
Над половината избиратели в ЕС гласу-
ваха на европейските избори на 23-26 
май. Сега на новоизбраните депутати 
предстоят решения за новите Парла-
мент и Комисия.
Гражданите очакват решения и мерки от 
ЕС по въпроси като промените в клима-
та, работните места, сигурността, диги-
талната трансформация и миграцията. 
За да може Европейският съюз да отго-
вори на предизвикателствата, трябва да 
бъде ясно кой ще застане начело на ин-
ституциите и Парламентът има важна 
роля в този процес.
Първото пленарно заседание на но-
вия Парламент ще се състои на 3 юли в 
Страсбург и на него ще бъдат избрани 
председателят на ЕП за следващите две 
години и половина. След като новият 
председател заеме поста си, депутатите 
ще пристъпят към избора на 14 замест-
ник-председатели и петима квестори.

 
Ще бъдат взети решения и за състава 
на парламентарните комисии и подко-
мисии. Всичко това ще даде началото на 
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9-тия законодателен мандат на Парла-
мента.
През седмиците след първата пленар-
на сесия парламентарните комисии ще 
проведат първите си заседания и ще из-
берат своите председатели и заместник-
председатели.
Планирано е Парламентът да избере 
нов председател на Комисията по време 
на втората пленарна сесия от 15 до 18 
юли. Преди гласуването кандидатът ще 
представи своята политическа програ-
ма и приоритетите си за следващите пет 
години. За одобрението на Парламента 
е необходима подкрепата на поне поло-
вината от всички депутати плюс един 
(при 751 депутати това означава 376 де-
путати). 
Ако това се случи, успешният кандидат 
ще има възможност да започне да сфор-
мира екип от еврокомисари през лятото 
въз основа на номинации от държавите 
членки.

Целият състав на колегиума на комиса-
рите ще бъде избран в края на октомври, 
след като всички кандидати преминат 
през парламентарни изслушвания.
Публичните изслушвания на канди-
датите за комисари се предвижда да се 
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незначителен спад се дължи главно на отваря-
нето на нови места за къпане, за които все още 
не е наличен наборът от данни за четири сезо-
на за къпане, необходими за класификацията 
по директивата. През 2018 г. 301 (или 1,3 %) от 
всички места за къпане в ЕС, Албания и Швей-
цария са оценени като места с „лошо“ качество 
на водата. Това е малко под отбелязаните през 
2017 г. 1,4 %.

Европейският комисар по въпросите на окол-
ната среда, морското дело и рибарството Кар-
мену Вела заяви: „Както показа вчерашният 
Световен ден на околната среда, изправени 
сме пред много предизвикателства. Но също 
така е добре да се отбележат успехите на Ев-
ропейския съюз в областта на околната среда. 
Качеството на местата за къпане в ЕС е един 
такъв успех, който е близък на всички. Чрез 
добро изследване, докладване, наблюдение и 
споделяне на експертен опит ние със сигур-
ност ще продължим да подобряваме качество-
то на любимите ни места за къпане. Нашият 
нов преглед на изпълнението на политиките 
за околната среда ще помогне на държавите 
членки да се учат взаимно как най-добре да 
постигат и поддържат отличните стандарти, 
установени в рамките на мандата ми. Поздра-
вявам ЕАОС за помощта, оказана във връзка 
с подобряването на стандартите, а също и за 
своевременното и надеждно предоставяне на 
съответната информация. Благодарение на 
това можем да направим правилния избор 
къде да се потопим това лято.“
Изпълнителният директор на ЕАОС Ханс 

проведат през септември и октомври.
Списъкът на кандидатите се приема от Съвета 
със съгласието на избрания председател на Ко-
мисията, като самите кандидати се номинират 
от държавите в ЕС. Кандидатите за комисари 
трябва да се явят пред съответните парламен-
тарните комисии и да отговорят на въпросите 
на депутатите, за да може да бъде преценено 
дали са подходящи и компетентни за съответ-
ния пост.
Парламентът трябва да даде своето одобрение, 
за да може Комисията да бъде официално на-
значена с гласовете на квалифицирано мно-
зинство в Европейския съвет.
Парламентът гласува едновременно за целия 
състав на Комисията, включително нейния 
председател и върховния представител за 
външната политика и политиката за сигур-
ност. Преди това избраният председател на 
Комисията ще представи всички комисари и 
програмата за дейността. Депутатите гласу-
ват поименно, като мнозинство от подадените 
гласове е достатъчно.
Източник: Европейси парламент

