. През годината едно от тепетата на Пловдив ще бъде
превърнато във временен детски град (проект
„Детски град“). Градът ще покани посетитетите да открият кирилицата чрез различни изложби и семинари (“Кирилизация”). Ще бъде
представена европейска продукция на тема
миграция, съвместно продуцирана от театри
от Западните Балкани (“2019: Европейска одисея”).
По време на Вроцлав 2016 (Полша), повече
от 40% от културните и творчески индустрии
на града са отчели повишение в оборота. От
всички 5.2 милиона туристи, които посещават
Вроцлав през 2016, 1.6 милиона идват от чужди държави, отбелязвайки значително повишение на международните туристи през тази
година.

Под мотото “Отворено бъдеще”, Матера 2019
празнува прямотата като ключов елемент за
размисъл за колективното бъдеще на европейското общество, със специален фокус върху
социалното и културно приобщаване и съвместните иновации. По-интересните събития
включват “Ars Excavandi”, модерен поглед върху историята и културата на скритата архитектура; “Препрочитане на Ренесанса”, пътешествие през артистичното минало на Базиликата
и Апулия; и “Поезия на простите числа”, изложение за главната роля на математиката при
работата на артистите през вековете. Матера
ще постави и първия спектакъл на открито на
операта „Селска чест“ в сътрудничество с Театро Сан Карло.

Чрез програмата “Грижа за града” жителите
на Пилзен 2015 (Чехия) посочват обществени пространства, които се нуждаят от подобрение, разработват план за действие за всеки един от тези проекти, които искат да бъдат
финансирани и помагат за осъществяване на
тези подобрения самостоятелно, подкрепяни
от експертиза и финансиране от екипа, движещ програмата Европейска столица на кулЕвропейска столица на културата
турата.
носи много реални и дълготрайни ползи
В Доностия-Сан Себастиан 2016 (Испания)
Изчислено е, че всяко евро от обществените около 60% от проектите включват местни
пари, инвестирани в Монс 2015 (Белгия) е до- граждани. Това спомага за достигане на целнесло между 5.5 and 6 евро за местната иконо- та за насърчаване на сплотеност и на взаимно
мика.
разбирателство и уважение.
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Марсилия-Прованс 2013 (Франция) се тран- ност на лекарствата, отпускани по лекарско
сформира физически чрез допълнения като предписание и продавани в ЕС.
Музея на европейските и средиземноморски
цивилизации. Европейската столица на културата е част от инвестиционен проект за нова
културна инфраструктура за повече от 600 милиона евро, което на свой ред е интегрирано
в мултимилиарден стремеж за възраждане на
града, който трае няколко десетилетия. Марсилия 2013 събира 16.5 милиона евро в спонсорство от 207 частни компании.

В Кошице 2013 (Словакия) частният сектор
и местните университети работят заедно, за
да трансформират един индустриален град,
подчертавайки творческия потенциал, новата
културна инфраструктура, и за да установят
Кошице като турситически център в Карпатския регион.
В Аархус 2017 (Дания) 1200 международни артисти допринасят за програмата, докато приблизително 80% от проектите включват международен партньор и/или културен обем с
Европа.
Източник: Представителство на Европейската комисия

Нови правила повишават
безопасността на пациентите
Фалшифицирането на лекарствени продукти
твърде отдавна е сериозна заплаха за общественото здраве в ЕС, но вече започна прилагане
на новите правила за показателите за безопас-

Производителите вече ще трябва да поставят
двуизмерен баркод и средство срещу подправяне върху опаковката на лекарствата, отпускани по лекарско предписание. Аптеките
— включително продаващите онлайн — и болниците ще трябва да проверят автентичността
на лекарствата, преди да ги отпуснат на пациентите. Това е заключителният етап в прилагането на Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти, приета през 2011 г. с цел
гарантиране на безопасността и качеството на
лекарствата, продавани в ЕС.
Почти 7 години след приемането на Директивата за фалшифицираните лекарствени продукти тя ще бъде изпълнена изцяло благодарение на въвеждането на проверката „от край
до край“ и на показателите за безопасност на
лекарствата по лекарско предписание. Иначе
казано, от всяка аптека и болница в ЕС ще се
изисква да има система, с помощта на която
откриването на фалшифицирани лекарства
ще бъде по-лесно и по-ефективно.
Въпреки че и след старта на системата ще
трябва да се направи още, за да се гарантира,
че тя функционира правилно в целия ЕС, аз
съм убеден, че с нея поставяме още една предпазна мрежа между гражданите и опасностите, които крият неразрешените, неефикасните
или опасните лекарства, заяви комисарят за
здравеопазването и безопасността на храните
Витянис Андрюкайтис.
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продуктите. Новата система ще даде възможност на държавите членки по-добре да проследяват отделни лекарствени продукти, особено
в случай на съмнения.
Източник: Европейска комисия

