Април 2018
ДЕН НА ЗЕМЯТА
Ако всеки един от нас промени дори малко начина си на живот и
обръща по-голямо внимание на планетата ни, тя ще се превърне в
райско кътче.
Нека да започнем заедно сега!
Какво можем да направим за нашата Земя?

Този проект се реализира
от Европейски
информационен център –
Велико Търново с
финансовата подкрепа на
Европейския съюз.
Информацията и
мненията, публикувани
тук, не отразяват
задължително
официалните становища
на Съюза.
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 Да спираме водата , докато си мием зъбите – водата е безценен
ресурс;
 Да не пазаруваме с найлонови торбички – една торбичка от плат
заема малко място и може винаги да ни е под ръка;
 Включете се в инициативи за почистване;
 лбПосадете дърво;
 Заменяйте обикновените крушки с енергоспестяващи;
 Изхвърляйте вашите отпадъци в определените за това места, а
не където ви попадне;
 Купувайте тетрадки от рециклирана хартия;
 Събирайте отпадъците си разделно. Рециклирайте каквото
можете.
Изменението на климата е важен въпрос от световно значение. За
това действията за борба с изменението на климата и за намаляване на
емисиите на парникови газове са приоритет за ЕС. По-специално,
ръководителите на ЕС са поели ангажимента икономиката на Европа да
се превърне в икономика с висока енергийна ефективност и ниска
въглеродна интензивност. ЕС си е поставил за цел до 2050 г. да намали
емисиите на парникови газове с 80—95% в сравнение с нивата от 1990 г.

Първият пакет от мерки на ЕС в областта на климата и
енергетиката е приет през 2008 г. и в него са определени целите до 2020
г., но за да се гарантира повече сигурност за инвеститорите, е
необходима интегрирана рамка, която да обхваща периода до 2030 г.
Понастоящем се обсъждат няколко въпроса в областта на
изменението на климата, в които Съветът играе важна роля.
1. Рамка в областта на климата и енергетиката до 2030 година
Тя съдържа редица мерки и има за цел да направи икономиката и
енергийната система на ЕС по-конкурентни, по-сигурни и по-устойчиви.
Рамката има за цел и насърчаването на инвестициите в зелените
технологии, което ще спомогне за създаването на работни места и за
засилването на конкурентоспособността на Европа.
2. Схема на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) и нейното
реформиране
Схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ на ЕС) беше създадена,
за да се насърчи намаляването на емисиите на парникови газове по
разходоефективен и икономически ефикасен начин. С нея се ограничава
количеството парникови газове, които могат да бъдат изхвърлени от
определени промишлени сектори. Квотите за емисии са ограничени до
определено от ЕС ниво, а предприятията получават или купуват
индивидуални квоти.
Съветът и Европейският парламент постигнаха неотдавна
съгласие по предложение за създаване на резерв за стабилност на
пазара към Схемата на ЕС за търговия с емисии. Резервът за стабилност
на пазара цели да направи схемата по-устойчива на дисбалансите между
търсенето и предлагането на квоти за емисии. Той ще бъде създаден
през 2018 г. и ще започне да функционира от 1 януари 2019 г.
Комисията представи и предложение за широкообхватен преглед
на СТЕ на ЕС. Целта е да се гарантира, че тя продължава да бъде найефективният и икономичен начин за намаляване на емисиите на ЕС през
следващото десетилетие. Предложението е и първата конкретна
законодателна стъпка за изпълнение на ангажимента на ЕС за
намаляване на емисиите на парникови газове с поне 40 % във вътрешен
план до 2030 г.
3. Международни споразумения в областта на изменението на
климата
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Глобалният характер на изменението на климата означава, че
сътрудничеството и действията на международно равнище са от важно
значение. Ето защо ЕС спомогна да бъде даден тласък на
международните преговори в областта на изменението на климата.

Той беше ключов фактор при разработването както на Рамковата
конвенция на ООН по изменение на климата (РКООНИК)и на Протокола от
Киото, така и на съвсем скорошното Парижко споразумение за
изменението на климата.
Източник: http://www.consilium.europa.eu/bg/policies/climate-change/

28 АПРИЛ – СВЕТОВЕН ДЕН ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

“Защитено и здраво поколение” е темата на Световния ден по
безопасност и здраве при работа през 2018 г. Ежегодно на 28 април
Международната организация по труда (МОТ) фокусира вниманието на
световната общественост върху проблемите на работното място. Тази
година организацията обединява кампанията на Световния ден по
безопасност и здраве при работа (SafeDay) с кампанията, посветена на
Световния ден срещу детския труд, който се отбелязва на 12 юни.

Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
Методий", Корпус 5,
каб. 510
П.К. 345
5000 Велико Търново
+359 62 605060

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа като
информационна агенция на Европейския съюз за здравословни и
безопасни условия на труд, разработва статистики, наблюдава рисковете
за младите хора и съдейства за обмен на добри практики, които да им
помагат да се предпазват на работното място. За целта Европейска
агенция за безопасност и здраве при работа следва Стратегическата
рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода
2014–2020 г. и други важни стратегии и програми на ЕС, например Европа
2020. В периода 2018-19 г Европейска агенция за безопасност и здраве при
работа провежда кампания „Здравословните работни места управляват
опасните вещества“, която има за цел повишаване на осведомеността
относно рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното
място, и насърчаване на култура за превенция на риска.
Права и задължения на работодателите


europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg
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Задължение на работодателя е да осигурява безопасността и здравето
на работещите и да обръща специално внимание на младите
служители. Работодателите трябва да извършват оценка на риска,
преди младият човек да започне работа, и да вземат мерки,
гарантиращи неговата безопасност.
Младите служители трябва да получават подходяща работа, адекватно
обучение и надзор. Работодателите трябва да насърчават култура на
безопасност и да ангажират младите служители с въпросите на
безопасността. За младите хора на възраст под 18 години са приложими
специални правила.
Директива 94/33/ЕО на Съвета определя правните задължения на
работодателите. Тези задължения са описани и в регламентите на всяка
държава членка.



Националните инспекции по здравословни и безопасни условия на труд
и профсъюзите са добър източник на информация.

Права и задължения на младите служители






Младите хора имат право да задават въпроси, да излагат съображения
и да отказват работа, ако са изложени на риск.
В същото време те са длъжни да спазват политиките за БЗР и да се
грижат за своята безопасност и за безопасността на колегите си.
Ако сте млад служител и имате проблем, най-важното е да не го
премълчавате.
Запознайте се с правата си и научете как да получите помощ
Не поемайте задължения, за които не сте обучени – и спазвайте
процедурите
Повече информация на : https://osha.europa.eu/bg

СВЕТОВЕН ДЕН НА ЗДРАВЕТО
Мото за 2018 година: Здраве за всички
Чества се от 1948 г. по случай годишнина от влизането в сила на устава
на Световната здравна организация.
Националните правителства носят отговорност за организацията на
здравеопазването и за гарантиране на достъпа до здравни услуги.
Ролята на ЕС е да допълва националните политики. Здравната политика
на ЕС,изпълнявана чрез неговата здравна стратегия е насочена към:


профилактика — най-вече чрез насърчаване на по-здравословен
начин на живот;



равни възможности за добро здраве и качествени здравни грижи за
всички (независимо от доходи, пол, етническа принадлежност и
др.);



борба със сериозни заплахи за здравето, засягащи няколко страни
от ЕС;



запазване на доброто здраве на хората и в напреднала възраст;



подпомагане на развитието на динамични здравни системи и нови
технологии.


4

за гарантиране на качествено лечение, обединяване на знания и
ресурси;

бина.



мерки за насърчаване на здравословното хранене и физическата
активност;



борба с тютюнопушенето чрез законодателство за тютюневите
изделия, повишаване на осведомеността, правила за рекламата и
спонсорството.

ЕС помага на националните правителства да се подготвят по-ефективно
за сериозни заплахи за здравето, които засягат няколко страни и да
координират по-добре реакцията на тези заплахи.
Преди да бъдат пуснати на пазара, всички фармацевтични продукти в
ЕС се одобряват на национално равнище или на равнище ЕС.
ЕС помага, когато е необходимо или просто
по-лесно да се отиде на лечение в чужбина.
Европейската здравноосигурителна карта
(ЕЗОК) помага на пътуващите да бъдат
лекувани, ако се разболеят в чужбина. ЕЗОК
е безплатна карта, която в случай на нужда
дава достъп до държавно медицинско обслужване по време на
временен престой в някоя от 28 -те държави от ЕС, Исландия,
Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария при същите условия и на същите
цени (безплатно в някои държави) като хората, осигуряващи се в
съответната държава.
В България картата се издава от националната здравноосигурителна
каса, но тази карта:


не замества пътническата застраховка;



не покрива разходите, ако пътуването в чужбина е специално с цел
получаване на лечение;



не гарантира безплатно обслужване.

Източници:

https://europa.eu/european-union/topics/health_bg;

