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  МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА 

ПРЕГРЪДКАТА  

На 21 януари целият свят празнува един от най-необичайните празници 

- Световен Ден на прегръдката. Той е основан в САЩ през 1986 г. под 

името на Националният ден на прегръдките, а след това бързо се 

разпространява из целия свят. Според традицията на този ден могат да 

се подаряват приятелски прегръдки даже на непознати хора. Датата, 

избрана от пастор Заборни, не е случайна. Смята се, че около 21 януари 

хората се чувстват изчерпани след коледните празници и все още не са 

се заредили с необходимата енергия за Празника на влюбените. Според 

пастора на този ден хората имат нужда от прегръдка от техен близък 

или от непознат човек. 

Прегръдките, както и всеки физически контакт между хората са от 

съществено значение за здравословното, социалното, психическото и 

физическото развитие на човека. Според научни изследвания, 

прегръдките имат положително влияние върху човешкото здраве. 

Помагат за укрепването на имунната система и понижават нивата на 

хормона на стреса кортизол при жените, както и рисковете от 

сърдечносъдови болести. 

Специалисти са доказали, че двойките, които се прегръщат дори само 

за 20 секунди, имат по-високи нива на окситоцин, хормона на любовта и 

на насладата от секса. 

Американското Психосоматично дружество счита прегръдката или 10-

минутно държане за ръце, че намалява стреса и неговото 

неблагоприятно въздействие върху организма. Хората, които не се 

докосват достатъчно често, страдат от по-високо кръвно налягане и от 

аритмия, твърдят още специалистите от дружеството. Най-
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благоприятно въздействие имат прегръдките на сексуалния партньор, а 

не тези на обикновените приятели. 

 

10 научно доказани причини да се прегръщаме 

1) Прегръдките ни карат да се чувстваме "щастливи"! Когато 

прегръщаме друг човек, телата ни освобождават окситоцин, хормон, 

свързан с „щастието“, според научните изследвания. 

2) Прегръдките облекчават стреса! Точно както добрата прегръдка 

увеличава нивата на окситоцин, тя намалява нивата на кортизол или 

„стрес“. 

3) Бебетата се нуждаят от прегръдки като вода и храна! Според 

изследователи от Харвардския университет прегръдките спомагат за 

повишаване на нормалните нива на кортизол, необходими за развитието 

на детето. 

4) Прегръдките ни правят по-добри ученици! Студентите, които 

получават подкрепа от учител, са два пъти по-склонни да участват в 

класа. 

5) Прегръдките подобряват нашата игра! Учените от Университета на 

Калифорния, Бъркли открили, че колкото по-привързани са членовете 

на екипа, толкова по-вероятно е да спечелят.  

6) Прегръдка на ден държи лекаря далеч! Прегръдката стимулира 

тимусната жлеза, която от своя страна регулира производството на бели 

кръвни клетки, които ни държат здрави и свободни от болести.  

7) Прегръдката лекува болести! Изследователи от Карнеги Мелън 

доказват, че болните, които получават прегръдки  се подобряват по-

бързо.  

8) Прегръщащото сърце е здраво сърце! Изследвания от Университета 

на Северна Каролина показаха, че добрата прегръдка спомага за 

облекчаване на притока на кръв и по-ниски нива на кортизол, което от 

своя страна спомага за намаляване на сърдечната честота. 

9) Прегръщащата двойка е щастлива двойка! Двойките, които 

преживяват любовта на партньорите си чрез физическа обич, споделят 

по-високи нива на окситоцин.  

10) Прегръдките показват, че ви е грижа за някой, без да казвате нито 

дума! Според Дахер Келтнер, професор по психология в 

Калифорнийския университет в Бъркли, можем да идентифицираме 
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любовта от обикновеното човешко докосване - представете си колко 

любов може да даде само една голяма прегръдка! 

Прегръщайте се! 

Прегръщайте се, не само днес, а всеки ден! Имаме нужда от четири 

прегръдки дневно, за да оцелеем. Имаме нужда от осем прегръдки, за 

да поддържаме добрата си форма. Имаме нужда от дванадесет 

прегръдки всеки ден, за да растем… 

Денят на прегръдката си има свой сайт на адрес 

www.nationalhuggingday.com, създаден от пастор Заборни през 2004 

година. 

