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„Намали. Преизползвай. Рециклирай.”
Информационна кампания за намаляване употребата на пластмасата

Автор на рисунката Frantisek Czanner
Пластмасата е евтина и устойчива и се използва почти за всичко. Тя е едно от най-великите
изобретения на човечеството. В днешно време почти всичко е опаковано в пластмаса: напитки, храни,
пресни плодове и зеленчуци, препарати за миене.
Но изобретението се обърна срещу създателите си.
Всяка година европейците създават 25 милиона тона пластмасови отпадъци, но само около 30% от тях
се събират и рециклират. В световен мащаб пластмасите представляват 85% от отпадъците на плажа.
Устойчивостта на пластмасата, комбинирана с невежеството ни, изправи планетата Земя и човечеството
пред огромна екологична катастрофа.
За разграждането на една пластмасова бутилка от минерална вода, например, са необходими 450
години! А пластмасата, направена от петрол, не се разгражда въобще, тя просто се раздробява на
микроскопични частици, невидими за окото, наречени микропластмаса.
Микропластмасата попада в почвата, снега, на дъното на океаните. Водата, която пием съдържа
микропластмаса, защото пречиствателните станции не могат да я пречистят. Пластмасите стигат дори
до белите дробове и трапезата на гражданите, без да е известно какво е въздействието на
съдържащите се във въздуха, водата и храната пластмасови микрочастици върху тяхното здраве.
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Обикновените хора много често не осъзнават,
че те също имат вина за екологичната
катастрофа. Всички хора на планетата носят
отговорност за това: не само производителите
на пластмаса, но също така търговците,
управляващите,
общините,
сметоизвозващите компании, както и ние,
обикновените хора - потребителите. Всички!
И какво можем да направи всеки един от нас,
за да не бъде съучастник в това
престъпление?
Какво трябва да правим ежедневно, за да
намалим пластмасата?
В началото на учебната 2020/2021 година
Европа
Директно
–
Сливен
стартира
дистанционна кампания в училища и детски
градини от Сливен, за да насърчи активно гражданско поведение у подрастващите относно отговорното
използване на пластмасата. Бяха проведени уроци за използването и изхвърлянето на отпадъците, за
замяната на еднократните пластмасови изделия с такива за многократна употреба. Поредицата от
занимания включваха уроци, онлайн презентации, артработилници. Децата учиха песнички за разделното
събиране, правеха кратки представления по темата,
изработваха сувенири от рециклирани опаковки, щамповаха
европейските звезди върху торбички от текстил, които
останаха за тях и те подариха на родителите си.
В часа на класния ръководител и занимания по интереси те
изгледаха и новото видео на Европа Директно – Сливен
„Намали. Преизползвай. Рециклирай“. Някои от тях получиха
за домашна да нарисуват, напишат и измислят идеи за
опазване на околната среда.
По този начин вниманието на най-младите граждани на
Сливен
беше
насочено
към
проблема
със
свръхзамърсяването с пластмаса и как отговорно да се отнасят към него. В инициативата участваха над
500 деца от сливенски училища и детски градини и се надяваме техният брой да се увеличава, защото
кампанията продължава и през 2021 година.
Ето и някои съвети, които получиха учениците, но ще бъдат полезни за възрастните:
Какво може да направи всеки един от нас, за да
намалим пластмасата?
Откажете!
Откажете се (доколкото е възможно) или намалете
употребата на пластмасовите изделия за еднократна
употреба: найлонови торбички, тарелки, чинийки,
чашки, пластмасови вилици, лъжички, ножове,
сламки, клечките за уши.
Всички тях използваме средно за около 5 минути, а
после те остават стотици години на планетата! А
често се случва морските обитатели като китове,
делфини и други да се оплетат в пластмасови торби
или да ги погълнат и да загинат.
Използвайте алтернативи: изделия от хартия, дърво, бамбук, текстил, стъкло и прочие.
Намалете! закупуването на стоки, опаковани в пластмаса. Потърсете алтернативна опаковка (например
хартия), или откажете да ви сложат продукта в найлонова торбичка.
Купувайте само това, което наистина ви е нужно. Предварително си правете списък на нужните
покупки. Запитайте се: „Ако това беше на нормална цена, бих ли го взел?“
Преизползвайте!
Вместо да изхвърляте пластмасовите бутилки и гумите, намерете им друга употреба. Потърсете в
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интернет идеи за повторно използване, включете творческото си въображение и иноваторство –
например от бутилките и големите туби за минерална вода можете да направите саксии, парник, те са
много добра изолация. От гумите да направите сграда, заслон, да укрепите свличащ се склон и т.н.
Рециклирайте!
Хартия, пластмаса, стъкло, органичния отпадък, старите дрехи и обувки. Те са важен материал и ресурс.
Как можете да го направите: отделяйте хартията и картона в хартиена торба. Изхвърляйте на
определените за целта сини контейнери за хартия! Събирайте пластмасовите и стъклените бутилки в
чували,
и
периодично
ги
разделяйте преди изхвърляне –
пластмасовите бутилки сгъвайте
доколкото е възможно, за да
спестявате
място.
Жълтите
контейнери са за пластмаса и
метали, Зелените – за стъкло!
Битовият отпадък НЕ изхвърляйте
в контейнерите за смет. Събирайте
го в кофа и си правете компост,
който после да подхранва цветята
в саксиите, или го заравяйте в
градината, ако имате такава.
Дарявайте старите и износени
дрехи и обувки. Помнете, че има
хора, които имат нужда от помощ и
бихте ги зарадвали. Ако не знаете
къде да дарите, оставете ги в
отделни торби ДО казана за смет.
Със сигурност ще зарадвате някой.
Бъдете активни!
Определете си ден за почистване.
Организирайте своето семейство,
съседите. Говорете с тях.
Помнете, че отговорност имат
всички: от производителите на
пластмаса, през търговците, до
потребителите, после общината,
сметоизвозващата
компания.
Всички!
И колелото се върти. Всичко, което изхвърляме, се връща В НАС!
Помислете, преди да изхвърляте.
Нека уважаваме и пазим нашите най-ценни ресурси: чистата вода, чистия въздух и плодородната земя.
Без тях животът ни на тази планета е невъзможен.
НАМАЛИ. ПРЕИЗПОЛЗВАЙ. РЕЦИКЛИРАЙ.
REDUCE. REUSE. RECYCLE.
Кратък филм за това какви са последствията от пластмасата и какво трябва да направи всеки един от
нас, за да спасим планетата и себе си, който можете да покажете на Вашите деца, родители, ученици:
https://youtu.be/E0psmWVyWFQ
Повече информация за политиката на ЕС за намаляване употребата на пластмасата:
https://ec.europa.eu/environment/waste/plastic_waste.htm
Повече
снимки
от
кампанията,
можете
https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect/

