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ЕВРОПЕЙСКИ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР
ЕВРОПА ДИРЕКТНО – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
ПРЕДЛАГА:
Отговори на въпроси, свързани с институциите, политиките, програмите на
ЕС
На място в офиса, по телефон, електронна поща;
Свободен достъп до компютър за самостоятелно търсене на информация;
Ползване на място на печатни издания, свързани с ЕС;
Възможност за гледане на директни предавания от европейските
институции чрез програмата Europe by Satellite;
Да получавате актуална информация от бюлетина или сайта на центъра;
Организирани посещения в центъра с образователна цел;
Обадете се, елате на място, пишете
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ПО-ЗАДЪЛБОЧЕН И ПО-СПРАВЕДЛИВ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ
Икономическият и паричен съюз (ИПС) е важна стъпка в интеграцията на
икономиките на ЕС. Той включва координиране на икономическите и данъчни
политики, обща парична политика и обща валута – еврото. Всички 28 страни от
ЕС участват в икономическия съюз, но някои страни, които са стигнали по-далеч
в интеграцията си и са приели еврото. Заедно тези страни образуват
еврозоната.
Решението за създаване на Икономически и
паричен съюз е взето от Европейския съвет в
нидерландския град Маастрихт през декември
1991 г. и по-късно заляга в Договора за
Европейски съюз (Договор от Маастрихт).
Икономическият и паричен съюз е стъпка
напред за ЕС в процеса на икономическа
интеграция, започнал през 1957 г. със
създаването на Европейската общност.
Благодарение
на
икономическата
интеграция европейската икономика като цяло
и икономиката на всяка от държавите-членки могат да се възползват от поголемия размер, вътрешната ефективност и устойчивостта, които тя носи. Това от
своя страна предлага възможности за икономическа стабилност, по-голям растеж
и повече работни места – резултати, които са от пряка полза за гражданите на ЕС.
На практика икономическият и паричен съюз означава:
 Координиране на разработването на икономически политики между
държавите членки;
 Координиране на данъчните политики, особено чрез ограничаване на
държавния дълг и дефицит;
 Независима парична политика, водена от Европейската централна
банка;
 Единна валута и еврозона.
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Какви са ползите от икономическия и паричен съюз и еврото?
Икономическият и паричен съюз
подкрепя еврото: той е свързан с
паричната политика (ценова стабилност и
лихвени
равнища),
икономическата
политика и аспекти на фискалната
политика (за да се ограничат годишните
правителствени дефицити и дългове).
Насочен e към осигуряване на стабилни и
благоприятни за растежа икономически
условия в еврозоната и на единния пазар,
една от основните цели на този съюз е
гарантиране на силно и стабилно евро.
Също така икономическият и паричен съюз гарантира ценова стабилност:
независимата Европейска централна банка (ЕЦБ) отговаря за паричната политика
в еврозоната, включително за печатането на пари. Нейна основна цел е
поддържането на стабилността на потребителските цени и запазване на
стойността на еврото чрез определяне и адаптиране на лихвените равнища по
предоставяните от ЕЦБ кредити. За да се постигне това, банката се стреми да
поддържа равнището на инфлация малко под 2 % в средносрочен план – равнище,
смятано за достатъчно ниско, за да могат потребителите да се възползват
максимално от ценовата стабилност.
Икономическият и паричен съюз подкрепя икономическия растеж:
обединяването на икономики и пазари на европейско равнище носи ползи,
свързани с по-големия мащаб, както и обща рамка за подобряване на вътрешната
ефективност, конкурентоспособността и устойчивостта на икономиката на ЕС
като цяло и на икономиките на отделните държави членки. Това на свой ред
допринася за икономическа стабилност, по-силен икономически растеж и поголяма заетост. Еврото има практическа стойност за гражданите: предимствата
на единната валута са ясни от пръв поглед за всеки пътуващ между 19-те страни
от еврозоната. Така например въвеждането на еврото сложи край на разходите и
затрудненията на гражданите при обмена на валута по границите. То също така
направи трансграничното пазаруване и сравняването на цените – включително
при онлайн покупки – много по-лесно, като по този начин допринесе за
повишаване на конкуренцията и поддържане на по-ниски цени за 500-те милиона
потребители в ЕС. И накрая, ЕЦБ редовно гарантира ценовата стабилност в
еврозоната, като по този начин покупателната способност на гражданите е
защитена по-добре.
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Какво прави ЕС за стимулиране на растежа?

