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11 ЮЛИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

Раждането на пет милиардния жител на Планетата поставя началото на 

Световния ден на населението - датата е 11 юли 1987 година. 

Отбелязването на 11 юли цели да повиши осведомеността по 

световните проблеми на населението като важността на семейното 

планиране, равенството между половете, бедността, раждаемостта и 

правата на човека. 

Няколко интересни факти за населението: 

• Към 12.00 часа на 10.07.2019 година населението на света наброява 7  

717 900 600 души. 

• Първият милиард човечеството е постигнало за 250 000 години. За 

втория милиард са били необходими  само 127 години. До третия  сме 

чакали 33 години, а за четвъртия - само  14, за петия - 13, а за шестия - 

12 години. 

• Населението се очаква да достигне 8 млрд през 2040 г. и 10,5 млрд 

през 2050 година. 

• Повечето от очакваното увеличение на населението в света ще бъде 

в Африка и Южна Азия. Африканското население се очаква да нарасне 

от сегашните 1 млрд. до 4 млрд. до 2100 г., а Азия може да добави още 

един милиард за същия период. 

• Индия е страната с най-бързо увеличаващо се население. 

За България: 

• Точно в 14.07. 2018 г. ч. на 29 юни сме станали 6 999 999 души. 
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• Населението на намалява с 50 хил. души годишно, като смъртността 

за година е около 110 хил. души. /по коментар на доц. Елица Димитрова, 

демограф от Института за изследване на населението и човека при 

БАН/. 

• Средно годишно с около 1000 са по-малко децата, които се раждат у 

нас. 

• За 10-годишен период България е намаляла с над 416 000 души или с 

население приблизително с размерите на област Бургас, отчитат данни 

от анализ на  

• При най-добрия сценарий в края на този век в България ще живеят 

около 5.5 млн. души - прогнозира за страната ни в новия доклад на ООН 

за тенденциите за населението в различните държави по света. 

Източници: https://population.un.org/wpp/Publications/  

http://www.bas.bg/научни-изследвания/  

https://www.economic.bg/bg/news/11/spored-oon-balgarite-nikoga-poveche-

nyama-da-nadhvarlyat-7-mln-dushi.html  

 

НОВИНИ 

Европейска гражданска инициатива: Комисията 

регистрира три нови инициативи и определя една 

като недопустима 

3 юли 2019г 

Европейската комисия взе решение да регистрира 3 нови европейски 

граждански инициативи: „Въвеждане на цена на въглеродните емисии с 

цел борба с изменението на климата“, „Ускоряване на научния прогрес в 

полза на земеделските култури“ и „Да сложим край на пластмасовата ера 

в Европа“. Комисията също така реши, че не може да регистрира 

предложената европейска гражданска инициатива, озаглавена „Правото 

на ЕС, правата на малцинствата и демократизацията на испанските 

институции“, тъй като с нея Комисията не се приканва да направи 

предложение за правен акт. 

На този етап от процеса Комисията не е анализирала съдържанието на 

инициативите, а само тяхната правна допустимост. Ако някоя от 3-те 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/
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регистрирани инициативи получи 1 милион изявления за подкрепа от най-

малко 7 държави членки в рамките на 1 година, Комисията ще анализира 

и отговори на инициативата. Тя може да реши да предприеме или да не 

предприеме действия във връзка с искането, като и в двата случая трябва 

да се обоснове. 

1. „Въвеждане на цена на въглеродните емисии с цел борба с 

изменението на климата“ 

Организаторите на инициативата приканват Комисията „да предложи 

законодателство на ЕС, с което да се възпира потреблението на енергия 

от изкопаеми горива, да се насърчава икономията на енергия и 

използването на възобновяеми енергийни източници с цел борба с 

глобалното затопляне и ограничаване на повишаването на 

температурата до 1,5°C“. Целта на инициативата е да се въведе 

минимална цена на емисиите на CO2, да се изостави съществуващата 

система от безплатни квоти за емисии за замърсителите от ЕС и да се 

въведе механизъм за корекция на границата, като приходите от 

въвеждане на цена на въглеродните емисии се разпределят„за 

европейските политики в подкрепа на икономията на енергия и 

използването на възобновяеми енергийни източници, както и за 

намаляване на данъчното облагане на данъкоплатците с по-ниски 

доходи“. 

По силата на Договорите за ЕС Европейската комисия може да 

предприема правни действия в областта на борбата с изменението на 

климата, околната среда, данъчното облагане и общата търговска 

политика. Затова Комисията счита, че инициативата е правно допустима, 

и взе решение да я регистрира. Регистрацията на тази инициатива ще се 

извърши на 22 юли 2019 г., като от този момент започва да тече 

едногодишен срок, в който организаторите могат да събират подписи в 

подкрепа на инициативата. 