да

видите

на

нашата

фейсбук-страница:
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Възможности за младите хора в Европа
На 16 декември 2020 г. информационен център
„Европа Директно – Сливен“ проведе онлайн
дискусия, на която бяха представени и обсъдени
възможностите,
които
предоставят
инструментите на ЕС за работа, обучение,
доброволчество и инвестиране. В дискусията се
включиха с презентации Европа Директно –
Сливен, Областен информационен център –
Сливен и Младежки дом – Сливен, които
предоставиха информация за възможности чрез
европейските програми и оперативните програми
в България, които биха били полезни за младите
хора и начинаещите предприемачи.
Представяме накратко част от информацията,
която беше включена в дискусията:
Справянето с младежката безработица е един от най-важните приоритети както на Европейския съюз,
така и на отделните държави-членки.
Младите хора заслужават всички възможности да разгърнат пълния си потенциал, за да дадат облик на
бъдещето на Европа и да преуспяват в контекста на зеления и цифровия преход. Те обаче често срещат
трудности при навлизането си на пазара на труда, а пандемията от коронавирус още повече открои
това.
За да подпомогне плана за възстановяване за младите хора, ЕС инвестира десетки милиарди
евро. Държавите членки трябва да дадат приоритет на инвестициите, които могат да помогнат на
младите хора в краткосрочен и средносрочен план.
Европейският съюз помага на държавите членки да се справят с младежката безработица, като
предлага:


мост към работните места — укрепване на Гаранцията за младежта



ориентиране към бъдещето на политиката на ЕС в областта на професионалното образование и
обучение



нови стимули за чиракуването



допълнителни мерки в подкрепа на младежката заетост.