Според тазгодишния доклад на Европейска-
та комисия и Европейската агенция за околна 
среда ЕАОС) огромен брой — 95,4 % — от 21 
831-те места за къпане, наблюдавани в 28-те 
държави-членки на ЕС, са отговаряли на ми-
нималните изисквания за качество съгласно 
правилата на ЕС. Освен това в доклада бяха 
включени и 300 места за къпане, наблюдавани 
в Албания и Швейцария.
Делът на местата за къпане, отговарящи на 
най-строгите стандарти за „отлично“ качест-
во, се е повишил леко от 85,0 % през 2017 г. на 
85,1 % през миналата година. Броят на местата 
за къпане, отговарящи на минималните изиск-
вания за „задоволително състояние“, е спаднал 
от 96 % през 2017 г. на 95,4 % през 2018 г. Този 

Повечето места за къпане в Европа
са с отлични показатели
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Бруйнинкс от своя страна заяви: „Нашият до-
клад потвърждава, че усилията на държавите 
членки през последните 40 години, главно в 
пречистването на отпадните води, са дали ре-
зултат. Днес повечето европейци се радват на
отлично качество на водите за къпане. Това 
обаче е само един от многото компоненти, 
като се започне от борбата със замърсяването 
с пластмаси и се стигне до защитата на мор-
ската флора и фауна, върху който трябва да ра-
ботим, за да постигнем по-добро състояние на 
моретата, езерата и реките.“
Изискванията към водите за къпане са уста-
новени в Директивата на ЕС относно водите 
за къпане. Прилагането на нейните правила 
помогна за значително подобряване на качест-
вото на водите за къпане в Европа през по-
следните 40 години. Ефективното наблюдение 
и управление, въведени в съответствие с ди-
рективата, заедно с инвестициите в пречист-
ването на градските отпадъчни води, доведоха 
до рязко намаляване на дела на нетретираните 
или частично третирани битови и промишле-
ни отпадъци, попадащи във водата. Съгласно 
правилата местните органи събират през це-
лия сезон водни проби от официално опреде-
лени места за къпане. Пробите се анализират 
за два вида бактерии, които показват замърся-
ване от отпадъчни води или от добитък.

В четири държави е установено, че 95 % или 
повече от местата за къпане имат „отлично“ 
качество на водата — Кипър (99,1 % от всич-
ки места), Малта (98,9 % от всички места), Ав-
стрия (97,3 % от всички места) и Гърция (97 % 
от всички места).

Всички включени в доклада места за къпане в 
Кипър, Гърция, Латвия, Люксембург, Малта, 
Румъния и Словения са били поне със „ задо-
волително“ качество на водата през 2018 г.
Трите държави с най-голям брой на местата за 
къпане с „лошо“ качество на водата са Италия
(89 места за къпане, или 1,6 %), Франция (54 
места за къпане, или 1,6 %) и Испания (50 мес-
та за къпане, или 2,2 %). В сравнение с 2017 г. 
броят на местата за къпане с „лошо“ качество 
на водата във Франция е намалял (от 80 през 
2017 г. на 54 през 2018 г.), а увеличение на мес-
тата за къпане с „лошо“ качество на водата е 
имало в Италия (от 79 на 89) и в Испания (от 
38 на 50).