През юни 2015 г. председателят на
Комисията Жан-Клод Юнкер, в тясно
сътрудничество
с
председателя
на
срещата на върха на държавите от
еврозоната Доналд Туск, с председателя
на Еврогрупата Йерун Дейселблум, с
председателя на Европейската централна
банка Марио Драги и с председателя на
Европейския парламент Мартин Шулц,
представи амбициозна и същевременно
прагматична пътна карта за завършване
на европейския икономически и паричен
съюз. В този т. нар. доклад на петимата
председатели се предлагат конкретни стъпки за осъществяване на нашата визия
за по-задълбочен и по-справедлив икономически, финансов, фискален и
политически съюз.
През първия етап — „Задълбочаване чрез действие“ — от 2015 г. до 2017 г.
— възможно най-пълноценно се използват
съществуващите инструменти и
действащите Договори, докато през втория етап — „Завършване на архитектурата
на ИПС“ ще бъдат предприети по-широкообхватни действия, с които процесът на
сближаване да придобие по-обвързващ характер, например посредством набор от
общоприети показатели за сближаване от правно естество. Успоредно с това ще се
създадат обща макроикономическа стабилизираща функция за по-добро справяне
със сътресенията, които не могат да бъдат управлявани на национално равнище, и
финансова служба на еврозоната. Конкретните предложения по първия етап са
стъпки за изграждане на европейска схема за гарантиране на депозитите, обновен
подход към европейския семестър и предложение за по-единно представителство
на еврозоната на конференции и в рамките на международни финансови
институции.
Тези предложения включват също така ориентирано към стабилността
целево преразглеждане на пакета от шест законодателни акта и на пакета от два
законодателни акта. По този начин ще се укрепи и опрости икономическото
управление и ще се засили демократичният диалог между Комисията и
Европейския парламент в дискусиите относно годишния обзор на растежа и
изпълнението на програмите за подкрепа за стабилност. Като се основава на
правилата на ЕС, Комисията предприема действия и по отношение на социалните
Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11
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права с цел да се определят общи принципи и референтни показатели, които
могат да бъдат използвани за по-голямо сближаване с течение на времето на
резултатите по отношение на заетостта и в социалната сфера.

Полезни връзки:
Икономически и паричен съюз
Икономически и финансови въпроси
Защо е необходим Икономически и паричен съюз (ИПС)?

Източник на изображенията: Европейски съюз
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VP/2016/005 EaSI - EURES – Cross-border partnerships and support to
cooperation on intra-EU mobility for EEA countries and social partners
Краен срок: 8 юли 2016 г.
Европейският съюз очаква предложения за своята програма за заетост и
социална иновации (EASI) за периода 2014-2020 г.
Поканата се състои от четири направления в съответствие с годишната
работна програма за безвъзмездни средства и обществени поръчки за EaSI 2016:
- Първото направление ще подкрепя трансгранични партньорства за
изпълнение на целите на EURES;
- Второто направление ще развива нови форми на сътрудничество за
интеграция на пазара на труда в трансграничните региони;
- Третото направление ще се стреми да улесни мобилността на работната
сила между Европейския съюз и страните от ЕИП, както и да подпомага
изпълнението и експлоатацията на мрежата EURES в страните от ЕИП;
- Четвъртото направление ще подкрепя по-тясно сътрудничество на
членовете на EURES със социалните партньори.
Общият бюджет, предназначен за съфинансирането от ЕС на проекти по
настоящата покана, възлиза на 4 650 000 евро.
Източник:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=629&langId=en&callId=488&furtherC
alls=yesFirefoxHTML\Shell\Open\Command

