Електронен информационен бюлетин
бр. 4, 2018 г.
Информационен център Europe Direct - Сливен е част от
информационната мрежа EUROPE DIRECT и се поддържа от Фондация
Европейски младежки инициативи, с финансовата подкрепа на
Европейския съюз. Той покрива територията на Сливенска област,
включваща общините Сливен, Нова Загора, Котел и Твърдица.
Europe Direct е информационен център, който помага на гражданите да
намерят отговорите на своите въпроси за Европейския съюз. Центърът
предлага всякакъв вид информация, свързана с Европейския съюз, включително за това какви са
Вашите права и възможности като гражданин на Европейския съюз и как да ги използвате.
Центърът може да предложи отговори на общи въпроси, а така също ако имате съвсем
конкретен и специфичен въпрос може да Ви насочи към най-добрия източник на информация и
консултации на европейско, национално, регионално и местно ниво.
За общи въпроси относно ЕС, можете да се свържете с Центърът за връзка Europe Direct или да
се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11.
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС. «Вашата Европа» Ви помага да
научите за правата си и да намерите практически съвети, когато пътувате из ЕС:
http://europa.eu/youreurope/citizens/index_bg.htm
Европа Директно – Сливен
Ул. Славянска, № 3, ет. 4; Работно време – всеки делничен ден от 9 до 16 ч.; Тел. 044 411 832
e-mail: europedirectsliven@gmail.com; www.europedirect-sliven.eu
последвайте ни във Facebook: https://www.facebook.com/europe.directsliven
и Twitter: https://twitter.com/EDCSliven

Използвали ли сте услугите на информационен център Europe Direct наскоро?
Ето възможност да изразите впечатлението си от работата си с тях.
Това проучване е анонимно и няма да ви отнеме повече от 1 минута
Попълнете анкетата тук:
http://occurrence-survey.com/edic-users-satisfaction/page1.php

Цялата отговорност за съдържанието на материалите е на Europe Direct Сливен. При никакви
обстоятелства съдържанието в настоящата публикация не трябва да се приема за позиция на
Европейския съюз.
Съфинансирано
от Европейския съюз

Аз избирам „ЗА” Европа: Следващите избори за Европейски
парламент ще бъдат между 23 и 26 май 2019г.
Следващите избори за ЕП ще бъдат между 23 и 26 май 2019 г.
Гражданите на Европейския съюз заедно ще изберат и ще се ангажират с Европейския
парламент за девети път.
Броят на местата в Парламента ще намалее от 751 на 705 заради решението на
Великобритания да напусне ЕС през март 2019 г.
За да по-добра информираност и за да насърчи и мотивира европейските граждани да
гласуват,
Европейският
парламент
създаде
специален
уебсайт:
https://www.thistimeimvoting.eu/.
Всеки може да се регистрира на този сайт, като попълни името и имейла си, езика, на
който желае да получава информация, и най-близкия офис на ЕП.
С регистрацията си човек заявява намерението си да гласува на изборите за
Европейски парламент догодина. По този начин ще може да получава информация по
електронната поща по теми, към които е заявил интерес. Ще може да посещава
събития, свързани с кампанията, които се организират в неговата страна, и да се
свързва с хора, които се вълнуват от същите теми.
Регистрираните в сайта сами ще определят до каква степен желаят да се ангажират в
кампанията и ако не желаят да получават повече информация, могат по всяко време
да се отпишат. Желаещите ще могат да станат доброволци в социалните мрежи, за да
насърчат възможно най-много хора да се включат в кампанията.
Освен това ще получават материали онлайн, които могат да разпространяват, и ще
бъдат насърчавани да се включват в различни предизвикателства за разрастване на
кампанията. Ако желаят, могат да организират и собствена кампания със свои
собствени прояви. Бюрото за връзка на Европейския парламент в България ще се
свърже лично с най-активните участници в кампанията, за да им окаже подкрепа в
този процес.
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На 22 юни 2018 г. повече от 70 млади хора се събраха на регионална среща-дебат „Аз
избирам „За“ Европа“.
Форумът беше посветен на предстоящите през м. май 2019 г. избори за Европейски
парламент и е част от националната кампания на мрежата от информационни центрове
Европа Директно в България.
Гостоприемен домакин на участниците от Велико Търново, Шумен, Разград и Търговище
бяха ученици от гр. Сливен.
В срещата участваха основно ученици на възраст 17-18 години, които ще гласуват за
първи път през следващата година.
„Това, което България постигна през годините, в които е член на Европейския съюз е
много сериозно. Колкото повече информация се предоставя за европейските
институции и за това, как те функционират, толкова повече ще разбираме какви са
механизмите, които пряко влияят върху нашия живот. Надявам се, че след поредицата
от срещи като тази, сте по – информирани и запалени по европейската идея―, каза
кметът на Сливен Стефан Радев при откриването на срещата.
Гост на събитието беше и българският евродепутат Владимир Уручев, който поздрави
участниците и каза, че, младите хора са важна част от Европа и Европейския съюз: „Те
са тези, които трябва да работят и да надграждат европейските ценности. Важно е
догодина, когато стартира подготовката за изборите за Европейски парламент, да се
започне този разговор с младите хора, за да се ориентират по–добре, да премислят
нещата и да имат свое отношение. Хората са тези, които решават кой ще ги
представлява и ще говори от тяхно име. Трябва да се избират такива представители,
които са най – близо до тяхното виждане. България направи едно успешно
председателство на Съвета на Европейския съюз. Темата за Западните Балкани не само
беше повдигната, но беше извършен и пробив, за да се решат много от проблемите,
които спираха този регион да върви напред. За младите хора е важно да бъдат
ориентирани, да следват целите си и да ги постигат―, каза евродепутатът.

