Електронен информационен бюлетин
бр. 1, 2019 г.

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

Резултати от регионалното ученическо състезание
Евроскола за Сливенска и Ямболска области
На 12 януари 2019 г., в зала „Май“ в Община Сливен се проведе регионалното
състезание #Евроскола за
средношколци
от
Сливенска и Ямболска
области. Събитието се
организира
от
Европейския парламент с
любезното домакинство
на Община Сливен.
Общо 9 отбора от средни
училища от Сливенска и
Ямболска
области,
мериха сили в познанията
си относно ЕС, умения да
говорят пред публика, да
изразяват лично мнение
по въпроси на журито,
както и да представят темата си на един от трите работни европейски езика (английски,
френски, немски).
Отборите бяха оценявани от жури в състав: Владимир Уручев – евродепутат; Теодор
Стойчев – ръководител на Бюрото на ЕП в България и Нено Ненов – акредитиран
сътрудник на евродепутата Ева Майдел. Заместник-кметът на Община Сливен – Стоян
Марков, участниците и изтегли жребия с поредността на представяне на отборите.
Всички ученици се представиха достойно, а като изненада за тях журито предостави
шанс не на едно, а на пет от общо 9-те училища да пътуват до Страсбург. В периода
март-май 2019 г., всяко от тях ще може да заведе 24 ученика и 2ма учители в
Европейския парламент, където ще имат шанс за един ден да влязат в ролята на
евродепутати заедно със свои връстници от цяла Европа.
Победителите в регионалното състезание Евроскола, проведено на 12.01.2019 г. са:
1.
2.
3.
4.
5.

ППМГ „Добри Чинтулов“ - Сливен
ПГПЗЕ „Захарий Стоянов“ – Сливен
СУ „П.К.Яворов“ – Стралджа
ПМГ „Атанас Радев“ – Ямбол
ПГИ „Г.С.Раковски“ – Ямбол

Честито на всички и им пожелаваме интересно и ползотворно пътуване до Страсбург!
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#Европейски избори: Нов уебсайт обяснява как се гласува
във всички държави членки

Четири месеца преди европейските избори Европейският
парламент стартира нов уебсайт, който подробно обяснява как се
гласува във всички държави-членки или от чужбина.
Уебсайтът е направен така, че да помага на хората да намират
цялата необходима информация на едно място. За пръв път
Европейският парламент предлага такъв инструмент, който
позволява гласът на всеки да бъде чут на Европейските избори.
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Като европейци, ние сме изправени пред множество предизвикателства: от
миграцията до промените в климата, от младежката безработица до сигурността
на личните данни. Живеем в свят на все по-голяма глобализация и конкуренция.
Същевременно референдумът за Брекзит показа, че проектът за Европейски
съюз може да промени посоката си. Повечето от нас приемат демокрацията за
даденост, но и тя все по-често изглежда застрашена като принцип и на практика.
Защото този път не е достатъчно да се надяваме на по-добро бъдеще – този път
всеки един от нас трябва да поеме отговорност, за да може то да се осъществи.
Защо да гласуваме на европейските избори през май 2019 г.?
Който гласува, взема бъдещето си в свои ръце.




Нашият вот оказва влияние върху решенията на Европейския парламент,
които засягат ежедневието ни.
Нашият глас дава сила на Европейския съюз. Той защитава нас и нашите
близки.
Нашият глас защитава демокрацията.