EIT-KICS-2016: Покана за предложения за създаване на Общности на
знанието и иновациите на Европейския институт за иновации и технологии
Краен срок: 14 юли 2016 г., 17:00 ч. (брюкселско време)
Поканата покрива приоритетните области: EIT „Храни“ (храни за бъдещето:
устойчива верига на доставка от източниците към потребителите) и EIT
„Промишлено производство“ (промишлено производство с добавена стойност).
Източник:http://eit.europa.eu/collaborate/2016-call-forkicsFirefoxHTML/Shell/Open/Command
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Втори конкурс за модернизация на учебната среда „Дигитална класна
стая“
Краен срок: 15 юли 2016 г.
В Конкурса могат да вземат участие всички български държавни и
общински училища. Всяко училище може да участва само с едно проектно
предложение.
Наградата, предмет на настоящия Конкурс, е финансиране на проекти,
насочени към използването на съвременни технологии за повишаване
ефективността на образователния процес.
Наградният фонд на конкурса е 200 000 лв., като спечелилите проекти ще
получат финансиране в размер до 90% от общата стойност на проекта.
Максималната сума, която ще бъде предоставена за всеки печеливш проект, е 100
000 лв.
Източник: http://www.teacher.bg/Article/Details/66062

Конкурс с награди за детски рисунки и приложни изкуства на тема „
България – държава на духа”
Краен срок: 15 юли 2016 г. включително
Организатори: Информационен център „Европа директно” Плевен, НЧ
"Напредък 1871” Никопол
Осмисляйки мисли и цитати за България, българите и всичко свързано с тях
на видни личности от други държави в миналото и сега нарисувайте представа за:
България, българите, българската история, природата, фолклора и обичаите, бит,
културата, достиженията на българските учени, архитектурата, гостоприемството
и трудолюбието, смелостта и храбростта на българските войни. При необходимост
търсете помощта на Вашите родители и ръководители.
Материали, инструментите и техниката на рисуване – по избор. Рисунките
трябва да са в оригинал! Размери на паната - по избор. Разходите по изпращането
са за сметка на подателя. Творбите не се връщат. Организаторите си запазват
правата върху тях.
- Възраст на участниците: от 7 до 18 год.
- Размер на картините - 35 см./50 см.
- Рисунки с размер под горепосочените ще бъдат дисквалифицирани!
- Всяко дете може да изпрати до 2 рисунки и 1 пано.
- Творбите се приемат с пощенско клеймо до 15 юли 2016 г. включително на
адрес: „НЧ Напредък 1871”, ул.”Христо Ботев” №6, гр.Никопол, 5940
- Не се допускат за участие ученици от училищата по изкуства.
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Източник: http://europedirect-pleven.eu/?p=1673

Участвайте в Конкурса за Европейска младежка награда
Краен срок: 15 юли 2016 г.
Европейската младежка награда е паневропейски конкурс сред социално
ангажирани и креативни предприемачи, стартиращи фирми, дизайнери,
производители, разработчици на приложения, журналисти, писатели, студенти...
на възраст под 33 години, които използват интернет и мобилните технологии, за
създаване на социално въздействие. Представеният проект, продукт или
прилагането може да бъде на всеки език.
Документите за регистрация и подаване на информация (като описание на
проекта, CV на продуцента), трябва да бъдат на английски език.
Изпратените материали трябва да бъдат направени в една от седемте
категории на Европейската младежка награда:
1. Healthy Life
2. Smart Learning
3. Connecting Cultures
4. Go Green
5. Active Citizenship
6. Money Matters
7. Open Innovation
Представеният проект, продукт или кандидатура трябва да бъде завършен
след 1 януари 2015 г. По отношение на проекти или продукти, завършени по-рано,
подателите трябва да удостоверят, че в периода след това са направени
значителни промени и / или подобрения.
Източник: http://www.eu-youthaward.org/content/eya2016-your-timelineactionFirefoxHTML/Shell/Open/Command
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European Drug Prevention Prize - Youth Innovation in Drug Prevention
Краен срок: 31 юли 2016 г.
Участвайте, като представите ваш проект, включващ млади хора под 25
години.
Оценяват се нови и креативни идеи, които могат да служат като ресурс за
политици, изследователи, практици и специалисти и да бъдат добър пример за
младите хора в по-нататъшното развитие на нови проекти.
Награда: Статуетка и 5000 евро.
Източник:
http://www.coe.int/T/DG3/Pompidou/Initiatives/PreventionPrize/default_en.as
pFirefoxHTML/Shell/Open/Command/