Съфинансирано
от Европейския съюз

Заместник областният управител на Сливенска област, Димитринка Петкова приветства
младите европейци с думите: „Разчитаме на Вас – знаещи, можещи и интелигентни
млади хора, които смело ще изразят своето мислене и ще покажат каква искат да бъде
България и ще защитят своите мечти и своите идеи‖.
По време на дебата, учениците имаха възможност да представят и аргументират своите
мнения и позиции по различни въпроси от дневния ред на Европейския съюз.
Попитахме няколко от младежите какво би ги мотивирало да упражнят правото си на
глас, ако тези дни имат възможност да гласуват за свои избраници в Европейския
парламент:
Ивелина: „Бих гласувала заради възможността да пътувам свободно в различни
държави. От родителите си знам, че преди време е било доста трудно да прекосяваш
граници. Аз участвам в танцов състав и мисля, че е прекрасно да бъдеш днес на едно,
утре – на друго място; да можеш да говориш спокойно с близките си по телефона, без
да се притесняваш от високите цени на роуминга. Сега завършвам училище и разчитам
много на възможностите, които осигурява за младите хора програма „Еразъм +‖.‖
Калин и Георги: „Ще гласуваме, защото след като ни е дадено право да гласуваме, ние
трябва да се възползваме от него. Вярваме, че този глас ще се чуе, макар и да е един
от многото – всеки глас е важен и има значение.‖
Велизар: „Младите хора се чувстват вече европейци и имат отговорността да покажат
каква е посоката, в която искат да поемат. Ще гласувам, защото е необходимо да се
предприемат крачки за по-устойчиви и по-зелени градове, с чиста питейна вода и чист
въздух, където енергията, която използваме е по-свободна и по-зелена. Това е важно за
младите хора, а Европейският парламент гласува закони в тази посока.‖
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Моника: „Ще гласувам, защото се чувствам европеец. Радвам се , че мога да уча в
чужбина, да работя /ако реша/ в друга страна. Мога да слушам световноизвестни
изпълнители, които идват в България, много училища се подобриха с европейски
проекти‖.
Наесен информационната кампания, насочена към средношколците, които ще имат
правото да гласуват за първи път, ще продължи в национапен мащаб със симулация на
европейски избори в повече от 70 училища в над 15 града на страната, където има
центрове Европа Директно. Младежите, спечелили изборите, ще се съберат на
симулация на пленарно заседание на Европейския парламент в края на м. октомври в
гр. Велико Търново и ще обсъждат наболели за европейската общност въпроси като
миграцията, Брекзит, бюджета на Европа и др.

За какво ще гласувате? #thistimeamvoting
Всеки има различни причини да гласува, различна мотивация да отиде в избирателната
секция и да даде своя вот. Ето, например, Глория, тя би искала да види повече
възможности за реализация на младите хора.
Каква е Вашата причина? Предлагаме Ви да направите две неща днес:


Споделете нашето видео с Глория за старта на кампанията в социалните мрежи.
Ако искате да видите клипове на други езици, можете да ги откриете всички тук
със субтитри на английски език.



Направете видеоклип за Вашите мотиви да се включите в кампанията и го
споделете с хаштаг #thistimeimvoting. Ние ще се оглеждаме за най-добрите
клипове, които ще използваме в следващото видео за кампанията. Можете да
публикувате Вашия клип в Twitter или Instagram с горния хаштаг или на
следната Facebook страница.