2. „Ускоряване на научния прогрес в полза на земеделските култури“ 

Организаторите на инициативата посочват, че Директива 2001/18/ЕО 

относно генетично модифицираните организми (ГМО) е „остаряла“ и 

отправят искане за преразглеждане на нейната нормативна уредба 

относно новите техники за селекция на растенията (NPBT), с цел 

улесняване на „процедурата за разрешаване на тези продукти, получени 

чрез нови техники за селекция на растенията“. 
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По силата на Договорите за ЕС Европейската комисия може да 

предприема правни действия в областта на вътрешния пазар и 

разрешенията за продукти. Затова Комисията счита, че инициативата е 

правно допустима, и взе решение да я регистрира. Регистрацията на тази 

инициатива ще се извърши на 25 юли 2019 г., като от този момент започва 

да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да събират 

подписи в подкрепа на инициативата. 

3. „Да сложим край на пластмасовата ера в Европа“ 

Организаторите на тази инициатива „призовават Европейската комисия 

да преразгледа Директивата относно въздействието на определени 

пластмасови изделия върху околната среда с цел забрана на всички 

пластмасови изделия за еднократна употреба в Европа“. Инициативата 

цели забрана „на всички пластмасови опаковки и бутилки до 2027 г., така 

че да може да започне въвеждането на конкретни мерки, за да се зачитат 

ограниченията на ресурсите ни“. 

Съгласно Договорите за ЕС Европейската комисия може да предприема 

правни действия с цел съхраняване, опазване и подобряване на 

качеството на околната среда. Затова Комисията счита, че инициативата 

е правно допустима, и взе решение да я регистрира. Регистрацията на 

тази инициатива ще се извърши на 26 юли 2019 г., като от този момент 

започва да тече едногодишен срок, в който организаторите могат да 

събират подписи в подкрепа на инициативата. 

4. „Правото на ЕС, правата на малцинствата и демократизацията на 

испанските институции“ 

Като препращат към събития в контекста на движението за независимост 

на Каталония, организаторите на тази инициатива целят да се гарантира, 

че „както Комисията, така и Парламентът са напълно наясно с настоящата 

ситуация в Испания, […] и необходимостта от създаване на работни 

механизми, за да се помогне за подобряване на демократичните 

стандарти в Испания, като по този начин се гарантират правата и 

свободите на малцинствените групи, както и на всички испански граждани 

с помощта на правото и инструментите на ЕС“. 

По-специално, инициативата приканва Комисията да разгледа 

положението в Испания и да предприеме възможни стъпки в контекста на 

съобщението на Комисията от 2014 г. „Нова рамка за укрепване на 

принципите на правовата държава“. Съгласно тази рамка Комисията 

може да започне диалог със съответната държава членка, за да се 
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предотврати появата на системна заплаха за принципите на правовата 

държава. При все това, инициативата не приканва Комисията да 

представи предложение за правен акт, което е единствената цел на 

европейските граждански инициативи. 

Поради това Комисията стигна до заключението, че инициативата попада 

по очевиден начин извън правомощията на Комисията да предлага 

правни актове за изпълнение на Договорите за ЕС и следователно е 

недопустима. 

 

Контекст 

Европейските граждански инициативи бяха въведени с Договора от 

Лисабон и стартираха през април 2012 г. след влизането в сила на 

Регламента относно европейската гражданска инициатива, с който се 

прилагат разпоредбите на Договора. През 2017 г., като част от речта на 

председателя Юнкер за състоянието на Съюза, Европейската комисия 

представи предложения за реформа на европейската гражданска 

инициатива, за да я направи още по-лесна за използване. През декември 

2018 г. Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие по 

реформата и преразгледаните правила ще започнат да се прилагат от 1 

януари 2020 г. 

Междувременно процесът бе опростен, а на организаторите се предлага 

помощ чрез платформа за сътрудничество. Всичко това допринесе за 

увеличаването с 30 % на броя на регистрираните граждански инициативи 

(38 регистрации през мандата на Комисията „Юнкер“ в сравнение с 29 при 

предишната Комисия) и за намаляването с 80 % на отказите (едва 5 

граждански инициативи не са регистрирани през мандата на настоящата 

Комисия в сравнение с 20 при предишната Комисия). 

След като бъде официално регистрирана, дадена европейска гражданска 

инициатива позволява 1 милион граждани от най-малко 7 от държавите 

— членки на ЕС, да приканят Европейската комисия да предложи правен 

акт в областите, в които тя разполага с правомощия. 