Европейската гаранция за младежта
В случай, че проявите интерес към програмите и мерките, предвидени в Европейската гаранция за
младежта, Вие ще получите добро предложение за работа, продължаване на образованието,
чиракуване или стаж в рамките на 4 месеца след като сте останали без работа или сте напуснали
системата на формалното образование.
Възможните услуги, от които може да се възползвате в зависимост от индивидуалния Ви профил, са:
 Професионално ориентиране – предоставяне на информация за избора на професия,
квалификация, допълнителна квалификация или преквалификация;
 Мотивационно обучение, в бюрата по труда, но също и от външни лицензирани организации;
 Обучение за придобиване на професионална квалификация и/или ключови компетентности,
които са търсени на пазара на труда;
 Мерки за създаване на работни места чрез финансови субсидии за работодателите;
 Стажантски програми и мерки, насочени към младежи със средно или по-високо образование и с
професионална квалификация;
 Субсидиране на временна заетост;
 Насърчаване на териториалната мобилност в страната при търсене и започване на работа;
 Предоставяне на услуги от мрежата на европейските служби за заетост (EURES);
 Подкрепа за стартиране на собствен бизнес от младите хора с високо образование и
квалификация, които имат мотивация и бизнес идеи.
За повече информация относно възможностите за включване в програмите и мерките, съгласно
Европейската гаранция за младежта, може да се обърнете към трудовите посредници в дирекции „Бюро
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по труда” в цялата страна. За област Сливен те са:
ДБТ Нова Загора – Твърдица:



Донка Христанова 0878 491 837 dbt_tvardica@mbox.contact.bg
Дияна Мишинева 0878 491 837 dbt_tvardica@mbox.contact.bg

ДБТ Сливен:




Динка Йорданова 0879 007 389 dbt209@mbox.contact.bg
Радостина Георгиева 0879 007 389 dbt209@mbox.contact.bg
Веска Банова 0879 007 389 dbt209@mbox.contact.bg

ДБТ Котел:


Зарко Киров 0878 386 019 dbt211@mbox.contact.bg

Повече информация за Европейската гаранция за младежта, можете да получите от:
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1079&langId=bg
https://www.az.government.bg/pages/mladezhka-garanciya/
Европейски портал за трудова мобилност EURES
Eдин не толкова популярен все още в България инструмент на политиката на Европейския съюз относно
заетостта е Европейската мрежа за трудова мобилност EURES.
Европейската мрежа за услуги по заетостта EURES e създадена с цел улесняване и подпомагане на
свободното движение на работници и търсещи работа лица (ТРЛ), в рамките на Европейския съюз,
Европейското икономическо пространство (ЕИП), Великобритания и Швейцария. Тя предоставя
предоставя информация, консултация и наемане или устройване на работа в полза на работниците и
работодателите.
Мрежата винаги е работила усилено, за да гарантира, че европейските граждани могат да се възползват
от еднакви възможности въпреки езиковите бариери, културните различия, бюрократичните
предизвикателства, различията в трудовото законодателство и липсата на признаване на
образователните удостоверения в цяла Европа.
EURES България е част от Агенция по заетостта и напълно БЕЗПЛАТНО предоставя на своята
интернет страница https://eures.bg/index.php?lang=bg, комплекс от услуги за търсещи работа лица и за
работодатели.
EURES съветници -EURES предлага мрежа от съветници, които в лични контакти предоставят
търсената информация на търсещите работа и на работодателите. Има повече от 1000 съветници на
EURES из цяла Европа и техният брой расте, за България те са над 40.
Съветниците на EURES са подготвени специалисти, които консултират търсещите работа лица и
работодателите по различни практически, юридически и административни въпроси на заетостта и
пазара на труда в страните-членки на ЕС/ЕИП. Те имат развити експертни познания в практическите,
юридическите и административните аспекти свързани с мобилността на национално и транс-гранично
ниво. Те работят в Обществените ведомства по труда на всяка страна-членка или в партньорските
организации от мрежата на EURES.
За да намерите съветник на EURES във вашата страна или трансграничен регион, трябва да посетите
сайта на мрежата. Със съветниците на EURES можете да се свържете по електронна поща или
телефон.
Координати на EURES персонала в България, отговорен за всяка една от държавите в рамките на
EURES мрежата https://eures.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=147&Itemid=720&lang=bg
ЕС насърчава професионалното образование и обучение чрез Програма „Еразъм+“.
Програма „Еразъм+“ е програмата на ЕС за подкрепа на образованието, обучението, младежта и спорта
в Европа. С бюджета си от 14,7 млрд. евро Еразъм+ предоставя възможности на милиони европейци да
учат, да се обучават и да получат опит в чужбина. Продължаващата до 2020 г. програма „Еразъм+“
предлага възможности не само за студенти. В нея са включени седем предишни програми и затова се
предлагат възможности за най-различни хора и организации, като им помага да се развиват и да
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споделят знания и опит в институции и организации в различни страни
Кой може да участва в програма „Еразъм+“? Физическите лица: студенти, учащи, чиракуващи,
ученици, възрастни учащи, младежи, доброволци, университетски преподаватели, учители, инструктори,
младежки работници, специалисти от организации, работещи в областите на образованието, обучението
и младежта, са основната целева група по програмата.
Участието на тези лица в програмата обаче се осъществява с посредничеството на организации,
институции, органи или групи, които организират такива дейности. Условията за достъп до програмата са
свързани със следните две групи действащи лица: „участници“ (физически лица, участващи в
програмата) и „участващи организации“ (включително групи от поне четирима младежи, които са
активни в областта на работата с младежи, но не непременно в контекста на младежки организации,
наричани също „неформални групи младежи“). Условията за участие, приложими както за участниците,
така и за участващите организации, зависят от държавата, където те са установени.
Как да кандидатствате в „Еразъм+“ : Можете да разгледате актуалните покани за представяне на
предложения в раздела за покани на програмата или да посетите сайта на Центъра за развитие на
човешките ресурси: http://hrdc.bg
Еразъм за млади предприемачи
Това е програма, насочена към начинаещи предприемачи (откриващи бизнес) и е възможност за обмен
на предприемачи, която финансира Предприемач-Домакин да приеме Начинаещ предприемач от друга
държава, като това не е свързано с разходи за фирмата на домакина.
Това дава възможност за обмен на опит с начинаещи предприемачи, които ще работят заедно с
домакина в собствената му фирма.
Обменът продължава между 1 и 6 месеца.
Фирмите домакини се възползват от свежите идеи и от новите умения на мотивиран начинаещ
предприемач.
Давам им възможност да черпят знания за други европейски пазари и да развият международните си
контакти, без да напускат офиса си. Обменът може да постави начало на нови възможности за неговия
бизнес.
Програмата дава възможности за:
-

Създаване на международни контакти;

-

Работа със сериозен, мотивиран начинаещ предприемач, който има свежи идеи;

-

Натрупване на знания за чуждестранните пазари;

-

Намиране на оригинални решения за подобряване на бизнеса;

-

Откриване на възможности за потенциално сътрудничество;

-

Разширяване на бизнеса в друга държава

Кандидатстването в програмата „Еразъм за млади предприемачи“ става само с 3 стъпки:
Кандидатстване на сайта на програмата; Избиране на организация за контакт във вашата държава
(ТПП, бизнес инкубатори, организации в подкрепа на бизнеса) и Свързване с начинаещ предприемач в
чужбина и се уговаряте за проекта за обмен (например дати, цели и дейности)
Европейски корпус за солидарост
Ако сте на възраст между 18 и 30 години и търсите възможност да допринасяте за благото на
общностите в Европа и извън нея, можете да го направите с финансиране и подкрепа от Европейския
корпус за солидарност. Той помага на младите хора да участват в проекти от полза за общности в
чужбина или в техните собствени страни.
Тези проекти предлагат вдъхновяващ и обогатяващ опит, както и възможност да допринесеш за
промяна, докато развиваш уменията и компетентностите си.
Европейският корпус за солидарност предлага на младите лесно достъпни възможности за:


доброволчество



стажове



работни места



местни проекти за солидарност
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Те могат да бъдат в широк кръг от области — образование и обучение, гражданство и демократично
участие, околна среда и опазване на природата, миграция, култура и много други.
Как можете да участвате? Европейският корпус за солидарност предоставя финансиране на
организации под формата на безвъзмездни средства и посредством покани за представяне на
предложения.
Младите хора, които желаят да участват в такива дейности, трябва да се регистрират на портала на
Европейския корпус за солидарност. Това е мястото, където те могат да се свържат с организации, които
са получили безвъзмездни средства, за да участват в проекти.
За повече информация и кандидатстване:
 https://europeansolidaritycorps.bg/
 Европейски младежки портал
 Център за развитие на човешките ресурси hrdc@hrdc.bg; 02 / 915 50 10
 Евродеск информационни точки: https://eurodesk.eu/; https://eurodesk.bg
 Или да се свържете Евродеск-точка в Сливен, която се намира в Младежки дом – Сливен, Тел.
044
663151,
е-мейл:
mladejkidom@abv.bg
или
на
фейсбук-страницата:
https://www.facebook.com/mladejkidomsliven
Допълнителна информация относно:
-

възможности чрез оперативните програми в България, можете да получите от: Областен
информационен център Сливен –– тел. 044 611 145; е-мейл oic.sliven@gmail.com, както и да
посетите фейсбук страницата https://www.facebook.com/Областен-информационен-центърСливен-283084148471637

-

възможности чрез европейските програми: Информационен център „Европа Директно“ –
Сливен, тел. 044 411 832, europedirectsliven@gmail.com; http://europedirect-sliven.eu; или на
Фейсбук-страницата: https://www.facebook.com/SlivenEuropeDirect

Планът за възстановяването на Европа: Най-големият пакет
от стимули досега
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„Днес ни сме изправени пред определящ момент. Това, което започна с вирус, толкова малък, че очите
ни не можеха да видят, се превърна в икономическа криза, толкова голяма, че просто не може да бъде
пропусната. Нашият уникален модел, изграждан в продължение на 70 години, е подложен на изпитание
както никога досега в живота ни или в историята на нашия Съюз.
Кризата, с която трябва да се справим, е огромна. Но това също е и огромна възможност за Европа и
огромна отговорност за нас, да постъпим правилно в този определящ момент. Сега можем да положим
крайъгълния камък за Съюз, който е неутрален по отношение на климата, цифров и по-устойчив от
всякога.
Дължим го на бъдещите поколения.
Да живее Европа!“
Урсула фонд дер Лайен – Председател на Европейската комисия
Коронавирусът разклати Европа и света из основи, подлагайки на изпитание здравните и социалните
системи, нашите общества и икономики, нашия начин на живот и съвместна работа. За да бъдат
защитени животът и препитанието, възстановен единният пазар, както и да се постигне трайно и
проспериращо възстановяване, Европейската комисия предложи да бъде използван пълният потенциал
на бюджета на ЕС.
Дългосрочният бюджет на ЕС, съчетан с инициативата NextGenerationEU, която е временен инструмент
за стимулиране на възстановяването, ще бъде най-големият пакет от стимули, финансиран някога от
бюджета на ЕС. С общо 1,8 трилиона евро ще бъде подпомогнато възстановяването на Европа след
COVID-19. Това ще бъде една по-екологична, по-цифрова и по-устойчива Европа.
В новия дългосрочен бюджет ще бъдат подсилени механизмите за гъвкавост, за да се гарантира, че той
разполага с капацитет за посрещане на непредвидени нужди. Този бюджет е подходящ не само за
настоящето, но и за неизвестностите, които крие бъдещето.
На 10 ноември 2020 г. бе постигнато споразумение между Европейския парламент и държавите от ЕС в
рамките на Съвета относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС и NextGenerationEU. Това
споразумение ще даде възможност за подсилване на определени програми в рамките на дългосрочния
бюджет за периода 2021—2027 г. с общо 15 милиарда евро.
ИНВЕСТИРАНЕ ЗА СЛЕДВАЩОТО ПОКОЛЕНИЕ
Бюджетът на ЕС допълва националните усилия и е в уникалната позиция да осигури справедливо
социално-икономическо възстановяване и съживяване на единния пазар, да гарантира еднакви условия
на конкуренция и да подкрепи неотложните инвестиции, по-специално в екологичния и цифровия преход,
които са ключът към бъдещия просперитет и устойчивост на Европа.
За финансирането на NextGenerationEU Европейският съюз ще взема заеми на пазарите при поблагоприятни условия, отколкото много държави членки биха могли да получат, и ще преразпределя
сумите. Това допълнително финансиране ще бъде насочвано чрез програми на ЕС и ще бъде погасено
през дълъг период от време в рамките на бъдещите бюджети на ЕС — не преди 2028 г. и не по-късно от
2058 г.
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Средствата, набрани за NextGeneration EU, ще бъдат инвестирани в три стълба:
1. Подкрепа за държавите членки с инвестиции и реформи:


Нов механизъм за възстановяване и устойчивост ще предоставя финансовата подкрепа за
инвестиции и реформи, включително във връзка със зеления и цифровия преход и с
устойчивостта на националните икономики, като ги обвързва с приоритетите на ЕС. Този
инструмент ще бъде включен в европейския семестър. Той ще разполага с механизъм за
отпускане на безвъзмездни средства в размер на до 310 милиарда евро и ще бъде в състояние
да осигури до 250 милиарда евро под формата на заеми. Подкрепата ще бъде достъпна за
всички държави членки, но ще бъде съсредоточена върху най-засегнатите от тях и там, където
нуждите от устойчивост са най-големи.



Увеличение на действащите програми на политиката за сближаванемежду настоящия
момент и 2022 г. в рамките на новата инициатива REACT-EU, които ще бъдат разпределени въз
основа на тежестта на социално-икономическите последици от кризата, включително равнището
на младежката безработица и относителния просперитет на държавите членки.



Предложение за укрепване на Фонда за справедлив преход, за да се помогне на държавите
членки да ускорят прехода към неутралност по отношение на климата.



Подсилване на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, за да се
подпомогне на селските райони да извършат необходимите структурни промени в съответствие с
Европейския зелен пакт и за постигане на амбициозните цели в съответствие с новите стратегии
за биологично разнообразие и така наречената стратегия „от фермата до трапезата“..

2. Енергичен импулс за икономиката на ЕС чрез стимулиране на частните инвестиции:


Нов Инструмент за подкрепа на платежоспособността ще мобилизира частни ресурси за
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спешно подпомагане на жизнеспособни европейски предприятия в най-засегнатите сектори,
региони и държави. Целта му е да мобилизира 300 милиарда евро за подкрепа на
платежоспособността на предприятията от всички икономически сектори и да ги подготви за почисто, цифрово и устойчиво бъдеще.


Модернизиране на InvestEU — водещата инвестиционна програма на Европа за мобилизиране
на частни инвестиции в проекти в целия Съюз.



Нов Инструмент за стратегически инвестиции в рамките на InvestEU ще генерира инвестиции
до 150 милиарда евро с цел да повиши устойчивостта на стратегически сектори, по-специално
на свързаните с зеления и цифровия преход, и на възлови вериги за създаване на стойност на
вътрешния пазар благодарение на 15 милиарда евро принос от NextGeneration EU.

3. Извличане на поуки от кризата:


Нова Здравна програма — EU4Health за укрепване на здравната сигурност и подготовка за
бъдещи здравни кризи.



Укрепване на rescEU — Механизма за гражданска защита на Съюза, който ще бъде разширен
и засилен, за да може Съюзът да се подготви и да реагира на бъдещи кризи..



Подсилване на програма „Хоризонт Европа“ за финансирането на жизненоважни научни
изследвания в областта на здравето, устойчивостта и зеления и цифровия преход.



Подкрепа запартньорите на Европа по света чрез допълнителни 16,5 милиарда евро за външна
дейност, включително хуманитарна помощ.



Други програми на ЕС ще бъдат укрепени с цел бъдещата финансова рамка да бъде съобразена
с нуждите за възстановяване и стратегическите приоритети. Други инструменти ще бъдат
подсилени, за да стане бюджетът на ЕС по-гъвкав и съобразен с нуждите.

ОСНОВИ НА ПОЛИТИКАТА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Възобновяването на икономиката не означава връщане назад към статуквото отпреди кризата, а скок
напред. Трябва да отстраним краткосрочните вреди от кризата така, че да инвестираме и в нашето
дългосрочно бъдеще. Всички средства, набрани чрез NextGeneration EU, ще бъдат предоставени чрез
програми на ЕС, включени в преработения дългосрочен бюджет на ЕС:
Европейският зелен пакт в качеството му на стратегията на ЕС за възстановяване:


Мащабно саниране на нашите сгради и обновяване на инфраструктурата, както и
повече кръгова икономика, което ще доведе до създаването на работни места на местно
равнище;



Реализация на проекти за извличане на енергия от възобновяеми източници, особено
вятърната и слънчевата енергия, и даване на енергичен импулс за чиста „водородна“
икономика в Европа;



По-чисти транспорт и логистика, включително изграждането на един милион зарядни
установки за електрически превозни средства и стимули за пътуване с влак и чиста мобилност в
нашите градове и региони ;



Укрепване на Фонда за справедлив преход в подкрепа на преквалификацията, за да се
помогне на предприятията да създадат нови икономически възможности.