 

ЕВРОПЕЙСКА СТОЛИЦА НА КУЛТУРАТА 

Инициативата „Европейска столица на културата” е сред най-

престижните и популярни европейски културни събития. Замислена е с 

цел да допринесе за сближаването на европейските народи. 

Решение за нейното осъществяване е взето през юни 1985 г. от Съвета 

на министрите на културата на Европейския съюз по инициатива на 

Мелина Меркури. В периода след 1985 г. повече от 40 града са избрани 

за титлата „европейска столица на културата“ – от Стокхолм до Генуа, 

от Атина до Глазгоу, от Краков до Порто. 

Събитието може да донесе огромни ползи за градовете в културно, 

социално и икономическо отношение в рамките на самата година и след 

това. То е уникална възможност за обновяване на градовете, за промяна 

на представата за тях и за тяхното популяризиране в европейски и 

международен план. Силно се вярва, че ECoC значително увеличава 

социалните и икономическите ползи, особено когато събитията са 

вградени като част от дългосрочна стратегия за развитие на градовете 

и околностите[1]. По изчисления на някои предишни успешни столици 

всяко евро, инвестирано в събитието, може да генерира печалба в 

размер между 8 и 10 евро. Така събитието може да допринесе за 

растежа и заетостта. 

Европейските столици на културата могат да дадат ценен принос за 

социалното включване и диалога между културите. 

Източник: https://bg.wikipedia.org/wiki/  

Повече информация: https://ec.europa.eu/programmes/creative-

europe/actions/capitals-culture_en  
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НОВИНИ 

ЕВРОТО ПРАЗНУВА СВОЯТА 20-ТА ГОДИШНИНА 

Брюксел, 31 декември 2018 r. 

 

Еврото — общата валута на Европа — навършва 20 години на 1 януари 

2019 г. Точно преди 20 години, на 1 януари 1999 г., 11 страни от ЕС 

въведоха нова парична единица — еврото — и обща парична политика 

под ръководството на Европейската централна банка. 

Това бе исторически момент в амбициозния проект за гарантиране на 

стабилност и просперитет в Европа. Днес, макар и на скромна възраст, 

еврото вече е валута на 340 милиона европейски граждани в 19 държави 

членки. То предлага осезаеми ползи за европейските домакинства, 

предприятия и правителства — стабилни цени, по-ниски разходи за 

трансакции, защитени спестявания, по-прозрачни и конкурентни пазари и 

повече търговия. Около 60 страни по света обвързват своите валути с 

еврото по един или друг начин, а ние правим всичко възможно, за да може 

еврото да достигне пълния си потенциал на международната сцена. 

Очаква се и други държави от ЕС да се присъединят към еврозоната, 

когато изпълнят критериите за това. 

За да отбележат годишнината, петимата председатели на институциите 

и органите, най-пряко отговорни за еврото — Европейската комисия, 

Европейския парламент, Европейския съвет, Европейската централна 

банка и Еврогрупата — оцениха изминатия път с поглед към бъдещето. 

Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: Като 

един от малкото още активни политици, подписали Договора от 

Маастрихт, помня трудните и знаменателни преговори за 

създаването на Икономическия и паричен съюз. Повече от всичко си 

спомням дълбокото убеждение, че започваме нова глава от общата ни 

история. Глава, която ще оформи ролята на Европа в световен мащаб 

и бъдещето на всички нейни граждани. Днес, 20 години по-късно, съм 

убеден, че това е най-важният подпис, който съм положил. Еврото се 

превърна в символ на единството, суверенитета и стабилността. То 

осигури благоденствие и закрила на нашите граждани и ние трябва да 

гарантираме, че това ще продължи и в бъдеще. Ето защо работим 

усилено, за да завършим изграждането на Икономическия и паричен 

съюз и да засилим международната роля на еврото. 

Председателят на Европейския парламент Антонио 

Таяни заяви: Еврото е по-популярно от всякога — три четвърти от 

гражданите смятат, че то е добро нещо за нашата икономика. За да 
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могат европейците да се възползват напълно от работните места, 

растежа и солидарността, които единната валута би трябвало да 

донесе, трябва да приключим изграждането на Икономическия и 

паричен съюз чрез истински финансов, фискален и политически Съюз. 

Това също така ще позволи на Европа по-добре да закриля своите 

граждани от евентуални бъдещи кризи. 