Замърсяването на водите с фекални бактерии 
продължава да представлява риск за човешко-
то здраве, особено когато такова замърсява-
не се среща в местата за къпане. Къпането в 
замърсени реки или езера може да доведе до 
заболявания. Основните източници на замър-
сяване са отпадните води и водите, оттичащи 
се от стопанства и земеделски земи. Това за-
мърсяване се увеличава по време на проливни 
дъждове и наводнения поради препълване на 
канализационната мрежа и отмиване на за-
мърсените отпадни води в реките и моретата.
Всички държави — членки на ЕС, както и Ал-
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бания и Швейцария, осъществяват наблюде-
ние на местата си за къпане в съответствие с 
разпоредбите на Директивата на ЕС относно 
водите за къпане. При оценката на качество-
то на водите за къпане съгласно Директивата 
относно водите за къпане се използват стой-
ностите на два микробиологични параметъра 
— чревни ентерококи и Escherichia coli. В за-
висимост от констатираното количество фе-
кални бактерии, качеството на водите за къ-
пане се класифицира като „отлично“, „ добро“, 
„задоволително“ или „лошо“. Когато качество-
то на водите се класифицира като „лошо“, дър-
жавите членки трябва да вземат определени 
мерки, като например забрана за къпане или 
препоръка то да се избягва, предоставяне на 
информация на обществеността и предпри-
емане на подходящи мерки за отстраняване на 
проблемите.

Източник: Европейска комисия

Осем локации на центрове за свръхбързи из-
числения бяха избрани на територията на 
целия ЕС да приемат първите европейски су-
перкомпютри. Центровете ще работят в под-
крепа на европейските научни работници, 
промишлеността и бизнеса и ще разработват 
нови приложения в множество области — от 
създаването на лекарства и нови материали до 
борбата с изменението на климата.
В продължение на усилията си за превръщане 
на Европа във водещ в световен мащаб регион 
в суперизчисленията Съвместното предпри-
ятие за европейски високопроизводителни 
изчислителни технологии (EuroHPC) избра 
8 локации за суперкомпютърни центрове в 8 
различни държави членки, които да приемат 
новите високопроизводителни изчислителни 
машини. Центровете се намират в Барселона 
(Испания), Болоня (Италия), Каяни (Финлан-
дия), Миню (Португалия), Острава (Чехия), 
Бисен (Люксембург), София (България) и Ма-

рибор (Словения). Те ще подкрепят разработ-
ването на основни приложения в области като 
персонализираната медицина, разработката 
на лекарства и материали, биоинженерството, 
метеорологичните прогнози и изменението на 
климата. Общо 19 от 28-те държави, участващи 
в съвместното предприятие, ще се включат и в 
консорциумите, експлоатиращи центровете. 
Заедно със средствата от ЕС общият бюджет 
ще възлезе на 840 милиона евро. Договоренос-
тите относно финансирането за новите супер-
компютри ще залегнат в подробните споразу-
мения за тяхното приемане, които предстои да
бъдат подписани.

Съвместното предприятие, заедно с избрани-
те локации домакини, планира да придобие 8 
суперкомпютъра: 3 прекурсора на машини с 
производителност над един екзафлопс (с капа-
цитет да извършват над 150 петафлопса, или 
150 милиона милиарда изчисления в секунда), 
които ще се наредят сред първите 5 в света, и 
5 машини с производителност от порядъка на 
петафлопс (които могат да извършват поне 4 
петафлопса, или 4 милиона милиарда опера-
ции в секунда).
Очаква се прекурсорите на системите с произ-
водителност от порядъка на екзафлопс да оси-
гурят 4—5 пъти повече изчислителна мощност 
от сегашните върхови суперкомпютърни сис-
теми на Партньорството за авангардна елек-
тронна обработка на данни в Европа (PRACE). 
Заедно със системите с производителност от 
порядъка на петафлопс те ще удвоят ресурса 