Укрепване на единния пазар и адаптирането му към цифровата ера:


Инвестиране в повече и по-добра свързаност, особено в бързото разгръщане на 5G мрежите;



Засилено промишлено и технологично присъствие в стратегически сектори, сред които
изкуствен интелект, киберсигурност, суперкомпютри и изчисленията в облак;



Изграждане на истинска икономика, основана на данни, като двигател на иновациите и
заетостта;



Повишена киберустойчивост.



Справедливо и приобщаващо възстановяване за всички:



Краткосрочната Европейска
презастрахователна
схема
безработица (SURE) ще предостави 100 милиарда евро

за
обезщетения
при
помощ за работниците и
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предприятията;


Европейската програма за умения и Планът за действие в областта на цифровото
образование ще гарантират цифрови умения за всички граждани на ЕС;



Справедливите минимални заплати и обвързващите мерки за
заплащането ще помогнат на уязвимите работници, особено на жените;



Европейската комисия засилва борбата с избягването на данъци и това ще помогне на
държавите членки да генерират приходи.

прозрачност

на

ИЗГРАЖДАНЕ НА ПО-УСТОЙЧИВ ЕС
Европа трябва да засили своята стратегическа самостоятелност в редица конкретни области,
включително в стратегически вериги за създаване на стойност, и да подложи на по-строги проверки
преките чуждестранни инвестиции. За да повиши готовността за действие при кризи и управлението
на кризи Европейската комисия ще укрепи Европейската агенция по лекарствата и ще отреди по-важна
роля на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) в координацията
на медицинските ответни действия по време на криза.
Възстановяването трябва недвусмислено да се основава на основните права и пълното зачитане на
върховенството на закона. Всички спешни мерки трябва да бъдат ограничени във времето и да са
строго пропорционални. Оценката на Комисията ще бъде включена в първия доклад, изготвен в рамките
на механизма за върховенството на закона.
Можем и трябва да извлечем поуки от тази криза, но това ще е възможно само с участието на нашите
граждани, общности и градове. Конференцията за бъдещето на Европа ще играе важна роля за понататъшното укрепване на демократичните основи на Европа в света след кризата, предизвикана от
коронавируса.
НАЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ НА БЪЛГАРИЯ
Основната цел на Плана за възстановяване и устойчивост на Република България е да способства
икономическото и социално възстановяване от кризата, породена от COVID-19 пандемията.
Националният план е с четири основни стълба - "Иновативна България", "Зелена България", "Свързана
България" и "Справедлива България".
По Плана за възстановяване и устойчивост на ЕС България ще има над 12 млрд. лева безвъзмездна
помощ и до девет милиарда лева заемен ресурс, ако преценим че тези пари ни трябват. Краен срок за
ползване на парите е 2026 година с изискване две трети от ресурса да е договорен в първите две
години, тоест има къси срокове.
Националният план за възстановяване и устойчивост можете да видите на следния линк:
https://www.nextgeneration.bg/14
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Източници:
https://ec.europa.eu/info/strategy/recovery-plan-europe_bg
https://www.consilium.europa.eu/bg/policies/eu-recovery-plan/
https://www.nextgeneration.bg/14

Информационен
център
"Европа
Директно
- Сливен" е
част
от
информационната мрежа Europe Direct и се поддържа от Фондация Европейски
младежки инициативи, съфинансиран от Европейския съюз.
„Европа Директно” 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 също и с Центъра за връзка Europe Direct или да
се обадите на безплатната телефонна линия от всяка точка на Европа 00 800 67 89 10 11 или
онлайн на https://europedirect.europa.eu
Помощ и съвети за Вашия живот, работа и пътувания в ЕС може да намерите в портала «Вашата
Европа» - той 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 телефон за връзка 044 411 832
e-mail: europedirectsliven@gmail.com
www.europedirect-sliven.eu
Съфинансирано
от Европейския съюз