Председателят на Европейския съвет Доналд Туск заяви:Създаването 

на еврото преди 20 години, наред с освобождаването на Централна и 

Източна Европа и обединението на Германия, бе повратен момент в 

европейската история. Оттогава общата валута се е превърнала в 

мощен израз на политическото и икономическото влияние на 

Европейския съюз по света. Въпреки кризите еврото показа, че е 

устойчиво, и осемте държави, които се присъединиха към 

първоначалните 11 членки на еврозоната, се радват на ползите от 

него. Светът се променя и ние ще продължим да модернизираме и 

укрепваме нашия Икономически и паричен съюз. 

Председателят на Европейската централна банка Марио 

Драги заяви: Еврото бе логично и необходимо следствие от единния 

пазар. То улеснява пътуването, търговията и трансакциите в 

еврозоната и извън нея. 20 години след създаването на еврото вече 

има поколение, което не познава друга национална валута. През това 

време ЕЦБ успя да изпълни основната си задача — да поддържа цените 

стабилни. Но ние допринасяме също така за добруването на 

гражданите на еврозоната, като разработваме сигурни новаторски 

банкноти, насърчаваме сигурни системи за плащане, следим банките, 

за да гарантираме устойчивостта им и надзираваме финансовата 

стабилност в еврозоната. 

Председателят на Еврогрупата Мариу Сентену заяви: Единната валута 

е един от най-големите европейски успехи — нейната значимост и 

въздействие през първите две десетилетия от нейната история са 

безспорни. Но бъдещето ѝ се пише днес и върху нас лежи историческа 

отговорност. Еврото и тясното икономическо сътрудничество, 

свързано с него, са се развили и са преодолели предизвикателства по 

пътя си. Изминахме дълъг път и направихме важни промени след 

кризата, за да оставим трудностите зад себе си. Но работата не е 

приключила. Необходими са постоянни реформи, както в добри, така и 

в лоши времена. Нашата политическа воля за укрепване на 

Икономическия и паричен съюз е непоклатима. Трябва да сме 

подготвени за бъдещето — дължим това на нашите граждани. 

Контекст 

Въвеждането на еврото е кулминацията на дълъг процес, започнал много 

преди това. През 70-те и 80-те години на XX век отделните европейски 
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държави са изложени на глобална парична нестабилност, което води до 

необходимост от решения на европейско равнище. След създаването на 

единен пазар ще е по-лесно да се работи и търгува, ако европейците 

използват единна валута. След десетилетия дискусии за това как да се 

постигне икономически и паричен съюз през 1988 г. е създадена 

комисията Делор. Под ръководството на тогавашния председател на 

Комисията Жак Делор са разгледани конкретните, поетапни мерки за 

въвеждане на такава единна валута. Тя е създадена чрез споразумение 

на политическите лидери, подписано през 1992 г. в Маастрихт, въз основа 

на доклада на комисията Делор и последвалите преговори. Подписването 

на Договора от Маастрихт е повратен момент по пътя към еврото. През 

1994 г. във Франкфурт Европейският паричен институт (ЕПИ) започва 

подготвителните работи, за да може Европейската централна 

банка (ЕЦБ) да поеме отговорността за паричната политика в еврозоната. 

В резултат от това на 1 юни 1998 г. ЕЦБ започва своята работа. 

На 1 януари 1999 г. е въведено еврото, което става официална валута на 

11 държави членки, а отговорността за паричната политика се предоставя 

на Европейската централна банка и на Евросистемата. В продължение на 

три години еврото присъства само в банковите извлечения на хората 

редом с националните валути, след което на 1 януари 2002 г. в 12 

държави започват да се използват банкнотите и монетите евро. Така тези 

държави извършват най-голямата смяна на валута в историята. 

Първоначалните членки на еврозоната са Австрия, Белгия, Финландия, 

Франция, Германия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, 

Испания и Португалия, а Гърция се присъединява през 2001 г. Оттогава 

още седем държави членки са въвели еврото (Кипър, Естония, Латвия, 

Литва, Малта, Словакия и Словения). 

 

 

Втората най-често използвана валута в света 

Еврото е изминало дълъг път от края на 60-те години на XX век, когато 

започват първите обсъждания за създаването му, до днес, когато то е 

валута на 340 милиона европейци и се използва от още 175 милиона 

души по целия свят. Еврото е втората по значимост международна 

валута, като близо 60 държави по света го използват или обвързват 

своята парична единица с него. То е безопасно средство за съхраняване 

на стойност за международните централни банки, използва се за 

емитиране на облигации по цял свят и е широко прието за международни 

плащания. 