Сайтът на кампанията е вече на български, посетете, регистрирайте се и
споделяйте.

Съфинансирано
от Европейския съюз

Този път ще гласувам
Европейски избори 23 – 26 май 2019 г.
Този път не е достатъчно да се надяваме на по-добро бъдеще – този път всички ние
трябва да поемем отговорност, за да може то да се осъществи.
Затова този път ние не Ви молим просто да гласувате, а да ни помогнете да убедим и
други да го направят.
Защото когато всички гласуваме, всички печелим.
Да, този път ще гласувам.

Сливен се включва в Европейската година на културното
наследство
„Културното наследство е не само наследство от миналото, но и ресурс за бъдещето
ни― — Тибор Наврачич, европейски комисар по въпросите на образованието, младежта,
културата и спорта
2018 г. беше обявена за Европейска година на културното наследство.
Това наследство е навсякъде около нас — в градовете, в пейзажите, в археологическите
ни обекти. Можем да го открием не само в литературата и в изкуството, но и в
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занаятчийските умения, в кулинарията, във филмите, песните и приказките. Културното
наследство ни обединява в своето многообразие. Днес то е по-достъпно от всякога,
благодарение на технологиите и интернет.
Целта на Европейската година на културното наследство е да се насърчат повече хора
да откриват и изучават културното наследство на Европа, както и да се засили
чувството на принадлежност на европейците към общото европейско семейство.
През 2018 г. ще се акцентира върху стойността на културното наследство за обществото,
приноса му за икономиката, ролята му в европейската културна дипломация и
значението на неговото съхранение за бъдещите поколения.
Културното наследство играе важна икономическа роля в Европа. В отрасъла са заети
над 300 000 души, а 7,8 милиона европейски работни места са косвено свързани с него,
например в областта на туризма и строителството. Освен това културното наследство
има положително — макар и все още недооценено — въздействие върху нашите
общества, като допринася за качеството на живот, социалното сближаване и
междукултурния диалог.
През 2018 г. се провеждат хиляди дейности и чествания в цяла Европа. 10 големи
европейски инициативи ще гарантират, че отзвукът от честванията ще продължи и
след 2018 г. Тези инициативи ще се изпълняват от Европейската комисия в
сътрудничество с ключови партньори (Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други
европейски организации). Чрез десетте инициативи ще бъде извлечена максимална
подкрепа за постигането на четири цели: участие, устойчивост, защита и иновации.
Освен това ЕС ще финансира проекти за подкрепа на културното наследство. В рамките
на програма Творческа Европа бе дадено началото на специална покана за представяне
на предложения за проекти за сътрудничество във връзка с годината.
Множество допълнителни възможности по Еразъм+, Европа за гражданите, Хоризонт
2020 и други програми на ЕС.

Европейската година в Сливен
Над 90 културни инициативи ще се проведат в България, като част от
Националния календар на Европейската година на културното наследство.
Списък на събитията можете да видите тук. В Сливен календарът включва:

Изложба-живопис на сливенска художничка показва красотата на
котленските килими
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Като част от националната програма, на 17 май в Сливен беше открита изложбата
„Фучила― на Дора Куршумова в една от залите на Националния музей на текстилната
индустрия. На откриването присъства и заместник-кметът Стоян Марков, който поздрави
художничката за прекрасната изложба и пожела нови творчески хоризонти.
Експозицията съдържа 28 живописни платна, вдъхновени от ритуалния котленски
килим. Акцент в изложбата е автентичен модел килим „Фучила― от 1882 година.
„В навечерието на Международния ден на музеите откриваме една нетрадиционна, но
любопитна и интересна изложба с цвят и смисъл. Тя е тясно свързана с темата на нашия
музей и включва живописни платна на Дора Куршумова, вдъхновени от богатата
семантика на котленските килими. Всяка картина има своя собствена история, а част от
платната се показват за първи път. 2018 година е Европейска година на културното
наследство, а изложбата „Фучила― е част от националната програма за отбелязването
й,― каза Тони Димитрова – завеждащ филиала на музея, при откриването.
Дора Куршумова сподели пред публиката, че във всяка от картините има приказка,
която разказва за втъканото килимено изображение. „Изложбата е наречена така на
един от най-старите котленски килими - „Фучила―, в който са втъкани цветни ромбове,
приличащи на детски хвърчила. Затова и на картината „Фучила― съм нарисувала не
килим, а две момичета, които пускат хвърчила в небето. За котленските килими важи
едно много важно правило: всеки килим се държи от едната страна 100 години, после
се обръща от другата и така стои още 100 години. За освежаване на цветовете се
използва разрязана глава зеле, с която се търка килимът.―
Освен с много любопитни неща около създаването на всяка картина и историята на
котленските килими, Дора Куршумова запозна публиката и с техниката за рисуване на
живописните платна. Тя се нарича батик енкаустика – рисува се върху платно, с
помощта на восък, капки белина и акрилни бои.
Изложбата може да се види до края на септември.
Национален музей на Текстилната индустрия: ул. "Стоил войвода" 3, гр. Сливен 8800
Работно Време:
Понеделник –Петък: 08:30-16:30ч
Линк: http://infotourism.sliven.bg/actual/historical_heritage_03_005.htm
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Експозиция „Западноевропейска графика XIX – XX век“ и цикъл
лекции „Влиянието на западноевропейското изкуство от XIX- XX
век върху българското изкуство след Освобождението“