European Outdoor Conservation Association Grants: Contributing towards
Conservation of the Ecosystem
Краен срок: 31 юли 2016 г.
Европейската асоциация за външна консервация (EOCA) кани предложения
за проекти, целящи опазването на природата.
Общата цел на EOCA е подкрепата за ценна консервационна работа и
насърчаване на грижа и уважение към дивите места.
Организации с нестопанска цел могат да кандидатстват за безвъзмездна
помощ в размер до 30 000 евро.
Източник: http://www.outdoorconservation.eu/projects.cfm
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Europe in my region photo competition
Краен срок: 28 август 2016 г., 23:59 CEST.
Фотоконкурсът "Европа в моя регион" има за цел да акцентира вниманието
на
гражданите
върху
резултатите
на
проектите,
реализирани
със
съфинансирането на ЕС, и да изследва какво означават тези проекти за местните
общности.
За да участвате, всичко, което трябва да направят участниците, е да
изпратят до 3 снимки на проект(и), ясно показващи, чрез билборд или плакат и
др. със знамето на ЕС някъде в снимката, който за показва, че проектът е получил
финансиране от ЕС.
Всеки победител ще може да участва в семинар по фотография в Брюксел и
ще спечели пътуване за двама до Брюксел по време на Европейската седмица на
регионите и градовете (10-13 октомври 2016 г.).
Източник:
http://ec.europa.eu/regional_policy/en/policy/communication/informnetwork/map/

Eвропейска награда за достъпни градове за 2017 г.
Краен срок: 8 септември 2016 г.
Градовете от ЕС с население над 50 000 жители са поканени да представят
своите дейности и стратегии, предназначени да направят градовете без бариери,
по-добри места за всички, за да живеят и работят.
Източник:
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=88&eventsId=1113Firefox
HTML\Shell\Open\Command
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Източник: http://www.aej-bulgaria.org/bul/p.php?post=6583

„РЕГИОНАЛЕН ДЕБАТ ЗА ЕВРОПА – ПОЛЗИТЕ ОТ ЧЛЕНСТВОТО В
ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ ЗА ЕВРОПЕЙСКИТЕ ГРАЖДАНИ“

Представителството на Европейската
комисия
в
България
организира
учителски семинар на тема "Регионален
дебат за Европа - ползите от членството
в Европейския съюз за европейските
граждани".
Събитието се проведе в град Трявна на
29 юни – 1 юли и в него взеха участие
учители от Велико Търново, Габрово,
Дряново, Русе, София, Свищов и други
населени места.
В дебата за ползите от членството се включи
ръководителят на
Представителството на Европейската комисия в България – Огнян Златев. Европа
Директно - Велико Търново и Европа Директно – Габрово разясниха естеството на
своята работа и споделиха с какво могат да бъдат полезни за учители и ученици.
Младежки екип Европа също взе участие в семинара с представяне на различни
теми. Сред тях бяха механизмът на вземане на решения в Европейския съюз,
Европейската
гражданска
инициатива,
Европейския
единен
пазар,
Трансатлантическото партньорство за търговия и инвестиции. Обсъдиха се
програмата “Еразъм+” и възможностите, които тя предоставя на младите хора и
техните преподаватели, също така как те могат да се сдобият с множеството
информационни материали, които Службата за публикации на Европейския съюз
предлага.
Учителски семинар беше проведен в „Св. св. Константин и Елена“ на 4-6 април, a
поредицата от събития продължава на 6-8 юли в Банско.

За подробна информация за всички реализирани през месеца събития, посетете официалната
страница на „Европа Директно”, Велико Търново www.europeinfocentre.bg

Безплатна телефонна линия за въпроси от всички точки на ЕС 00800 6 7 8 9 10 11

12

НАШИЯТ КАЛЕНДАР ЗА М. ЮЛИ 2016
8 – 16 ЮЛИ 2016 – КИПЪР
УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ПРОЕКТ

21 – 31 ЮЛИ 2016 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО –
ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС „МОМИНА КРЕПОСТ“
МЛАДЕЖКИ ТРЕНИНГ ЛИДЕРСТВО

29 ЮЛИ 2016 – ВЕЛИКО ТЪРНОВО
МЛАДЕЖКИ ХЕПЪНИНГ „НИЕ МОЖЕМ“

ИЗПОЛЗВАЛИ ЛИ СТЕ ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР НА EUROPE DIRECT НАСКОРО?
ИСКАМЕ ДА ЧУЕМ ВАШЕТО МНЕНИЕ!
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