Десет години след като финансовата криза разтърси света, структурата 

на Икономическия и паричен съюз на Европа бе значително подсилена, 
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но са необходими още много усилия. Въз основа на визията, изложена 

в доклада на петимата председатели от юни 2015 г., и документите за 

размисъл относно задълбочаването на Икономическия и паричен 

съюз и бъдещето на финансите на ЕС от пролетта на 2017 г., 

Европейската комисия определи пътна карта за задълбочаване на 

Икономическия и паричен съюз. През декември лидерите на ЕС 

се споразумяха също така да работят за засилване на международната 

роля на еврото, като част от този проект. 

Единна валута от полза за всички европейци 

Обществената подкрепа за еврото винаги е била голяма в ЕС, особено в 

страните, които вече го използват. Според мнозинство от 74% от 

участвалите в неотдавнашно проучване в еврозоната еврото е добро 

нещо за ЕС. Този резултат е същият като рекордният резултат от 

миналата година и потвърждава, че подкрепата за еврото е на най-

високото си равнище от началото на проучванията през 2002 г. Според 

мнозинство от 64% от респондентите в еврозоната еврото е добро нещо 

и за тяхната страна. 36% от европейците посочват еврото като един от 

основните символи на Европейския съюз, на второ място след 

„свободата“ като символ. Еврото е донесло видими и много практически 

ползи за европейските домакинства, предприятия и правителства: 

стабилни цени, по-ниски трансакционни разходи, повече прозрачност и 

конкуренция на пазарите и увеличена търговия. Това улеснява 

пътуванията и живота в чужбина и защитава спестяванията. 

 

За повече информация 

Научете повече за историята и ползите от еврото  

Научете повече за това какво прави ЕС за укрепване на еврото 

Информационен документ: Комисията представя начини за 

допълнително укрепване на глобалната роля на еврото 

Информационни документи: актуална информация относно 

задълбочаването на Икономическия и паричен съюз в навечерието на 

срещата на високо равнище на държавите от еврозоната на 14 декември 

2018 г. 

Експресно проучване на Евробарометър: Подкрепата за еврото остава 

рекордно висока 

Информация за бъдещото разширяване на еврозоната 

Историята на еврото и Европейската централна банка 

Архивни кадри и снимки от историята на еврото и от неговата 20-та 

годишнина #EUROat20 
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„ЕВРОПЕЙСКИ СТОЛИЦИ НА КУЛТУРАТА“ ЗА 

2019 Г.: ПЛОВДИВ И МАТЕРА 

Брюксел, 3 януари 2019 r. 

От 1 януари 2019 г. в продължение на една година Пловдив 

(България) и Матера (Италия) ще носят званието „Европейска 

столица на културата“. 

Европейският комисар по въпросите на образованието, културата, 

младежта и спорта Тибор Наврачич заяви: „Програмите за Пловдив и 

Матера показват как тези градове виждат своето бъдеще и 

бъдещето на Европа, като същевременно честват своето 

изключително многовековно наследство. Инициативата „Европейска 

столица на културата“ обединява хората и акцентира върху ролята 

на културата за изграждането на европейска идентичност.Двата 

града ще помогнат да се осигури дългосрочно въздействие на 

миналогодишната успешна инициатива „Европейска година на 

културното наследство“ , която показа как културата може да 

преобрази нашите градове и региони. Желая на Пловдив и Матера 

много успех през следващата година.“ 

Пловдив е първият български град, който е избран за „Европейска 

столица на културата“. С пълна програма под 

надслов „Заедно“2019 година ще донесе нови възможности за региона 

и международна видимост за града. Над 300 проекта бяха организирани 

в Пловдив, в южния централен регион на България, както и в градовете 

Варна, София и Велико Търново, включително фестивали и проекти на 

местно равнище около теми, свързани с характерните особености на 

Пловдив, неговата история, културно наследство, както и с 

предизвикателствата, пред които е изправен градът. Посетителите на 

града ще могат да избират измежду множество събития — от различни 

изложби, чрез които могат да се запознаят с кирилицата, до съвместни 

театрални продукции с други страни от Западните Балкани и ромските и 

турските общности. Тържествата по откриването ще се проведат от 11 

до 13 януари и ще включват редица събития на открито и на закрито — 

в това число музикално и танцово представление и светлинно шоу 

вечерта на 12 януари. Комисарят по въпросите на цифровата икономика 

и цифровото общество Мария Габриел ще присъства на официалната 

церемония на 12 януари. 