 България ще приеме
един от суперкомпютрите на Европа
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за суперизчисления, който може да бъде из-
ползван на европейско равнище, което озна-
чава, че много повече потребители ще имат 
достъп до него.
През следващите няколко месеца Съвместно-
то предприятие ще подпише споразумения с 
избраните организации домакини и форми-
раните от тях консорциуми. В споразуменията 
ще залегнат уредбата на обществените поръч-
ки за придобиването на машините и съответ-
ните бюджетни ангажименти на Комисията и 
държавите членки. Очаква се суперкомпютри-
те да бъдат пуснати в действие през втората 
половина на 2020 г. за европейските потреби-
тели от академичните среди, промишлеността 
и публичния сектор. Всички нови суперком-
пютри ще бъдат свързани с общоевропейска-
та високоскоростна мрежа GEANT подобно 
на съществуващите суперкомпютри, които са 
част от PRACE.
През следващите няколко дни служители на 
Комисията на ръководни постове съвместно с
представители на националните правителства 
и на суперкомпютърните центрове ще пред-
ставят този изключително важен за развитие-
то на свръхбързите изчисления в Европа етап.
Източник: Европейска комисия

 Предложение на Европейската
комисия за Бюджет 2020

Комисията предложи бюджет на ЕС в размер 
на 168,3 милиарда евро за 2020 г. за поконку-
рентоспособна европейска икономика и за со-
лидарност и сигурност в ЕС и извън него.
В рамките на текущия дългосрочен бюджет на 
ЕС за периода 2014—2 020 г. това е седмият и 
последен бюджет и той функционира според 
зададените в посочения дългосрочен бюджет 
ограничения. Предназначен е за оптимизира-
не на финансирането за съществуващите про-
грами, както и за новите инициативи, и за по-
вишаване на европейската добавена стойност 
в съответствие с приоритетите на Комисията 

„Юнкер“.
Гюнтер Йотингер, европейски комисар, отго-
варящ за бюджета и човешките ресурси, заяви:
Проектът за бюджета на ЕС за 2020 г. е послед-
ното бюджетно предложение на Комисията 
„Юнкер“. То има за цел продължаването на 
подкрепата за приоритетите на ЕС — работ-
ните места, растежа, младите хора, изменение-
то на климата, сигурността и солидарността 
— и подготовката на прехода към следващия 
бюджетен цикъл. Приканвам Съвета и Парла-
мента да постигнат своевременно споразуме-
ние, което ще осигури стабилност за бъдещето 
на ЕС.
Що се отнася до предложението на Комисия-
та, парите по бюджета за 2020 г. ще отидат за 
следните приоритетни области: конкуренто-
способната икономика и младите хора, засил-
ването на сигурността и солидарността в ЕС и 
извън него, както и изменението на климата.
21 % от общия предложен бюджет за 2020 г. ще 
бъдат използвани за справяне с изменението 
на климата. Това е в съответствие с амбициоз-
ната цел за изразходване на 20 % от текущия 
дългосрочен бюджет на ЕС за дейности, насо-
чени към борбата с изменението на климата.

Над 83 милиарда евро бюджетни кредити за 
поети задължения ще дадат тласък на иконо-
мическия растеж, на европейските региони и 
ще помогнат на младите хора. От тях:
- 13,2 милиарда евро за научни изследвания и 
иновации в цяла Европа в рамките на „Хори-
зонт 2020“ — най-големият и последен транш 
от програмата на ЕС за научни изследвания 
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и иновации (+6,4 % в сравнение с 2019 г.) — 
включително пилотната фаза на Европейския 
съвет по иновациите в подкрепа на водещи 
новатори, малки предприятия и учени с по-
тенциал за бърз растеж в Европа и в световен 
мащаб;
- 2,8 милиарда евро за образование по програ-
мата „Еразъм +“;
- 117 милиона евро за инициативата за мла-
дежка заетост (ИМЗ) в подкрепа на младите 
хора, живеещи в региони, в които равнището 
на младежката безработица е високо (с което 
общото финансиране за ИМЗ за периода меж-
ду 2014 г. и 2020 г. става 4,5 милиарда евро);
- 1,2 милиарда евро (+75 % спрямо 2019 г.) за 
европейската навигационна спътникова сис-
тема „Галилео“, за да може тя да продължи да 
разширява присъствието си на пазара и от 
сегашните 700 милиона потребители да дос-
тигне до 1,2 милиарда потребители в света до 
края на 2020 г.;
- 255 милиона евро за Европейската програма 
за промишлено развитие в областта на отбра-
ната (EDIDP), за да се насърчат европейските 
предприятия да работят заедно за разработва-
не на отбранителни продукти и технологии. 
EDIDP позволява да се изпробва сътрудни-
чеството в областта на отбраната на равни-
щето на ЕС в рамките на текущия бюджетен 
период, докато започне да действа истински 
Европейски фонд за отбрана от 2021 г. нататък.