Подготовка за Брексит
Европейската комисия приема окончателен
набор от извънредни мерки във връзка със
Още от самото начало на мандата ми насърча- студентите по програма „Еразъм+“, правилавам министрите на държавите членки да сле- та за координация на социалната сигурност и
дят изграждането на новата система и да съ- бюджета на ЕС при липса на споразумение.
действат на всички заинтересовани страни да
се подготвят за новите правила, благодарение
на които фалшифицираните лекарства няма
да попадат в ръцете на пациентите. През следващите седмици и месеци ще следим постоянно новата система, за да бъдем сигурни, че тя
функционира правилно. С нетърпение очак- Предвид нарастващия риск на 30 март т.г.
вам утре старта на системата. В навечерието Обединеното кралство да напусне ЕС без спона изборите за Европейски парламент тя ще ни разумение (сценарий без споразумение), Евдаде още един пример за добавената стойност ропейската комисия прие последен набор от
на сътрудничеството в ЕС, добави комисар предложения за извънредни мерки в областта
на програмата „Еразъм+“, координацията на
Андрюкайтис.
социалната сигурност и бюджета на ЕС.
Тези предложения следват призивите на Европейския съвет (член 50), отправени през
ноември и декември 2018 г., за засилване на
подготвителните действия на всички равнища
и приемането на 19 декември 2018 г. на Плана
за извънредни действия на Комисията, включително няколко законодателни мерки, както
и предложенията от миналата седмица за извънредни мерки в областта на рибарството в
ЕС. Те допълват мащабните подготвителни
Лекарствените продукти, произведени преди действия, по които Комисията работи от де9 февруари 2019 г. без показатели за безопас- кември 2017 г. насам, както беше определено
ност, също могат да останат на пазара до изти- в предишни съобщения относно готовността
чане на срока им на годност. Съгласно новата за Брексит.
система за проверка „от край до край“ опра- С предложените мерки ще се гарантира, че в
вомощените лица (и по-специално аптеките и случай на сценарий без споразумение:
болниците) ще трябва да проверяват — по ця- — младите хора от ЕС и Обединеното краллата верига на доставка — автентичността на ство, които участват в програмата „Еразъм+“
към 30 март 2019 г., могат да завършат своя
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престой, без да го прекъсват;
— органите на държавите — членки на ЕС, ще
продължат да вземат предвид осигурителните
периоди, заетостта (самостоятелната заетост)
или пребиваването в Обединеното кралство
преди оттеглянето, когато изчисляват обезщетенията за социална сигурност, като например
пенсиите;
— бенефициерите на финансиране от ЕС от
Обединеното кралство ще продължат да получават плащания по настоящите си договори,
при условие че Обединеното кралство продължи да изпълнява финансовите си задължения
по линия на бюджета на ЕС, които са отделно
от финансовото споразумение между Европейския съюз и Обединеното кралство.

Важно е да се отбележи, че тези мерки няма —
и не могат — да смекчат цялостното въздействие от сценарий без споразумение, те не компенсират по какъвто и да е начин липсата на
готовност и не възпроизвеждат максималните
ползи от членството в ЕС, нито благоприятните условия на преходен период, както е предвидено в споразумението за оттегляне.
Предложенията са от временно естество, имат
ограничен обхват и ще бъдат приети едностранно от ЕС. В тях са взети предвид проведените с държавите членки обсъждания.
Комисията ще продължи да подкрепя подготвителната работа на държавите членки. Също
така тя увеличи своята дейност в тази насока,
например като организира посещения в столиците на всичките 27 държави от ЕС.
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Защита на правата на участниците в
програмата „Еразъм+“
Програмата „Еразъм+“ е една от водещите
програми на ЕС. На 30 март благодарение на
програмата „Еразъм+“ в Обединеното кралство ще има 14 000 млади хора от ЕС-27 (в т.ч.
студенти, стажанти в сферата на висшето образование и професионалното образование и
обучение, учащи се младежи и служители от
образователната система), а в 27-те държави
— членки на ЕС — 7 000 участници в програмата от Обединеното кралство. При сценарий
без споразумение те няма да могат да завършат обучението си по програма „Еразъм+“ и
е възможно след това вече да не отговарят на
условията за отпускане на безвъзмездни средства.