Програмата за Матера беше организирана под надслов „Отворено 

бъдеще“, като в центъра ѝ ще бъдат социалното и културното 

приобщаване и съвместните иновации. По-важните събития включват 

„Ars Excavandi“ — съвременен поглед върху историята и културата на 

подземната архитектура, „Ренесансът: нов прочит“ — пътешествие през 

артистичното минало на Базиликата и Апулия, и „Поезия на числата“ — 
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изложба, посветена на централната роля на математика в работата на 

хората на изкуството през вековете. Също така Матера ще организира 

първото открито представление на операта „Селска чест“ в 

сътрудничество с театър „Сан Карло“, както и 27 проекта, разработени с 

местните творчески общности и с партньори от Европа. Тържествата по 

откриването ще се проведат на 19 и 20 януари и ще включват участие 

на 2 000 музиканти от всички села в региона на Базиликата и много други 

части на Европа. Комисар Наврачич ще присъства на официалната 

церемония на 19 януари. 

Контекст 

Мелина Меркури — тогавашният гръцки министър на културата —, 

постави началото на инициативата „Европейска столица на културата“ 

през 1985 г. Междувременно тя се превърна в една от най-ярките 

културни инициативи в Европа. Градовете се подбират въз основа на 

културна програма, която трябва да има силен европейски аспект, да 

стимулира участието и активната ангажираност на жителите на 

въпросния град и да допринася за дългосрочното развитие на града и на 

съответния регион. 

Званието „Европейска столица на културата“ представлява и отлична 

възможност за градовете да променят своя имидж, да бъдат забелязани 

на световната карта, да привлекат повече туристи и да преосмислят 

своето развитие през призмата на културата. Това звание има 

дългосрочно въздействие не само в културно, но и в социално и 

икономическо отношение както за града, така и за региона, в който се 

намира той. 

През 2018 г. Валета в Малта и Леуварден в Нидерландия бяха 

Европейски столици на културата. След Пловдив и Матера през 2019 г. 

следващите „Европейска столица на културата“ ще бъдат Риека 

(Хърватия) и Голуей (Ирландия) през 2020 г., Тимишоара (Румъния), 

Елевсина (Гърция) и Нови Сад (Сърбия, страна кандидатка) през 2021 

г., Еш (Люксембург) и Каунас (Литва) през 2022 г. и Веспрем в Унгария 

(препоръчан) през 2023 г. 

За повече информация 

Plovdiv2019 – Европейска столица на културата 

#Plovdiv2019 

Matera 2019 – Европейска столица на културата 

#Matera2019 
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„Европейски столици на културата“ — информационен документ 

Брошура „Европейски столици на културата“ — Тридесет години 

постижения“ 

  

ЦИФРОВ ЕДИНЕН ПАЗАР: ПРЕГОВАРЯЩИТЕ ОТ 
ЕС СЕ СПОРАЗУМЯХА ЗА НОВИ ПРАВИЛА ЗА 

ОБМЕН НА ПУБЛИЧНИ ДАННИ 

Брюксел, 22 януари 2019 r. 

Преговарящите лица от Европейския парламент, Съвета на ЕС и 

Комисията постигнаха съгласие по преработена директива, която ще 

улесни достъпа до данни от обществения сектор и повторната им 

употреба. 

Данните са горивото, което задвижва навлизането на редица цифрови 

продукти и услуги. Осигуряването на широко и свободно достъпни 

висококачествени данни с голяма добавена стойност от публично 

финансирани услуги е ключов фактор за ускоряване на европейските 

иновации в силно конкурентни области, като например изкуствения 

интелект, които се нуждаят от достъп до големи масиви от 

висококачествени данни. 

 

Като действа в пълно съответствие с приетия от ЕС Общ регламент 

относно защитата на данните, новата Директива относно свободно 

достъпните данни и информацията в обществения сектор (ИОС) 

(обхващаща например от анонимизирани лични данни относно 

потреблението на енергия до информация от общ характер относно 

равнището на образование или грамотност на отделна държава) 

актуализира нормативната рамка, която урежда условията, при които 

данни от обществения сектор могат да се предоставят за повторна 

употреба, като се акцентира върху растящите масиви от 

висококачествени данни, с които понастоящем разполагаме. 