Как може да гласувате, стъпка по стъпка
Националните правила за гласуване са обяснени във формат „въпроси и
отговори“, които включват информация за деня на провеждането на изборите,
избирателната възраст, крайния срок за регистрация, необходимите документи
за регистрация, както и минималния праг за избиране на политическите партии,
общия брой евродепутати, които ще бъдат избрани във всяка държава членка, и
връзки към уебсайтовете на националните избирателни органи.
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Цялата тази информация е специфична за всяка държава. Уебсайтът предоставя
отговори за всички държави на официалния им език и на английски.
Как да гласуваме в България?
Всеки гражданин, навършил 18 години, може да гласува на европейски избори,
ако е живял в България или в друга държава-членка на ЕС най-малко три месеца
непосредствено преди изборите. Гласуването е задължително за българските
граждани. Изборите в България обикновено се провеждат в неделя, което
означава, че в случая с Европейските избори това се пада на 26 май 2019 г.
Избирателите ще гласуват за 17 членове на Европейския парламент през
2019 г. - колкото и на изборите през 2014 г.
Избирателите в България гласуват в конкретни избирателни секции, определяни
спрямо постоянния адрес на гражданите според документите за самоличност.
Възможно е гласуване и в избирателни секции съгласно настоящия адрес, но е
нужна предварителна регистрация при съответната общинска администрация по
настоящия адрес.
Избиратели с трайни увреждания, които не им позволяват да гласуват в
изборното помещение, могат да гласуват с подвижна избирателна урна, но
трябва да заявяват желанието си не по-късно от 30 дни преди изборния ден.
Изключения при гласуването по постоянен адрес са възможни за студенти и
ученици.
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Гласуване от чужбина
Уебсайтът предоставя информация относно гласуването от чужбина (от други страни на
ЕС или от трета държава) или чрез пълномощник. Това може да бъде от особено
значение за трите милиона жители на ЕС, пребиваващи в Обединеното кралство.
Как да гласуваме на европейските избори, ако живеем извън родната си страна?
Мога ли да гласувам от друга страна в ЕС?
Ако сте от България, а живеете в друга страна от ЕС можете да гласувате, ако през
последните три месеца непосредствено преди изборите сте живели в България или в
друга страна в ЕС. Гласуването се провежда в избирателни секции в дипломатическите
и консулските представителства на България, както и в избирателни секции извън тях,
когато законодателството на приемащата държава го позволява.
Избиратели без настояща регистрация в България или друга страна в ЕС се премахват от
избирателните списъци. Избирател може да поиска да бъде включен от властите в
избирателен списък преди изборите. Ако не сте включени в избирателен списък на
секция извън България, може да бъдете добавени в деня на изборите на място. За
целта трябва да представите документ за самоличност и да попълните стандартна
декларация, че изпълнявате критеиите (например, че през последните три месеца сте
живели в България или в друга страна в ЕС), че не сте гласували на същите избори и
няма да гласувате в друга секция.
Ако сте от България, но живеете в страна извън ЕС, не можете да гласувате.
Уебсайтът също съдържа:






секция с „въпроси и отговори“ относно Европейския парламент, водещите
кандидати и какво се случва след изборите,
възможност за самите граждани да се включат в повишаването на
осведомеността за изборите,
секция с новини за изборите от централната страница на Парламента,
връзка към страница с резултати от изборите,
връзки към политическите групи в Европейския парламент и към европейските
политически партии.
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Включете се!
Този път не е достатъчно само да се надяваме на по-добро бъдеще.
Този път всеки един от нас трябва да участва в изграждането на
утрешния ден. Ето защо този път трябва да поемем отговорност – да
гласуваме и да убедим и други да гласуват.
Отделете малко от времето си, за да посетите сайта
thistimeimvoting.eu, да заявите готовността да гласувате и да
убедите и своите приятели и близки да го направят.
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Защита на потребителите: Сделка за общоевропейски
правила относно продаваните дефектни продукти
Потребителите, пазаруващи през интернет или на място, ще имат еднакви
права ако закупят дефектен продукт, съгласно нови правила, договорени
днес.
Директивата относно продажбата на стоки цели да гарантира високо ниво на
защита на потребителите в ЕС и да създаде правна сигурност за предприятията,
които искат да продават продуктите си в други държави-членки. Тя хармонизира
определени договорни права като например възможностите за защита, достъпни
за потребителите когато продуктът не работи както трябва или е дефектен и
начините за използване на тези възможности.
Правилата, договорени от преговарящите от страна на Парламента и Съвета, ще
се отнасят както до онлайн, така и до офлайн (на място) продажбите, като
например няма да има значение дали потребителят закупува електродомакински
уред, играчка или компютър по интернет или на място в магазин.
Стоките с цифрови елементи (напр. „интелигентни“ хладилници, смартфони и
телевизори или цифрови часовници) също са обхванати от тази директива.
Потребителите, купуващи тези продукти, ще имат право на необходимите
актуализации в рамките на разумен период от време въз основа на вида и
предназначението на стоките и цифровите елементи.
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Осигуряване на важни договорни права, когато нещо се обърка
Тази директива обхваща и средствата за защита, с които разполагат
потребителите, гаранционните срокове, изискванията за доказателство и
задълженията на търговеца:







при дефектен продукт потребителят ще има правото да избере дали
продуктът да бъде поправен или заменен без допълнително заплащане;
потребителят ще има право на незабавно намаление на цената или
прекратяване на договора, както и да получи парите си обратно, при
определени случаи: например ако проблемът не е отстранен въпреки
опитите на търговеца, ако поправката не е направена в определения
„разумен период от време“ или ако дефектът е прекалено сериозен;
търговецът ще бъде считан за отговорен ако дефектът се появи в рамките
на 2 години от получаването на продукта от потребителя. Държавитечленки могат, обаче, да въведат или продължат да спазват по-дълъг
гаранционен период в националните си закони, с цел да се запази същото
ниво на защита на потребителя, което вече съществува в някои държави;
в рамките на една или две години след доставка купувачът не е задължен
да докаже, че продуктът е бил дефектен (изискванията за доказателства
са обърнати в полза на потребителя).