Целта на предложението е това да се преодолее, като се гарантира, че при такъв сценарий
студентите и стажантите в чужбина, които
участват в програмата „Еразъм+“ към момента на оттегляне на Обединеното кралство от
ЕС, могат да завършат обучението си и да продължат да получават съответното финансиране или безвъзмездни средства.
Комисията е заявявала постоянно, че правата
на гражданите на ЕС в Обединеното кралство
и тези на гражданите на Обединеното кралство в ЕС са наш приоритет. Те не трябва да
плащат цената за оттеглянето на Обединеното
кралство от ЕС. Целта на днешното предложение е да се гарантира, че при сценарий без
споразумение социалноосигурителните права
на хората, които са упражнили правото си на
5
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свободно движение преди оттеглянето на Обединеното кралство, ще се запазят.
Тези права включват периоди на осигуряване, (самостоятелна) заетост или пребиваване
в Обединеното кралство преди оттеглянето.
Това означава например, че ако преди Брексит гражданин на някоя от 27-те държави —
членки на ЕС, е работил 10 години в Обединеното кралство, този период следва да бъде
взет предвид при изчисляването на неговите
пенсионни права от компетентните органи на
държавата — членка на ЕС, в която се пенсионира.

С предложения регламент се гарантира, че
държавите членки ще продължат да прилагат
основните принципи на координация на социалната сигурност на ЕС, а именно принципите
на равно третиране, приравняване и сумиране. Той не възпроизвежда по никакъв начин
значителните предимства на споразумението
за оттегляне, договорено на 14 ноември. Това
предложение не обхваща правата, които ще се
натрупат след 29 март 2019 г., нито прехвърляемостта на паричните обезщетения, продължаващото предоставяне на обезщетения за
болест в натура и правилата относно приложимото законодателство.
Защита на бенефициерите на средства от
бюджета на ЕС
Както бе подчертавано по различни поводи,
всички ангажименти, поети от 28-те държави
членки, следва да бъдат изпълнени от 28-те
държави членки. Това важи също така при
сценарий без споразумение, при който се
6
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очаква Обединеното кралство да продължи да
спазва всички ангажименти, които е поело по
време на членството си в ЕС.
Благодарение на предложението, в случай на
сценарий без сделка ЕС ще бъде в състояние да
изпълни ангажиментите си и да продължи да
прави плащания през 2019 г. на бенефициери
от Обединеното кралство за подписаните
договори и взетите решения преди 30 март
2019 г., при условие че Обединеното кралство
изпълни задълженията си по линия на
бюджета за 2019 г. и че приеме необходимите
одитни проверки и контрол. Това ще спомогне
да се смекчи същественото въздействие от
сценарий без споразумение в широк кръг от
области, получаващи финансиране от ЕС, като
например научните изследвания, иновациите
или селското стопанство.
Този въпрос се разглежда отделно от
финансовото споразумение между ЕС и
Обединеното кралство при сценарий без
споразумение и не засяга въпросното
финансово споразумение.
Европейската комисия ще работи в тясно
сътрудничество с Европейския парламент
и Съвета, за да осигури приемане на
предложените законодателни актове, което ще
позволи влизането им в сила до 30 март 2019
г. Комисията също така обръща внимание на
Европейския парламент и Съвета, че е важно
делегираните актове да влязат в сила възможно
най-бързо.
Контекст
На 14 ноември 2018 г. преговарящите от страна
на Комисията и на Обединеното кралство
постигнаха съгласие относно условията на
споразумението за оттегляне. На 22 ноември
2018 г. Комисията одобри завършеното
споразумение за оттегляне. На 25 ноември
2018 г. Европейският съвет (член 50) одобри
споразумението за оттегляне и прикани
Комисията, Европейския парламент и Съвета
да предприемат необходимите мерки, за да
може споразумението да влезе в сила на 30
март 2019 г. и да се осъществи организирано
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оттегляне. Към настоящия момент не е
ясно дали споразумението за оттегляне на
Обединеното кралство ще бъде ратифицирано.
На 5 декември 2018 г. Комисията прие
две предложения за решения на Съвета
относно подписването и сключването на
споразумението за оттегляне. За да влезе в сила
споразумението за оттегляне, Съветът трябва
да разреши подписването на текста от името
на Съюза и след това Европейският парламент
трябва да даде своето съгласие преди
сключването на споразумението от Съвета.
Споразумението за оттегляне ще трябва да
бъде ратифицирано от Обединеното кралство
в съответствие с неговите конституционни
изисквания.