 

Заместник-председателят по въпросите на цифровия единен пазар 

Андрус Ансип заяви: „Данните играят все по-жизненоважна роля за 

съвременната икономика и отключването на потенциала на свободно 

достъпните данни може да доведе до значителни социално-

икономически ползи. Очаква се общата пряка икономическа стойност на 

информацията от обществения сектор и данните от публични 

предприятия да нарасне от 52 милиарда евро през 2018 г. на 194 
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милиарда евро до 2030 г. Договорените нови правила са гаранция, че 

ще можем да се възползваме в най-голяма степен от този растеж.“ 

 

Комисарят по въпросите на цифровата икономика и цифровото 

общество Мария Габриел подчерта: „Данъкоплатецът вече е платил за 

генерираните в обществения сектор данни. По-свободната повторна 

употреба на тези данни ще се отрази благоприятно на европейската 

икономика, основана на данни, и ще подпомогне въвеждането на нови 

иновативни продукти и услуги, например в областта на изкуствения 

интелект. Но освен икономическия аспект, свободно достъпните 

публични данни са също важен фактор за демократичните процеси и 

обществото ни, тъй като увеличават прозрачността и спомагат за 

провеждането на обществен дебат, основан на факти.“ 

 

Като част от политиката на ЕС за свободно достъпни данни бяха 

въведени правила, насърчаващи държавите членки да улесняват 

повторната употреба на данни от обществения сектор при минимални 

или никакви правни, технически и финансови ограничения. От 

въвеждането им за първи път през 2003 г. обаче цифровият свят 

претърпя драстична промяна. 

 

Какво обхващат новите правила? 

Информацията от обществения сектор, достъпът до която е разрешен 

съгласно националните правила за достъп до документи, може по 

принцип да бъде свободно използвана повторно. Обществените органи 

ще могат да налагат такса, по-голяма от пределните разходи за 

повторно използване на техните данни, само в много ограничени случаи. 

Това ще позволи повече МСП и стартиращи предприятия да навлязат 

на нови пазари, предоставяйки основани на данни продукти и услуги. 

Особено внимание ще бъде обърнато на наборите от данни с висока 

добавена стойност, като например статистическите или 

геопространствените данни. Те имат голям търговски потенциал и могат 

да ускорят появата на широк спектър от информационни продукти и 

услуги с добавена стойност. 

Публичните дружества в сектора на транспорта и комуналните услуги 

генерират ценни данни, достъпът до които е уреден от различни 

национални или европейски разпоредби. Когато повторната употреба на 

тези данни е разрешена обаче, тези дружества вече ще попадат в 

приложното поле на Директивата относно свободно достъпните данни и 

информацията в обществения сектор, т.е. ще трябва да спазват 

принципите на директивата и да осигурят използването на подходящи 
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формати и методи за разпространение на информацията, като 

същевременно могат да налагат приемливи такси за покриване на 

свързаните с това разходи. 

Някои публични органи сключиха с частни компании сложни сделки с 

данни, които потенциално може да доведат до това информацията, 

получена от обществения сектор, да се окаже „блокирана“. Ето защо ще 

бъдат въведени предпазни механизми, увеличаващи прозрачността и 

ограничаващи възможностите за сключване на споразумения, които 

предоставят на частни партньори изключителни права за повторна 

употреба на публични данни. 

Наличието на повече данни, предоставяни в реално време чрез 

приложно-програмни интерфейси, ще позволи на дружествата, и най-

вече на стартиращите предприятия, да разработват иновативни 

продукти и услуги, напр. приложения за мобилност. В обхвата на 

директивата попадат също публично финансираните 

научноизследователски данни, по отношение на които държавите 

членки ще трябва да разработят политики за свободен достъп, като за 

всички регистри с такива данни ще се прилагат хармонизирани правила 

за повторно използване. 

 

Следващи стъпки 

Европейският парламент и Съветът на ЕС трябва да приемат 

официално преразгледаните правила. След това държавите членки ще 

трябва да ги въведат в своето право в рамките на две години, преди те 

да могат да влязат в сила. Комисията ще започне сътрудничество с 

държавите членки за установяване на наборите от данни с висока 

добавена стойност, които ще бъдат посочени в акт за изпълнение. 