Така например в момента ако потребител установи, че продукт, който е закупил
преди повече от 6 месеца, е дефектен и поиска от продавача да го поправи или
замени, от потребителя може да бъде поискано да докаже, че този дефект е
съществувал в момента на доставката. Според новите правила в рамките на
период от една или две години потребителят ще може да поиска от продавача да
вземе мерки без да е нужно да доказва, че дефектът е съществувал в момента
на доставката.
Цитат
Паскал Аримон (ЕНП, Белгия), докладчик по законодателното предложение,
каза: „Потребителите трябва да имат право на едни и същи права, когато
купуват продукт, независимо от това къде се намират в Европа. С тази нова
разпоредба не само увеличаваме защитата на потребителите, но и също така
въвеждаме единна правна рамка за цифровите стоки.“
„Въпреки това, хармонизирането на ключови права на потребителите не
означава само повече защита на потребителите. То също така осигурява равни
условия за предприятията като им дава повече правна сигурност и доверие при
купуването и продаването през граница. Като съкращаваме правните бариери
ние подкрепяме особено малките предприятия, позволявайки им да получат
справедлив дял от интернет търговията наред с гиганти като Амазон“, добави
той.
Следващи стъпки
Временното споразумение все още трябва да бъде потвърдено от посланиците на
държавите-членки (Корепер) и от Комисията по вътрешен пазар и защита на
потребителите. След това директивата ще бъде подложена на гласуване в
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пленарната зала и ще бъде представена за одобрение на Съвета на министрите
на ЕС.
Директивата за продажбите на стоки е придружена от директивата за цифровото
съдържание, която бе временно договорена на 22 януари 2019 г. Те ще бъдат
гласувани на пленарното заседание като пакет.
Допълнителна информация: Процедурно досие

„#InvestEU“: Новата
заетостта и растеж

програма

за

увеличаване

на

Европейският парламент прие позицията си по нова програма на ЕС за
насърчаване на инвестициите и достъпа до финансиране през периода 2021
– 2027 г.
Новата програма „InvestEU“ ще замести сегашния Европейски фонд за
стратегически инвестиции (ЕФСИ), който бе създаден след финансовата криза.
Евродепутатите приеха в сряда изменения за подобряване на предложението на
Европейската комисия. Предложенията включват:
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увеличаване на гаранцията от бюджета на ЕС до 40,8 млрд. евро (в текущи цени)
за мобилизиране на допълнителни инвестиции в ЕС от 689 млрд. евро.
(Комисията предлага 38 млрд. евро за мобилизиране на 650 млрд. евро).



по-ясни и нови цели, като увеличаване на заетостта в ЕС; постигане на целите от
Парижкото споразумение относно изменението на климата; икономическо,
териториално и социално сближаване.



по-добра защита на климата: обвързване на поне 40% от общия финансов пакет
на програмата „InvestEU“ с климатични цели.



въвеждането на управителен съвет, за да се балансира политическия опит и този
в банковото дело при управлението на програмата; представител на ЕП също ще
бъде част от управителния съвет.
Европейската комисия и управителният съвет трябва да докладват годишно на
Парламента и на Съвета на ЕС относно напредъка, въздействието и програмните
операции на „InvestEU“, за да се гарантира по-голяма отчетност пред
европейските граждани.



Докладът беше приет с 517 гласа „за“, срещу 90 гласа „против“ и 25 „въздържал се“.
Цитати
Ева Майдел (ЕНП, България) коментира: „С „InvestEU“ целим да се осъществят
инвестиции за 700 милиарда евро в ЕС в следващите 7 години. За да не изостават
европейските икономики в световен план, имахме нужда от такава програма, която да
подкрепя инвестициите в устойчиви и иновативни проекти. Българският бизнес е в
отлична позиция да се възползва от средствата, защото през последните 3 години
привлече почти два милиарда евро по „Плана Юнкер“. България също така е първата
държава с консултантско звено в помощ на предприемачите за кандидатстване за
финансови инструменти и програми на ЕС.“.
Следващи стъпки
Евродепутатите са готови да започнат преговори с министрите на ЕС с цел да бъде
постигнатоспоразумение при първо четене.
Бързи факти
Програмата „InvestEU“ има за цел да обедини различни съществуващи финансови
инструменти на ЕС и да разшири модела на „Плана Юнкер“ за привличане на
инвеститори посредством гаранции от бюджета на ЕС. Сред финансовите инструменти,
които ще бъдат включени в новата програма са: Европейския фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ),инструментите на Механизма за свързване на Европа (Connecting
Europe Facility), някои от инструментите на Програмата за конкурентоспособност на
предприятията и малките и средни предприятия (COSME), някои от инструментите на
Програмата за заетост и социални иновации.
Новата програма „InvestEU“ ще включва фонда „InvestEU“, консултантския център
„InvestEU“ и портала „InvestEU“. Повече информация
Допълнителна информация
Процедурни стъпки
Приетият текст (16.01.2019)
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Видеозапис от дебата (15.01.2019)
Програмaта
„InvestEU“
–
правни

текстове

и

допълнителна

информация

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
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