Условията за допустимост са предложеното действие да не попада по 

очевиден начин извън обхвата на правомощията на Комисията да 

представя предложение за правен акт, да не е явно в злоупотреба, 

несериозно или злонамерено и да не е в явно противоречие с ценностите 

на Съюза. 
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За повече информация 

Пълен текст на някои от предложените европейски граждански 

инициативи: 

 Въвеждане на цена на въглеродните емисии с цел борба с 

изменението на климата (на разположение от 22 юли 2019 г.) 

http://stopglobalwarming.eu/ 

 Ускоряване на научния прогрес в полза на земеделските култури 

(на разположение от 25 юли 2019 г.) www.growscientificprogress.org  

Европейски граждански инициативи, за които в момента се събират 

подписи 

Уебсайт на европейската гражданска инициатива 

Регламент относно европейската гражданска инициатива 

 

Заетост и социално развитие в Европа: според 

преглед от 2019 г. справянето с изменението на 

климата може да бъде двигател за растеж и 

работни места 

4 юли 2019г. 

Комисията публикува днес изданието за 2019 г. на своя годишен преглед 

„Заетост и социално развитие в Европа“. На фона на дългосрочните 

тенденции в световен мащаб, като застаряването на населението, 

глобализацията, технологичните промени и изменението на климата, 

ЗСРЕ за 2019 г. е посветен на устойчивостта. От доклада става ясно, че 

борбата с изменението на климата и запазването на растежа вървят ръка 

за ръка. В него се посочват различни варианти на политиките, които са в 

състояние да запазят конкурентоспособността на ЕС, да поддържат 

растежа и да направят така, че ползите от него да обхванат цялото 

население и бъдещите поколения на ЕС. Същевременно с тях се 

реализира амбициозен преход към неутрална по отношение на климата 

икономика. Направеният през 2019 г. преглед също така потвърждава 

продължаващото разрастване на икономическата дейност на ЕС с нови 

рекордни нива на заетостта и подобряващо се социално положение. 
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Мариан Тейсен, комисарят, отговарящ за заетостта, социалните въпроси, 

уменията и трудовата мобилност, заяви: Този годишен преглед показва 

трайното възстановяване на европейската икономика. При 240,7 милиона 

европейци, които имат работа — увеличение с 13,4 милиона работни 

места от началото на мандата на Комисията „Юнкер“, равнището на 

заетостта в ЕС е по-голямо от всякога. Безработицата в Европа е 

безпрецедентно ниска. Освен това броят на хората, изложени на риск от 

бедност, продължава да спада. Това е добра изходна позиция за 

увеличаване на резултатите за гражданите въз основа на Европейския 

стълб на социалните права. Този процес трябва да включва справедлив 

преход към икономика, която е неутрална по отношение на климата и 

използва пълноценно бъдещите възможности за „зелен растеж“. Можем 

да подобрим жизнения стандарт на всички хора, ако ЕС и държавите 

членки, заедно със социалните партньори, инвестират в нови и по-добри 

умения, повишаване на квалификациите и социални услуги. 

Преходът към неутрална по отношение на въглеродните емисии 

икономика ще увеличи наличните работни места и ще даде отражение 

върху структурата на пазара на труда, разпределението на работните 

места и необходимите умения. Очаква се до 2030 г. този преход да 

доведе до създаването на още 1,2 милиона работни места в ЕС в 

допълнение към вече направените прогнози за 12 милиона нови работни 

места. Преходът би могъл да смекчи продължаващата поляризация на 

работните места в резултат на автоматизацията и цифровизацията чрез 

създаване на работни места на средна работна заплата и със средни 

изисквания за умения, особено в сферата на строителството и 

промишлеността. 

При все това въздействието от прехода ще се различава в отделните 

страни и сектори. Следователно държавите трябва да се подготвят за 

него, за да се гарантира, че хората, които упражняват професии и работят 

в сектори и региони, които продължават да са свързани с 

високовъглеродни модели, не биват пренебрегвани. Много е важно 

социалното измерение да се интегрира още от самото начало, например 

чрез мерки, които осигуряват подпомагане на доходите по време на 

прехода или съчетават по-високо енергийно данъчно облагане с 

преразпределяне. Социалният диалог също може да допринесе за 

справедлив преход, като се гарантира участието на работниците и 

работодателите. 

В по-общ план от прегледа става ясно, че за да продължи икономическият 

растеж, ЕС ще трябва да инвестира в уменията на хората и в иновациите. 