http://www.ezok.bg/index.html
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НОВИНИ
ИЗЯВЛЕНИЕ НА КОМИСАРЯ ПО ВЪПРОСИТЕ НА
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА НА
ХРАНИТЕ ВИТЯНИС АНДРЮКАЙТИС ВЪВ ВРЪЗКА
СЪС СВЕТОВНИЯ ДЕН НА ЗДРАВЕТО ПРЕЗ
2018 Г.: „ВСЕОБЩО ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ“
Брюксел, 6 април 2018 r.
Достъпът до здравеопазване за всички е едно от най-големите
постижения в следвоенна Европа. То въплъщава идеята, че всеки човек,
независимо дали е беден или богат, има право да получи качествени
медицински грижи, без да се страхува, че поради здравните разноски
семейството му ще остане без финансови средства.
Нека с огромно удовлетворение да отбележим Световния ден на
здравето — един от големите успехи, с които се гордеем в Европа, е
защитата на здравето на гражданите на ЕС и увеличената обща
продължителност на живота. Като сърдечен хирург, лекувал много
пациенти, съм се убедил колко важна е ролята на всеобщото здравно
осигуряване, особено за най-уязвимите сред нас. Досегът с мнозина
изключителни медицински специалисти, учени, изследователи и
социални работници, които всеки ден превръщат всеобщото здравно
осигуряване в действителност, ме изпълва с гордост, че съм част от този
прекрасен съюз.
Но ние научихме важен урок — при здравни кризи границите нямат
значение. Затова ЕС създаде Европейския медицински корпус, който
осигурява медицински екипи за бърза реакция при извънредни
ситуации, свързани с епидемии или инфекциозни заболявания както в
Европа, така и извън нея. Освен това ЕС е един от водещите донори в
световен мащаб, които подпомагат здравните инициативи за
стимулиране на научноизследователската дейност. Той предоставя и
подкрепа за борба с основните социалнозначими заболявания в целия
свят. Финансирането, което ЕС заделя за международно развитие,
например, е на стойност над 475 млн. евро, отпуснати на Глобалния
фонд за борба със СПИН, туберкулоза и малария. За хуманитарна
помощ ЕС предоставя около 200 млн. евро годишно с цел подпомагане
на здравните програми за ограничаване на смъртността, уврежданията
и заболяванията, свързани с хуманитарни кризи.
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Все още обаче има съществени разлики в продължителността на живота
и изложеността на рискове за здравето както по света, така и в рамките
на ЕС. В България, Унгария и Латвия преждевременната смъртност
поради хронични заболявания, например, е поне два пъти по-висока от
средното за ЕС. Тези различия обикновено са свързани със социални
неравенства и отчасти са породени от неравномерния достъп до
висококачествени медицински грижи поради финансовите разходи и
нехомогенното географско разпределение на лекарите в рамките на
държавите от ЕС и между тях. Затова един от основните приоритети на
Европейската комисия е в Европа да бъде изграден модел на
справедливост и социална отговорност. Наскоро в рамките
на Европейския стълб на социалните права бяха приети мерки с цел да
се гарантира, че всички работници и самостоятелно заети лица в ЕС
имат достъп до социална закрила. Това е важна стъпка към
изпълнението на ангажимента да осигурим на всички граждани достъп
до здравеопазване — не само лечение, но и профилактика.
Гарантираният достъп на всеки човек в ЕС до здравеопазване трябва да
се превърне в приоритет на всички национални органи. В този контекст
набиращите все по-голяма популярност виртуални Европейски
референтни мрежи ще засилят сътрудничеството между здравните ни
системи, улеснявайки достъпа до специализирана медицинска помощ за
пациентите, страдащи от редки и слабо разпространени сложни
заболявания.
Успехът на проекта за достъп до здравеопазване, който да бъде
гарантиран за всички, в крайна сметка зависи от самите държави членки.
Те определят какви да бъдат и как да се организират политиката,
услугите и бюджетът в сектора на здравеопазването. Въпреки това
Комисията ще продължи да ги напътства в този процес, за да намали
несъответствията по отношение на здравето между държавите от ЕС.
Заедно ще успеем да направим всичко възможно, за да превърнем
всеобщото здравно осигуряване в реалност, както тук, в ЕС, така и по
света.
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НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ
МЕСЕЦ МАЙ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

КОНКУРС ЗА ЕСЕ „МОЯТА ЕВРОПА, МОЯТ
ЕВРОПЕЙСКИ СЪЮЗ, МОЕТО БЪДЕЩЕ“
Краен срок: 9 май 2018 г.
Европейски информационен център Европа Директно-Велико Търново
стартира младежки конкурс за есе на тема „Моята Европа, моят Европейски
съюз, моето бъдеще““, насочен към младежи на възраст 15-25 години от
България. Есето не трябва да надвишава 2500 думи и трябва да бъде
написано на български или английски език.
На победителя в конкурса за есе ще бъде предоставена възможност за
участие в международни обмени на ЕИЦ и в международна младежка
среща, което ще се проведе през октомври 2018 г.
Само едно есе от кандидат.

Европейски
информационен център
Европа Директно –
Велико Търново
пл. Център №2,
ВТУ "Св.св. Кирил и
Методий", Корпус 5,
каб. 510
П.К. 345
5000 Велико Търново
+359 62 605060
europedirectvt@europeinfocentre.bg
www.europeinfocentre.bg
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Есетата
следва
да
бъдат
изпратени
на
ел.
поща
europedirectvt@europeinfocentre.bg или донесени на място в Европейски
информационен център Европа Директно-Велико Търново (пл. Център №2,
ВТУ „Св.св. Кирил и Методий“, Корпус 5, каб. 510, П.К. 345, гр. Велико
Търново)