Експозицията включва творби изцяло от дарената на Художествена галерия "Димитър
Добрович" колекция от известния писател и изкуствовед проф. Богомил Райнов.
Дарената от него сбирка е съставена от 303 произведения на общо 200 автора. В
продължение на три десетилетия видният писател сформира своята колекция. В нея са
представени основните стилове и направления, властвали в западноевропейското
изкуство през XIX –XX век. Колекцията съдържа творби, дело на световноизвестни
майстори на живописта и графиката – Франсиско Гоя, Пабло Пикасо, Хуан Миро, Марк
Шагал, Теодор Жерико, Йожен Дъолакроа, Едуар Мане, Огюст Реноар, Алфонс Муха,
Джеймс Уистлър, Камий Коро, Василий Кандински, Морис дъо Вламенк, Андре Дерен,
Раул Дюфи, Албер Марке и др.
Изложбата може да се види до края на годината.
Работно време: от вторник до петък - от 9 до 18 ч., събота и неделя - от 10 до 17 ч.,
почивен ден – понеделник
Интернет-сайт на музея: http://art-gallery.sliven.net
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Kампания „Човешкото лице на културното наследство“
"Европа директно" - Сливен също дава своя принос за отбелязване на Годината на
културното наследство в Европа.
Ние партнираме на Представителството на Европейската комисия в България в
кампанията „Човешкото лице на културното наследство―. Кампанията представя 27
европейци, избрали да живеят и работят в България. Те разказват за живота си тук и за
впечатленията си от българската култура. Как ни виждат те? Какво е общото между
нашите култури? А различното? Какво ни свързва и разделя?
Техните впечатления са събрани в 27 пощенски картички, които се разпространяват
безплатно от различни културни обекти в цялата страна. На всяка локация са достъпни
до 3 различни типа картички. Всички портрети и истории могат да бъдат намерени и на
официалната Фейсбук страница на Представителството.
Кампанията е покана това лято да посетите колкото се може повече музеи и
едновременно с това за миг да възприемете една друга гледна точка и да видите
културата на България и на Европа по нов начин. Проектът е реализиран с любезното
съдействие на Министерството на културата на Република България и мрежата им от
културни институти.
В Сливен можете да намерите картички в:
· Регионален исторически музей - гр. Сливен;
· Художествена галерия - гр. Сливен;
· Информационен център "Европа директно" - гр. Сливен
Пълен списък на кампанията по области можете да видите тук.
Допълнителна
информация
за
Европейската
наследство:
http://ec.europa.eu/culture/
EAC-EYCH2018@ec.europa.eu
#EuropeForCulture
Национален координатор за България:
Петър Миладинов, държавен експерт,
p.miladinov@mc.government.bg

година

Министерство

на

на

културното

културата,
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Е-mail:

Пластмасови
изделия
за
еднократна
#ГотовиЛиСтеЗаПромяна, #ReadyToChange?