Фирмите в ЕС с най-добри резултати са тези, които инвестират най-много 
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в обучението на работниците и предоставянето на висококачествени 

условия на труд. Действително инвестициите в умения, квалификации и 

формално обучение за възрастни подпомагат пригодността за заетост на 

работниците, увеличаването на заплатите и конкурентоспособността на 

фирмите. В ЗСРЕ се констатира също така, че социалните инвестиции, 

като например достъпът до грижи за деца и образование в ранна детска 

възраст, повишават производителността на хората и увеличават тяхното 

благосъстояние. Финансово достъпното и адекватно жилищно 

настаняване позволява на европейците да реализират своя потенциал на 

пазара на труда и да участват в живота на обществото. 

Контекст 

В годишния преглед „Заетост и социално развитие в Европа“ се прави 

актуален икономически анализ на тенденциите в сферата на заетостта и 

социалните въпроси в Европа и се разглеждат свързаните с това 

варианти на политиките. Това е основният аналитичен доклад на 

Европейската комисия в сферата на заетостта и социалните въпроси. 

В Новата стратегическа програма за периода 2019—2024 г. на 

Европейския съвет се призовава да се възприемат промените в резултат 

на прехода към зелена икономика, развитието на технологиите и 

глобализацията, като същевременно се гарантира, че никой не е 

пренебрегнат. В тазгодишното издание на ЗСРЕ се прави преглед на 

развитието на заетостта и социалната сфера през призмата на един от 

четирите основни приоритета на посочената нова стратегическа 

програма — „изграждането на неутрална по отношение на климата, 

зелена, справедлива и социална Европа“. Заключенията от прегледа 

може да вдъхновят създателите на политики при определянето на начина 

за постигане на тези амбициозни цели. Те ще бъдат включени и в 

дебатите във връзка с политиката относно свързаните със заетостта 

аспекти на дългосрочната стратегическа визия за неутрална по 

отношение на климата икономика, които ще се проведат по време на 

следващото заседание на Съвета на министрите по заетостта и 

социалните въпроси (EPSCO) на 8 юли 2019 г. 

Съществуват множество примери за това как Комисията се стреми да 

преодолее предизвикателствата, посочени в годишните прегледи. Така 

например в предложението на Комисията от май 2018 г. за 

многогодишната финансова рамка са предвидени повече средства за 

инвестиции в хората, включително чрез новия Европейски социален фонд 

(ЕСФ+) и подобрения Европейски фонд за приспособяване към 

глобализацията (ЕФПГ). Европейският стълб на социалните права и 
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инициативи и инструменти като Програмата за придобиване на умения за 

Европа, програмата „Цифрова Европа“, гаранцията за младежта, по-

нататъшното укрепване на програмата „Еразъм“, както и Европейският 

корпус за солидарност ще допринесат за реализирането на тези цели. 

За повече информация 

Информационен документ: Заетост и социално развитие в Европа 2019 

г.: фокус върху социалното въздействие от изменението на климата 

Преглед на заетостта и социалното развитие за 2019 г. 

Нова стратегическа програма за периода 2019—2024 г. 

Раздел, посветен на анализа на заетостта и социалното положение, на 

уебсайта на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“ 

 

Европейски институт за иновации и технологии: 

Комисията предлага стратегия за периода 2021—

2027 

11 юли 2019г  

Съществуват множество примери за това как Комисията се стреми да 

преодолее предизвикателствата Европейската комисия предложи 

актуализиране на правното основание на Европейския институт за 

иновации и технологии (EIT), а също така и новата му стратегическа 

иновационна програма за периода 2021—2027 г. 

Създаден през 2008 г., EIT е независим орган на ЕС, който засилва 

способността на Европа за иновации. С приетите днес предложения 

дейността на EIT ще бъде съгласувана със следващата програма за 

научни изследвания и иновации „Хоризонт Европа“ (2021—2027 г.), с 

която се изпълнява ангажиментът на Комисията да се стимулира 

допълнително иновационният потенциал на Европа. Предложеният 

бюджет е в размер на 3 милиарда евро — с 600 милиона евро, или 25 %, 

повече в сравнение с настоящата стратегическа иновационна програма 

(2014—2020 г.). С него EIT ще финансира дейности на съществуващите и 

новите общности на знание и иновации (ОЗИ) и ще подкрепи капацитета 

за иновации на 750 висши учебни заведения. 
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Тибор Наврачич, комисарят по въпросите на образованието, културата, 

младежта и спорта, който отговаря за EIT, заяви: От 2008 г. Европейският 

институт за иновации и технологии стимулира таланта и творчеството, 

като поставя изключителен акцент върху образованието и 

предприемачеството. Стратегията, която въвеждаме за периода 2021—

2027 г., ще спомогне за това всички региони на Европа да се възползват 

от потенциала на Института и допълнително ще увеличи иновационния 

капацитет на нашия сектор на висшето образование. И аз съм особено 

горд да обявя днес началото на нова общност на знание и иновации в 

подкрепа на иновациите в културните и творческите индустрии, което е 

планирано за 2022 г. 