Ратифицирането
на
споразумението
за оттегляне продължава да бъде цел и
приоритет на Комисията. Както бе подчертано
в първото съобщение на Комисията относно
готовността за Брексит от 19 юли 2018
г., независимо от предвидения сценарий,
изборът на Обединеното кралство да напусне
Европейския съюз ще предизвика значителни
сътресения.
Поради това заинтересованите страни, както и
националните органи и органите на ЕС, трябва
да се подготвят за два основни възможни
сценария:
1. Ако споразумението за оттегляне бъде
ратифицирано преди 30 март 2019 г., правото
на ЕС ще престане да се прилага във и спрямо
Обединеното кралство на 1 януари 2021
г., т.е. след преходен период от 21 месеца.
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Споразумението за оттегляне включва
възможността за еднократно удължаване на
преходния период с до една или две години.
2. Ако споразумението за оттегляне не бъде
ратифицирано преди 30 март 2019 г., няма
да има преходен период и правото на ЕС
ще престане да се прилага във и спрямо
Обединеното кралство от 30 март 2019 г. Това е
известно като сценарий без споразумение или
сценарий за рязко отделяне.
През изминалата година Комисията публикува
88 секторни известия за подготвеност, за да
информира обществеността за последиците
от оттеглянето на Обединеното кралство без
споразумение за оттегляне. Известията са
достъпни на всички официални езици на ЕС.
С днешните предложения представените от
Комисията проекти на законодателни актове
в контекста на подготовката за Брексит и
извънредните мерки в тази връзка стават 18.
Комисията проведе също така технически
дискусии с държавите — членки на ЕС-27, по
общи въпроси във връзка с готовността, както
и относно специфични секторни, правни
и административни мерки за готовност.
Презентациите, използвани по време на
тези технически семинари, са достъпни
онлайн. Комисията е започнала също така
да посещава 27-те държави — членки на ЕС,
за да гарантира, че националните планове за
извънредни действия са в ход, и да предостави
необходимите разяснения относно процеса на
подготовка.
Източник: Европейска комисия

DiscoverEU дава възможност на над
14 500 млади хора да опознаят Европа
Повече от 14 500 младежи на 18-годишна
възраст ще получат карта за пътуване DiscoverEU. Подборът беше направен измежду почти
80 000 кандидатури. Младежите ще могат да
пътуват между 15 април и 31 октомври 2019 г.
за период до 30 дни.
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Във втория кръг на инициативата DiscoverEU на Европейската комисия бяха
получени кандидатури от близо 80 000 млади
хора от всички държави — членки на ЕС.
Кандидатстването продължи две седмици и
приключи на 11 декември 2018 г. Въз основа
на критериите за предоставяне на картата и
при спазване на квотата, определена за всяка
държава — членка на ЕС, бяха избрани 14 536
млади европейци.

Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за
образованието, културата, младежта и спорта,
заяви: „Чудесно е да виждаме как младите
европейци се възползват от DiscoverEU, за

Издание на Европейския информационен
център Europe Direct - Стара Загора
За контакти:
Стара Загора 6000
бул. “Генерал Столетов” 127
тел. (042) 605007, факс (042) 638075

http://www.europedirect.szeda.eu
europedirect@szeda.eu
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да опознаят своя континент. Близо 180 000
младежи от цяла Европа кандидатстваха в
двата кръга на инициативата през 2018 г.
Благодарение на нея сме дали шанс на около
30 000 млади хора да опознаят културата и
традициите в Европа и да изградят контакти с
други пътуващи и с жителите на местата, които
посещават. Вдъхновяващо е да видиш как
младите хора опознават Европа, пътувайки.
DiscoverEU им дава възможност да планират
пътуванията си, да споделят преживяното
в социалните мрежи и да създават нови
приятелства.“
Със спечелилите във втория кръг ще бъде
установена връзка, за да могат да резервират
пътуванията си. Младежите ще могат да пътуват
самостоятелно или в група от максимум 5
души между 15 април и 31 октомври 2019 г. за
период до 30 дни. Мнозинството от тях ще се
придвижват с влак, като в извънредни случаи
ще използват други видове транспорт.
Освен картата за пътуване младежите ще
получат напътствия преди отпътуването и ще
могат да установят връзка помежду си чрез
социалните мрежи. Те ще бъдат информирани
и за специалните възможности, от които
могат да се възползват, например намаления
на цените на билетите за музеи или културни
обекти, участие в образователни дейности или
мероприятия за добре дошли, организирани
от жителите на местата, които посещават.
През май 2018 г. Комисията предложи 700
милиона евро за инициативата DiscoverEU
като част от бъдещата програма Еразъм+ в
контекста на следващия дългосрочен бюджет
на ЕС за 2021—2027 г.
Източник: Европейска комисия

Полезни връзки

Европейски Парламент http://www.europarl.europa.eu
Представителство 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
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.