 

Контекст 

Понастоящем повторното използване на данни, генерирани от публични 

органи (например правни, транспортни, метеорологични, финансови и 

др.), за търговски и нетърговски цели е уредено с преразгледаната през 

2013 г. Директива 2003/98/ЕО относно повторната употреба на 

информацията в обществения сектор. 

 

На 25 април 2018 г. Комисията прие пакета за данните от 2018 г., 

налагащ за първи път съгласувана политическа рамка за различните 

видове данни (публични, частни, научни) чрез използването на 

разнообразни инструменти на политиката. Като част от този пакет 

Директивата за ИОС беше обект на обширни обществени консултации. 
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Всяка повторна употреба на лични данни съгласно Директивата относно 

свободно достъпните данни и информацията в обществения сектор 

(ИОС) трябва да се осъществява при пълно зачитане на правата и 

задълженията по Общия регламент на ЕС относно защитата на данните. 

 

 

УСТОЙЧИВОСТ: КОМИСИЯТА ПРЕДСТАВЯ 

ДОКУМЕНТ ЗА РАЗМИСЪЛ ЗА ПО-УСТОЙЧИВА 

ЕВРОПА ДО 2030 Г. 

Брюксел, 30 януари 2019 r. 

Като част от дебата относно бъдещето на Европа, започнал с Бялата 

книга на Комисията от 1 март 2017 г., днес Комисията публикува 

документ за размисъл, озаглавен „Към устойчива Европа до 2030 г.“ 

Обявен като последващо действие във връзка с речта на председателя 

Юнкер за състоянието на Съюза през 2017 г., днешният документ е израз 

на твърдия ангажимент от страна на ЕС да постигне резултати по целите 

на ООН за устойчиво развитие, включително целите на Парижкото 

споразумение относно изменението на климата. В документа за 

размисъл се разглежда обхватът на предизвикателствата пред Европа 

и се представят примерни сценарии с цел дискусиите да бъдат насочени 

към това как най-добре могат да бъдат постигнати целите за развитие и 

как Европейският съюз може да допринесе в най-голяма степен до 2030 

г. Въз основа на постигнатото през последните години, в сценариите се 

подчертава, че са необходими допълнителни действия, ако ЕС и светът 

като цяло желаят да осигурят устойчиво бъдещо развитие в интерес на 

благополучието на гражданите. 

Франс Тимерманс, първи заместник-председател на Европейската 

комисия, заяви: Устойчивото развитие започва и завършва с хората, то 

се изразява в това да направим нашата икономика и общество 

едновременно устойчиви и проспериращи. Целта е да запазим начина 

си на живот и да подобрим благосъстоянието на нашите деца и внуци по 

отношение на равенството и наличието на здравословна околна среда 

и процъфтяваща, „зелена“ и приобщаваща икономика. Задачата ни е да 

гарантираме благосъстоянието на нашата планета за всички хора. 

Европа може и трябва да играе водеща роля. 
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Юрки Катайнен, заместник-председателят на Европейската комисия, 

отговарящ за работните места, растежа, инвестициите и 

конкурентоспособността, заяви: Устойчивостта е част от европейската 

ДНК. Целта е да се гарантира, че бъдещите поколения ще разполагат 

със същите или с по-добри възможности от нас, като същевременно се 

опазват ограничените ресурси на нашата планета. Планът за 

инвестиции за Европа помага, като насърчава участието на частния 

сектор, а планът за действие за устойчиво финансиране улеснява 

създаването на нов пазар за устойчиви инвестиции. Като 

модернизираме нашите общества по приобщаващ начин, като приемем 

изцяло кръговата икономика и реализираме ползите от новите 

технологии, като например изкуствения интелект, можем да се стремим 

към неутралност по отношение на климата и запазване на нашата 

планета в по-добро състояние за нашите деца. 

През годините ЕС се превърна във водещ фактор в областта на 

устойчивостта, като разработи най-високите социални и екологични 

стандарти и зае водеща роля в Парижкото споразумение относно 

изменението на климата, както и по отношение на новаторски 

концепции, като например кръговата икономика. От началото на своя 

мандат Комисията „Юнкер“ включва приоритетите на устойчивото 

развитие във всички свои политики. 