В момента EIT предоставя подкрепа за осем ОЗИ, които обединяват 

предприятия, университети и изследователски центрове в трансгранични 

партньорства. Със стратегическата иновационна програма, предложена 

за 2021—2027 г., се преследват следните цели: 

Увеличаване на регионалното влияние на общностите на знание и 

иновации: В бъдеще EIT ще засили своите мрежи, като ще привлече в тях 

повече висши учебни заведения, предприятия и изследователски 

организации благодарение на регионални стратегии за популяризиране. 

Изборът на партньори за сътрудничество и подготовката на дейностите 

на ОЗИ ще бъдат по-приобщаващи. Освен това ще бъдат изградени 

връзки между ОЗИ и стратегиите за интелигентна специализация — 

инициатива на ЕС за стимулиране на икономическия растеж и 

създаването на работни места чрез даване на възможност на всеки 

регион да определя и развива своите конкурентни предимства. 

Повишаване на капацитета за иновации на висшето образование: EIT ще 

подпомогне 750 висши учебни заведения чрез финансиране, експертен 

опит и напътстване, което ще им позволи да развиват икономически 

дейности в своята област на интерес. Институтът ще разработва и 

провежда дейности, особено в държавите с по-нисък капацитет за 

иновации. За тази цел EIT ще се основава на успешни инициативи в 

рамките на политиката, като например HEInnovate — безплатен 

инструмент за самооценка за всички видове висши учебни заведения, и 

Рамката за оценяване на въздействието върху иновациите на регионално 

равнище, чрез която университетите могат да преценят доколко 

стимулират иновациите в регионите, в които се намират. 

Поставяне на началото на нови ОЗИ: EIT ще стартира две нови ОЗИ, 

подбрани в области, които са от най-голямо значение за приоритетите на 

политиката по „Хоризонт Европа“. Първата нова ОЗИ ще се концентрира 
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върху културните и творческите индустрии и е планирана за 2022 г. Този 

сектор се характеризира с голям потенциал за растеж, много местни 

граждански инициативи и силен граждански интерес и допълва 

съществуващите осем ОЗИ. Приоритетната област за втората нова ОЗИ 

ще бъде определена на по-късен етап. Очаква се дейността на тази 

общност да започне през 2025 г. 

Преразгледаният Регламент за EIT осигурява по-голяма правна яснота и 

съгласуваност с Рамковата програма на ЕС за научни изследвания и 

иновации. Освен това с новото правно основание се въвежда строен и 

опростен модел на финансиране за EIT, който по-ефективно да 

насърчава допълнителни частни и публични инвестиции. И накрая, с това 

правно основание се укрепя структурата на управление на EIT. 

Следващи стъпки 

Преразгледаният Регламент за EIT и Решението на Комисията относно 

стратегическата иновационна програма за периода 2021—2027 г. ще 

бъдат представени на Европейския парламент и на Съвета за обсъждане 

и приемане. 

Контекст 

Европейският институт за иновации и технологии е основан през 2008 г. с 

Регламент (ЕО) № 294/2008, изменен с Регламент (ЕО) № 1292/2013, и е 

със седалище в Будапеща. Целта му е да се преодолеят основните 

предизвикателства пред обществото чрез подобряване на капацитета за 

иновации и резултатите на ЕС чрез интегриране на триъгълника на 

знанието — образование, научни изследвания и иновации. 

EIT заема централно място в предложението на Комисията за създаване 

на „Хоризонт Европа“ — следващата програма на ЕС за научни 

изследвания и иновации (2021—2027 г.) с предложен бюджет от 100 

милиарда евро. Институтът е един от трите компонента на нейния стълб 

„Иновативна Европа“. В предложението за „Хоризонт Европа“ се 

определя финансирането за EIT в рамките на следващия дългосрочен 

бюджет, също както и обосновката, добавената стойност, областите на 

интервенция и общите насоки на дейността на Института. В самото 

предложение за „Хоризонт Европа“ обаче не се съдържа правно 

основание за продължаване на операциите на EIT от 2021 г. нататък. 