употреба:

Кампания на ЕС против пластмасовите продукти за еднократна употреба.
Животът е толкова забързан, че не винаги имаме време да помислим за ефекта от
малките ежедневни избори, които правим, като например използването на чаша за кафе
с пластмасов капак за еднократна употреба или пиенето на напитка със сламка.
43% от всички морски отпадъци, замърсяващи нашите океани, се състоят от едва 10
вида пластмасови продукти за еднократна употреба: кутии за храна, чаши и капачки за
напитки за еднократна употреба, памучни тампони, прибори (включително чинии,
бъркалки и сламки), балони и пластмасови дръжки за балони, пакети и опаковки,
бутилки от напитки, фасове, санитарни продукти и торбички за пазаруване. След като
изпълнят предназначението си, те често се оказват замърсяващи света на природата –
изхвърлени от вълните на плажа или потопени в океаните ни. Тези отпадъци имат
негативен ефект върху екосистемите, биоразнообразието и дори върху човешкото
здраве.
Това не може да продължава. Необходимо е да променим начина си на мислене по
отношение на пластмасовите изделия за еднократна употреба.
Какво представлява кампанията за ограничаване на пластмасовите изделия за
еднократна употреба?
За да повиши осведомеността относно устойчивите алтернативи на пластмасовите
продукти за еднократна употреба, на 5 юни 2018 г. Европейската комисия стартира
кампания за обществено обсъждане. Тя започна в Световния ден на околната среда,
който тази година се проведе под надслова „Да победим замърсяването с пластмаси―.
Кампанията се фокусира върху ефекта на различните пластмасови изделия за
еднократна употреба, подчертавайки устойчивите и достъпни алтернативи, които имаме
на разположение за решаване на проблема.
Кампанията насочи вниманието към различни категории пластмасови изделия за
еднократна употреба, включително памучни тампони, торбички за пазаруване, чаши за
кафе и капачките им, сламки, прибори, дръжки на близалки, опаковки на сладкиши и
пластмасови бутилки.
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Коя е целевата аудитория?
Кампанията е насочена към младите и динамични хора, които винаги са в движение.
Както бе посочено в редица доклади, изследвания и проучвания на общественото
мнение, включително проучване на Евробарометър, по-голямата част от тази група е
добре запозната и загрижена за ефекта от пластмасовите изделия за еднократна
употреба върху околната среда и рисковете за здравето, причинени от пластмасовите и
морските отпадъци.
Но нивото на осведоменост на целевата аудитория не се отразява върху ежедневния
избор, който тя прави. Хората продължават да пият кафе от чаши за еднократна
употреба и да използват сламки за напитките си. Многобройните кампании и снимки,
показващи ефекта на пластмасовите изделия за еднократна употреба върху живота в
моретата, не са ги убедили да спрат да ги използват. Явно е необходима нова
инициатива с по-убедителни аргументи.
Какво включва кампанията?
Кампанията срещу пластмасите за еднократна употреба използва тристъпков подход
към аудиторията си. Той включва:


видео, противодействащо на всеобщото възприемане на пластмасовите изделия
за еднократна употреба като удобни артикули и предлагащо повече информация
за кампанията.



информация в социалните медии, представяща „изкусителната― сила на
пластмасовите изделия за еднократна употреба – техните „ритуали на ухажване―,
– и предоставяща съвети и препоръки за това, как да устоим на тяхната
притегателна сила.



информативна уеб платформа, представляваща сърцето на кампанията, която
осигурява поглед към действията и инициативите на ЕС по отношение на
пластмасовите изделия за еднократна употреба.

Всички елементи на кампанията приканват европейците да преосмислят отношението си
към пластмасовите изделия за еднократна употреба и да научат повече за устойчивите
алтернативи.
PR-отделът на кампанията предоставя материали
видеоклипове и информационни бюлетини.

като

прес-пакет,

снимки

и

Кампанията е насочена към всички европейци и осигурява материали на всички
официални езици в ЕС. Особено внимание се обръща на следните държави членки на
ЕС: България, Гърция, Италия, Полша, Португалия, Румъния и Испания, и всички
материали са достъпни на официалните езици на тези държави.
Какъв е контекстът на кампанията?
Инициативата за борба с пластмасовите изделия за еднократна употреба е част от пошироката политика за кръгова икономика на ЕС, включваща първата в света Стратегия
за пластмасите: кампания, обхващаща целия ЕС, насочена към повишаване на
осъзнаването на ефекта на пластмасовите отпадъци и прехода към по-устойчива
кръгова икономика. Кампанията за повишаване на осведомеността е стартирана, за да
съпътства и да насърчи нови мерки за решаване на проблема още в основата му,
включително цели за намаляване и събиране на отпадъците, поемане на задължения от
производителите и мерки за повишаване на осведомеността.
Повече за кампанията и как можете да се включите: #ГотовиЛиСтеЗаПромяна?
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#InvestEU 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 година за 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
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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“.
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.
Какво е финансирал планът „Юнкер“?
Планът „Юнкер― позволява на групата на ЕИБ да финансира операции, които са порискови 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
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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.
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
Източник: Европейската комисия
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