Много от предизвикателствата, пред които е 
изправена Европа, са трансгранични. ЕС мно-
гократно използва всички възможности за 

гъвкавост в бюджета, за да отговори на бед-
ствия, да се справи с предизвикателствата на 
миграцията и да засили външните граници на 
ЕС. Чрез мобилизиране на различни инстру-
менти бюджетът на ЕС за 2020 г. ще продължи 
да инвестира в солидарност и сигурност в Ев-
ропа и извън нея:

- 420,6 милиона евро (+34,6 % спрямо 2019 г.) 
за Европейската агенция за гранична и бре-
гова охрана (Frontex) след постигнатото през 
март 2019 г. от Европейския парламент и Съ-
вета политическо споразумение да се създаде 
постоянен корпус от 10 000 гранични служи-
тели до 2027 г.;
- 156,2 милиона евро за новата програма 
rescEU (модернизиране на съществуващия ме-
ханизъм за гражданска защита на ЕС), с цел да 
се отговори по-добре на земетресения, горски 
пожари и други бедствия. Това ще помогне да 
се изгради резерв от способности за реагира-
не на равнището на ЕС, например противопо-
жарни самолети и хеликоптери, както и капа-
цитет за спешна медицинска помощ;
- 560 милиона евро за нуждаещите се в Сирия, 
както и за бежанците и приемните им общно-
сти в региона. Това е бюджетният отговор на 
ангажимента, поет на конференцията „Брюк-
сел III“ през 2019 г. по отношение на бъдещето 
на Сирия (в бюджета на ЕС за 2019 г. вече се 
предвижда финансиране за Сирия в размер на 
2,01 милиарда евро);
- Продължаване на подкрепата за разработва-
нето на системата за влизане/излизане, систе-
мата на ЕС за информация за пътуванията и 
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разрешаването им, за подобрената Шенгенска 
информационна система и Европейския фонд 
за устойчиво развитие, с общата цел за пови-
шаване на оперативната съвместимост на ин-
формационните системи на ЕС, за да се осигу-
ри безопасността на гражданите на ЕС.
Ключов приоритет за Комисията е да гаран-
тира, че всяко евро от бюджета на ЕС създава 
добавена стойност за гражданите на ЕС. Това е 
и една от основните цели на предложението на
Комисията за следващия дългосрочен бюджет 
на ЕС за периода 2021—2027 г.
Заедно с проекта на бюджет Комисията пуб-
ликува преглед на изпълнението за всяка от 
програмите, финансирани от бюджета на ЕС. 
Прегледът показва, че чрез бюджета на ЕС се 
постигат конкретни резултати за хората в ЕС 
и извън него.
Източник: Европейска комисия

Младите хора бяха тежко засегнати от иконо-
мическата криза. Прочетете какво прави ЕС, 
за да им помогне за намиране на работа и реа-
лизиране на техния потенциал.
Държавите в ЕС имат възможност сами 
да определят какви мерки биха искали да 
вземат в подкрепа на младежката заетост и 
развитието на младите хора. В същото време 
ЕС е стартирал редица инициативи, които 
допълват националните мерки и допринасят 
за една по-социална Европа.
Общите инициативи осигуряват финансиране 
на програми за заетост и предлагат качествени 
стажове, получаване на международен опит и 
възможности за доброволческа дейност.
Годините на кризата лишиха много хора, 
навлизащи на трудовия пазар, от възможности 
за започване на истинска кариера. 
Коефициентът на безработица сред хората на 
възраст от 15 до 24 години в ЕС се повиши от 
15% през 2008 г. до 24% в началото на 2013 г. 
Нещата изглеждаха още по-зле в страни като 

Гърция (60% младежка безработица), Испания 
(56,2%), Хърватия (49,8%), Италия (44% през 
2014 г.) и Португалия (40,7%).
От 2013 г. делът на младите хора без работа 
започна да намалява и през първото 
тримесечие на 2019 г. средното ниво в ЕС 
беше 14,6%. Постепенно намалява и делът на 
младите хора, които не работят и не учат - за 
третото тримесечие на 2018 г. той е средно 
10,3% за ЕС.