Правното основание на EIT остава в Регламента за EIT, в който се 

определят мисията, основните задачи и рамката за функциониране на 

Института. 
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Със своя предложен бюджет в размер на 3 милиарда евро за 2021—2027 

г. Институтът ще стимулира иновациите чрез подкрепа за повече от 10 

000 завършили магистърски и докторски програми по неговите ОЗИ, както 

и за около 600 нови и над 7 000 съществуващи стартиращи предприятия. 

Представените предложения се основават на външната оценка на EIT, 

извършена през 2017 г., която потвърждава, че основанията за 

създаването на EIT са валидни. 

За повече информация 

Информационен документ за EIT 

EIT на уебстраницата за иновации в образованието (включително 

законодателните предложения) 

Уебсайт на EIT 

Уебстраница на „Хоризонт Европа“ 

 

Лятна икономическа прогноза за 2019 г.: растежът е 

затруднен от външни фактори 

10 юли 2019г.  

През първото тримесечие на годината растежът в еврозоната бе по-голям 

от очакваното поради редица временни фактори, като например меката 

зима и увеличаването на продажбите на автомобили. Растежът бе 

благоприятстван също така от мерките на фискалната политика, 

благодарение на които разполагаемият доход на домакинствата в редица 

държави членки нарасна. Краткосрочните перспективи пред 

европейската икономика обаче са помрачени от външни фактори, 

включително напреженията в световната търговия и значителната 

политическа несигурност. Тези фактори продължиха се отразяват 

отрицателно на доверието в производствения сектор, който е изложен в 

най-голяма степен на международната търговия, като се очаква това да 

доведе до намаляване на перспективите за растеж през останалата част 

от годината. 

В резултат на това прогнозата за растежа на БВП в еврозоната от 1,2 % 

през 2019 г. остава непроменена, докато прогнозата за 2020 г. е леко 
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намалена до 1,4 % предвид очаквания по-умерен темп на растеж през 

останалата част от тази година (пролетна прогноза: 1,5 %). Прогнозата за 

БВП за ЕС остава непроменена — 1,4 % през 2019 г. и 1,6 % през 2020 г. 

Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията за еврото и 

социалния диалог, отговарящ също за финансовата стабилност, 

финансовите услуги и съюза на капиталовите пазари, заяви: „Все още се 

очаква всички икономики на ЕС да отбележат ръст през тази и 

следващата година, въпреки че стабилният растеж в Централна и 

Източна Европа контрастира със спада в Германия и Италия. 

Продължаващата слабост на производствения отрасъл, произтичаща от 

напреженията в търговията и несигурността в областта на политиката, 

подлага на изпитание устойчивостта на икономиките ни. По отношение на 

вътрешния пазар излизането на Обединеното кралство от ЕС без сделка 

продължава да бъде основен източник на риск.“ 

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното 

облагане и митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Европейската 

икономика продължава да расте на фона на труден глобален контекст. 

Очаква се през 2019 г. и 2020 г. всички държави на ЕС да отбележат 

отново икономически ръст благодарение на силната подкрепа на 

търсенето на пазара на труда. Предвид многобройните рискове за 

перспективите трябва да увеличим усилията за по-нататъшно укрепване 

на устойчивостта на нашите икономики и на еврозоната като цяло.“ 

Вътрешното търсене стимулира растежа в ЕС 

Докато по-рано тази година растежът бе благоприятстван от редица 

временни фактори, перспективите за останалата част от годината 

изглеждат по-слаби, тъй като прогнозите за бързо възстановяване на 

световното производство и търговия отслабват. Очаква се растежът на 

БВП през 2020 г. да бъде по-висок, което отчасти се дължи на по-големия 

брой работни дни. Вътрешното търсене, по-специално потреблението на 

домакинствата, продължава да бъде движеща сила за икономическия 

растеж в Европа благодарение на продължаващото увеличаване на 

пазара на труда. През тази и следващата година се очаква БВП да 

нарасне във всички държави — членки на ЕС, като растежът ще е 

значително по-голям в някои области (напр. в Централна и Източна 

Европа, Малта и Ирландия), отколкото в други (например в Италия, 

Германия). 

Със спадането на цените на петрола се очаква понижаване и на 

инфлацията 
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Прогнозите за общата инфлация в еврозоната и в ЕС бяха понижени с 0,1 

процентни пункта през тази и следващата година, главно поради по-

ниските цени на петрола и малко по-слабите икономически перспективи. 

Понастоящем се очаква инфлацията (Хармонизиран индекс на 

потребителските цени) в еврозоната да бъде средно 1,3 % през 2019 г. и 

2020 г. (пролетна прогноза: 1,4 % през 2019 г. и 2020 г.), докато в ЕС се 

очаква да бъде средно 1,5 % през 2019 г. и 1,6 % през 2020 г. (пролетна 

прогноза: 1,6 % през 2019 г. и 1,7 % през 2020 г.). 