Подобно на останалата част от света обаче ЕС е изправен пред сложни, 

променящи се и неотложни предизвикателства, свързани по-специално 

с неговия екологичен дълг и изменението на климата, демографските 

промени, миграцията, неравенството, икономическото и социалното 

сближаване, както и натиска върху публичните финанси. Освен това 

нарастващите тенденции към изолационизъм и национализмът са знак, 

че твърде много европейци не се чувстват достатъчно защитени в този 

променящ се свят. Безспорните факти не трябва да ни изпълват със 

страх, а вместо това да ни вдъхновяват да действаме. 

Представеният днес документ за размисъл е насочен към най-важните 

политически основополагащи елементи за прехода към устойчиво 

развитие, които включват преминаване от линейна към кръгова 

икономика, коригиране на дисбалансите на нашата продоволствена 

система, приспособяване на нашите сгради, енергетика и мобилност 

към бъдещето и гарантиране на справедливостта на този преход, при 

който никой и нищо не е оставено на заден план. Документът поставя 

акцент и върху хоризонталните способстващи фактори, които ще 

подкрепят прехода към устойчивост, сред които са образованието, 

науката, технологиите, научните изследвания, иновациите и 
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цифровизацията, финансите, ценообразуването, данъчното облагане и 

конкуренцията, отговорното бизнес поведение, корпоративната 

социална отговорност и новите бизнес модели, отворената и регулирана 

търговия, както и управлението и съгласуваността на всички нива. В 

края на документа се подчертава значението на проправянето на път за 

прехода към устойчивост в световен мащаб, тъй като нашите политики 

ще имат само ограничено въздействие върху планетата, ако други 

преследват противоположни политики. 

Документът за размисъл представя три сценария с цел да се насърчи 

дискусията относно начините за преследване на целите за устойчиво 

развитие (ЦУР) в рамките на ЕС. Тези сценарии са примерни — те имат 

за цел да предложат различни идеи и да стимулира дебат и размисъл. 

Окончателният резултат вероятно ще бъде съчетание на елементи от 

всеки един от тях. Трите сценария са: 

Цялостна стратегия на ЕС по отношение на ЦУР, която да насочва 

действията на ЕС и неговите държави членки; 

Продължаване на интегрирането на ЦУР във всички съответни политики 

на ЕС от Комисията, без да се налагат обаче действия на държавите 

членки; 

По-голям акцент върху външната дейност, съчетан със засилване на 

амбициите за устойчивост на равнището на ЕС. 

Контекст 

На 25 септември 2015 г. Общото събрание на Организацията на 

обединените нации прие набор от 17 цели за устойчиво развитие, 

насочени към премахване на бедността, защита на планетата и 

осигуряване на благоденствие за всички, като част от нова програма за 

устойчиво развитие — „Програмата до 2030 г.“. Всяка от 17-те цели 

включва конкретни подцели (общо 169 подцели), които трябва да бъдат 

постигнати до 2030 г. ЕС беше водеща сила в контекста на приемането 

на Програмата до 2030 г. и нейните цели за устойчиво развитие. 

На 22 ноември 2016 г. Комисията прие съобщение, озаглавено 

„Следващи стъпки към устойчиво европейско бъдеще“, в отговор на 

Програмата до 2030 г. В съобщението бе представена обща картина на 

действията на ЕС за принос към Програмата до 2030 г., като бяха 

подчертани ключовите политики на Съюза за всяка от 17-те цели за 

устойчиво развитие. В нея също така бе обяснено как 10-те приоритета 
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на Комисията за периода 2014—2019 г. допринасят за световната 

програма до 2030 г. Комисията също така обяви създаването на 

многостранна платформа на високо равнище, председателствана от 

първия заместник-председател на Комисията Тимерманс, която ще 

играе роля в последващите действия и обмена на добри практики в 

рамките на изпълнението на целите за устойчиво развитие. 

На 13 септември 2017 г. председателят на Европейската комисия, в 

писмото за намеренията, придружаващо речта му за състоянието на 

Съюза, обяви представянето на документ за размисъл, озаглавен „Към 

устойчива Европа до 2030 г.“ и посветен на последващите действия във 

връзка с целите за устойчиво развитие, включително целите на 

Парижкото споразумение относно изменението на климата. 

Представеният днес документ за размисъл е придружен от подробен 

набор от приложения с обзор на резултатите и неотдавнашните мерки, 

предприети от ЕС във връзка с целите за устойчиво развитие. Приносът 

на многостранната платформа на високо равнище на ЕС също е 

приложен. 
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