Гаранцията за младежта и Инициативата за 
младежка заетост се концентрират върху 
млади хора, които нямат работа, не провеждат 
стаж и не учат. Тук се включват и дългосрочно 
безработни, както и хора, които не са 
регистрирани като търсещи работа.
Гаранцията за младежта е политически 
ангажимент от всички държави в ЕС да 
осигурят на всеки човек на възраст под 
25 години качествена оферта за работа, 
продължаване на обучението, осъществяване 
на практика или на стаж. Това трябва да се 
случи в рамките на 4 месеца от момента, в 
който той става безработен или приключва 
образованието си.
Инициативата за младежка заетост е 
инструмент за финансиране на програми на 
държавите по изпълнението на Гаранцията за 
младежта. Тези програми включват обучение 
или подпомагане на младите за намиране на 
първа работа, както и осигуряване на стимули 
за работодателите. Инициативата е насочена 
особено към онези региони в ЕС с младежка 
безработица над 25%. 

 Как Европа подкрепя младите хора
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От началото на 2014 г. в схеми по Гаранцията за 
младежта са се регистрирали над 20 милиона 
души, а над 2,4 млн. души са получили директна 
подкрепа по Инициативата за младежка 
заетост, показват данни на Комисията.
ЕС стартира също така Европейски алианс 
за професионална подготовка, за да подобри 
качеството на практическото обучение в 
Европа и да подкрепи постигането на целите 
на Гаранцията за младежта.
През 2014 г. страните членки одобриха рамка за 
качество на стажовете, която цели да осигури 
на младите хора възможности за натрупване 
на ценен опит при безопасни и справедливи 
условия.
За да могат младите хора да намерят работа 
в друга страна, полученото от тях обучение и 
натрупаните квалификации трябва да могат 
да бъдат признати извън страната, в която са 
придобити. 
През 2018 г. страните в ЕС приеха препоръка 
за въвеждане до 2025 г. на автоматично 
признаване на дипломите за висше образование 
и на квалификациите за гимназиален етап на 
средното образование.

Съществуват различни инструменти на 
ЕС, които правят по-лесно сравняването и 
признаване на квалификации - Европейската 
квалификационна рамка, Europass,  
Европейската система за трансфер на кредити 
в професионалното образование и обучение.
Европейският съюз цели да изгради 
Европейско пространство за образование, 
за да направи по-лесно за младите хора да 
получат качествено образование и обучение и 
да си намерят работа.
Водещата програма на ЕС за образование, 
обучение, младежта и спорта се нарича „Еразъм 
+“. Тя стартира през 1987 г. като програма за 
студентски обмен, но днес обхваща много 
други област.
За периода 2014-2020 г. „Еразъм +“ осигурява 
възможности за мобилност на 4 млн. души 
и за изграждане на 25 000 стратегически 
партньорства. За следващия бюджетен период 
Европейският парламент предлага тройно 
увеличение на средствата по програмата.
Европейският портал за търсене на работа EU-
RES стартира платформа, насочена към хората 
на възраст между 18 и 35 години, под името 
„Вашата първа EURES работа“. Платформата 
събира на едно място обяви за свободни 
позиции от работодатели от всички страни в 
ЕС, както и от Норвегия и Исландия
От 2016 г. функционира Европейски корпус за 
солидарност, който финансира доброволчески 
проекти, стажове и работни места за млади 
хора, полагащи грижи за общности и хора 
из Европа. До средата на 2018 г. за участие в 
такива проекти са се записали 64 000 млади 
европейци.

Източник: Европейски парламент