Неблагоприятните фактори се засилиха 

Рисковете, свързани с глобалните икономически перспективи, са тясно 

взаимосвързани и имат предимно отрицателни последици. 

Продължаващата икономическа конфронтация между САЩ и Китай, 

заедно с голямата несигурност около търговската политика на САЩ може 

да доведат до запазване на текущия спад в световната търговия и 

производство и да засегнат други региони и сектори. Това би могло да 

има отрицателни последици за световната икономика, включително чрез 

смущенията на финансовите пазари. Напрежението в Близкия изток води 

също до повишаване на вероятността за значително увеличение на 

цените на петрола. Във вътрешен план излизането на Обединеното 

кралство от ЕС остава основен източник на несигурност. И накрая, налице 

са също така значителни рискове, свързани с факторите за растеж в 

краткосрочен план и с икономическата динамика в еврозоната. Ако се 

запазят слабостите в производствения сектор и спадът на доверието на 

бизнеса, това би могло да се отрази и на други сектори и да влоши 

условията на пазара на труда и да засегне частното потребление, а оттам 

и растежа. 

За Обединеното кралство се прави чисто техническо допускане 

В светлината на процеса на оттегляне на Обединеното кралство от ЕС 

прогнозите за 2019 г. и за 2020 г. се основават отново на чисто техническо 

допускане, че статуквото в моделите на търговията между ЕС-27 и 

Обединеното кралство ще се запазят. Това се прави само за целите на 

прогнозирането и не оказва влияние върху бъдещите преговори между 

ЕС и Обединеното кралство. 

Контекст 

Настоящата прогноза се основава на набор от технически допускания 

относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките, 
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актуални към 28 юни. По отношение на всички други входящи данни в 

прогнозата е взета под внимание информацията, налична до 2 юли. 

Комисията публикува четири икономически прогнози всяка година. 

Публикуваните всяка зима и лято прогнози обхващат само годишния и 

тримесечния БВП и инфлацията за текущата и следващата година за 

всички държави членки и за еврозоната, както и съвкупни данни за ЕС. 

Следващата икономическа прогноза на Европейската комисия ще бъде 

есенната икономическа прогноза през ноември 2019 г. 

Пълен текст на документа : Лятна междинна икономическа прогноза за 

2019 г. 

 

Как се борим с горските пожари в Европа? 

Всяка година в Европа избухват опустошителни горски пожари, които 

унищожават хиляди хектари гори. И макар южноевропейските държави да 

са изложени на по-голям риск, нито една европейска държава не е 

застрахована срещу тях. 

Когато горски пожар достигне такива мащаби, че държавата, в която е 

избухнал, не е в състояние да го потуши със собствени сили, при 

поискване може да бъде задействан Механизмът за гражданска защита 

на Европейския съюз, с помощта на който да бъдe осигурена 

координирана реакция. 

Съвместна и координирана реакция 

Когато възможностите на дадена държава да се справи с разразили се 

горски пожари не са достатъчни, другите държави от ЕС често проявяват 

солидарност, като изпращат помощ под формата на самолети, изливащи 

вода, хеликоптери, противопожарно оборудване и огнеборци. На 

европейско равнище съществува структуриран начин за оказване на тази 

подкрепа. 

Координационният център за реагиране при извънредни ситуации (ERCC) 

е основното звено за спешно реагиране на Европейската комисия. 

След като Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз бъде 

задействан от засегната държава, ERCC координира помощта на 
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европейско равнище и гарантира, че предоставената помощ е ефективна 

и ефикасна. 

По този начин Европейската комисия улеснява и съфинансира помощта, 

предоставена на засегнатата зона. 

Борбата с горските пожари — нарастваща заплаха 

През последните години станахме свидетели на множество смъртоносни 

пожари, които засегнаха държавите — членки на Европейския съюз. 

Стотици загинаха и бяха регистрирани щети на стойност няколко 

милиарда евро. 

През 2017 г. Механизмът бе задействан 18 пъти за извънредни ситуации, 

свързани с горски пожари, в Европа. Португалия, Италия, Черна гора, 

Франция и Албания получиха помощ посредством Механизма за борба с 

горски пожари. Механизмът за гражданска защита на Европейския съюз 

беше задействан и вследствие на искане от страна на правителството на 

Чили. Това позволи на ЕС да помогне на Чили в борбата с най-големите 

горски пожари в историята му чрез подкрепа от Португалия, Испания и 

Франция, заедно с екип на ЕС за гражданска защита, съставен от 

деветима експерти. 

 

През 2018 г. Механизмът бе задействан 5 пъти за борба с горски пожари 

в Европа — 2 пъти за Швеция и по веднъж за Португалия, Гърция и 

Латвия. Общо реакцията на ЕС включи 15 самолета, 6 хеликоптера, над 

400 пожарникари и екипаж, и 69 превозни средства. Сателитното 

картографиране в рамките на услугата за управление на извънредни 

ситуации по програма „Коперник“ на ЕС беше задействано няколко пъти 

в отговор на извънредни ситуации, свързани с горски пожари. Само през 

2018 г. 139 сателитни карти помогнаха на органите на ЕС и държавите 

членки да идентифицират и оценят най-засегнатите места, да оценят 

географския обхват на пожарите и да направят оценка на интензивността 

и обхвата на щетите. 

Подготвителни мерки и мерки за мониторинг за сезона на горските 

пожари през 2019 г. 

Комисията засилва своя капацитет за мониторинг и координация като 

част от подготовката за сезона на горските пожари. 
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През лятото денонощният Координационен център за реагиране при 

извънредни ситуации (ERCC) на ЕС ще бъде подсилен с екип за подкрепа 

при горски пожари, съставен от експерти от държавите членки. 

Услуги и инструменти за мониторинг на национално и европейско 

равнище като Европейската информационна система за горски пожари, 

която предоставя обзор на данните, събирани от държавите членки 

посредством националните програми за горските пожари. 

Редовни срещи с всички държави, участващи в Механизма за гражданска 

защита на ЕС, преди сезона на горските пожари с цел обмен на 

информация за степента на готовност. 

Сателитната система „Коперник“ на ЕС ще бъде използвана, за да се 

картографират извънредни ситуации, свързани с горски пожари. 

През последните месеци бяха проведени няколко полеви учения във 

връзка с горските пожари. Това включваше полеви учения MODEX за 

гражданска защита при горски пожари с експерти и спасителни екипи от 

различни държави от ЕС и симулационни учения. 

В допълнение, редовни срещи с всички държави, участващи в Механизма 

за гражданска защита на ЕС, преди и по време на сезона на горските 

пожари. Това помага да се осъществи обмен на информация за степента 

на готовност и рисковете от пожари. Освен това всяко лято експерти от 

държавите, участващи в Механизма за гражданска защита на ЕС, биват 

командировани в ERCC. 

 Механизмът за гражданска защита на ЕС 

Механизмът за гражданска защита на ЕС засилва сътрудничеството 

между участващите държави в областта на гражданската защита с цел 

подобряване на предотвратяването, готовността и реагирането при 

бедствия. Посредством Механизма Европейската комисия играе важна 

роля при координирането на реагирането при бедствия в Европа и света. 

Когато мащабът на извънредната ситуация надхвърля капацитета за 

реагиране на дадена държава, тя може да поиска помощ чрез Механизма. 

Когато бъде задействан, Механизмът координира помощта, 

предоставяна от участващите в него държави. 

Като обединява капацитета и способностите за гражданска защита, той 

позволява да се осигури по-силна и по-последователна колективна 

реакция. Към днешна дата в него участват всички държави — членки на 
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ЕС, както и Исландия, Норвегия, Сърбия, Северна Македония, Черна гора 

и Турция. От създаването му през 2001 г. Механизмът за гражданска 

защита на ЕС беше задействан в отговор на повече от 300 искания за 

подкрепа в ЕС и извън него. 

Системата rescEU: ЕС създава противопожарен резерв за 2019 г. 

През март 2019 г. ЕС засили своето управление на риска от бедствия с 

цел по-добрата защита на гражданите от бедствия. С усъвършенствания 

Механизъм за гражданска защита на ЕС беше създаден нов европейски 

резерв от способности („резервът rescEU“), който на първо време включва 

противопожарни самолети и хеликоптери. Чрез rescEU Комисията 

укрепва колективната способност на Съюза за предотвратяване, 

подготовка и реагиране при бедствия, които засягат нашите общества. 

За да се гарантира, че Европа е подготвена за сезона на горските пожари, 

новото законодателство включва преходен период, през който 

участващите държави членки могат да получат финансиране в замяна на 

предоставянето на техните противопожарни средства на разположение 

на ЕС. Дългосрочната цел е да се добавят допълнителни способности и 

активи и в бъдеще да се изгради един дори още по-силен резерв rescEU. 

 

За повече информация 

Уебсайт на Службата на Европейската комисия за хуманитарна помощ и 

гражданска защита: 

Европейска информационна система за горски пожари 

 

Източник на новините: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/ 
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