
 

 

Март 2020 
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ВОДАТА И КЛИМАТИЧНИТЕ ПРОМЕНИ  

Световен ден на водата  

22 март  2020 г.  

  

„Цикълът на водата и  

цикълът на живота са едно и също.“ 

       Жан-Ив Кусто 

Световният ден на водата 2020г. е свързан с водата и изменението на 

климата - и как двете са неразривно свързани.  

Адаптирането към водните ефекти от изменението на климата ще 

защити здравето и ще спаси живота. 

По-ефикасното използване на водата ще намали парниковите газове. 

Не можем да си позволим да чакаме. Всеки има роля в това. 
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Водата е най-ценният ни ресурс и трябва да я използваме отговорно. 

Екстремните метеорологични условия правят водата по-оскъдна, по-

непредсказуема, по-замърсена. С нарастването на глобалното 

население се засилва  и търсенето на вода, което изчерпва природните 

ресурси и уврежда околната среда в световен мащаб. Хората се нуждаят 

от вода, за да оцелеят, както и всички системи, на които разчитаме: 

санитария, здравеопазване, образование, бизнес и индустрия. Според 

генералният секретар на ООН Антонио Гутериш : „Предупрежденията са 

необходими. Но страхът няма да свърши работата." 

Трябва да балансираме всички нужди от вода в обществото, като 

същевременно гарантираме, че това богатство достига и до най-бедните 

хора във всички краища на света. 

Решенията на проблема включват защита на потъващите въглеродни 

емисии като океани и влажни зони, прилагане на интелигентни за 

климата селскостопански техники и увеличаване на безопасното 

използване на отпадъчните води. Има една проста стъпка, която може 

да предприеме всеки от нас  веднага, която ще доведе до голяма 

промяна: „Не губете вода!“. 

 

КЛЮЧОВИ ПОСЛАНИЯ В КАМПАНИЯТА ТАЗИ ГОДИНА: 

• Не можем да си позволим да чакаме. 

• Отговорните за климатичните политики трябва да поставят 

водата в основата на плана за действие 

• Водата може да помогне за борбата с изменението на климата. 

Има устойчиви, достъпни и измерими водни и хигиенни решения. 

• В нашето ежедневие има няколко прости стъпки, за да се 

справим с промените в климата.  

Водата може да помогне за борбата с изменението на климата. 

• Блатата попиват въглероден диоксид от въздуха. 

• Залесяването  предпазва от наводнения и ерозия.  

• Съхраняване на дъждовната вода за периоди на засушаване 

• Рециклиране на отпадните води.  

• Щадящо климата селско стопанство. 

Всеки може да направи нещо за борба с изменението на климата.  

Изберете едно нещо днес:  

• Вземете петминутен душ.  

• Изберете храна на растителна основа.  

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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•  Не изхвърляйте годна за консумация храна 

• Изключете технологиите за сън. 

• Пазарувайте устойчиво 

Източници: https://www.worldwaterday.org/ 

http://www.earthandman.org/?page_id=525&lang=bg 

https://bwa-bg.com/za-nas/ 

   

НОВИНИ 

COVID-19: НАСОКИ ЗА ЗАЩИТА НА ДЕЦАТА И 

БЕЗОПАСНАТА РАБОТА НА УЧИЛИЩАТА 

12 март 2020 

 

Снимка: pixabay.com 

Международната федерация на дружествата на Червения кръст и 

Червения полумесец (МФЧК), УНИЦЕФ и Световната здравна 

организация (СЗО) излязоха с препоръки в помощ на предпазването на 

децата и училищата от разпространение на вируса COVID-19. Насоките 

съдържат особено важна информация и практически списъци за проверка 

за безопасност в училищата, както и съвети към националните и местните 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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органи за това как да се адаптират и да реализират планове за работа на 

образователните заведения в извънредна ситуация. 

В случаите, когато се налага затваряне на училища, насоките съдържат 

препоръки за ограничаване на възможните отрицателни последствия за 

обучението и благосъстоянието на децата. За това е необходимо да 

бъдат изработени ефективни планове за осигуряване на непрекъснат 

учебен процес, включващи възможности за учене от разстояние, 

стратегии за онлайн образование и радиопредавания с образователно 

съдържание, както и достъп до основни услуги за всички деца. Тези 

планове следва да включват и необходимите мерки за бъдещото 

безопасно отваряне на училищата. 

По отношение на училищата, които остават отворени, с цел децата и 

техните семейства да бъдат защитени и информирани, се призовава: 

 На децата да бъде предоставена информация за това какво да 

направят, за да се защитят; 

 За насърчаване на най-добрите практики за миене на ръцете, 

поддържане на хигиена и осигуряване на хигиенни материали; 

 За почистване и дезинфекция на училищните сгради, и особено на 

източниците на вода и санитарните помещения; 

 За подобряване на проветрението и вентилацията. 

Макар че насоките са предназначени за държави, където вече има 

потвърдени случаи на предаване на вируса COVID-19, те са приложими 

във всякакъв контекст. Образованието може да насърчи учениците да 

станат застъпници за мерки за превенция и контрол на заболяванията у 

дома, в училище и в тяхната общност, като разговарят с други хора за 

това какви мерки трябва да се вземат за предотвратяване на 

разпространението на вируса. Поддържането на безопасната работа на 

училищата или отварянето на училища след период, през който те са 

били затворени, изисква да бъдат отчетени множество фактори, но ако 

бъде подготвено добре, може да способства за подобряване на 

общественото здраве. 

Например насоките за безопасни училища, въведени в Гвинея, Либерия 

и Сиера Леоне по време на епидемията от болестта, предизвикана от 

вируса eбола между 2014 и 2016 г., помогнаха за предотвратяване на 

предаването на вируса в училищата. 
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УНИЦЕФ призовава училищата, независимо дали са отворени или 

помагат на своите ученици чрез обучение от разстояние, да предлагат на 

учениците цялостна подкрепа. Училищата следва да предоставят на 

децата изключително важната информация за миенето на ръцете и други 

мерки, които те трябва да вземат, за да защитят себе си и своите 

семейства; да организират подкрепа за психичното здраве и да 

съдействат за предотвратяване на заклеймяването и дискриминацията, 

като насърчават учениците да са толерантни едни с други и да избягват 

използването на стереотипи, когато говорят за вируса. 

Новите насоки съдържат и полезни съвети и списъци за проверка за 

родителите и лицата, които полагат грижи, както и за самите деца и 

ученици. Препоръчаните действия включват: 

 наблюдение на здравето на децата и спирането им от посещаване 

на училище, ако се разболеят; 

 насърчаване на децата да задават въпроси и да изразяват своята 

загриженост; 

 кашляне или кихане в кърпичка или в сгъвката на лакътя, както и 

избягване на докосването на лицето, очите, устата и носа. 

Източник: unicef.org 

 

НОВА ПРОМИШЛЕНА СТРАТЕГИЯ ЗА 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНА, ЕКОЛОГИЧНА И 

ЦИФРОВА ЕВРОПА 

Комисията представя нова стратегия, която да подпомогне европейската 

промишленост да застане начело на двойния преход към постигане на 

неутралност по отношение на климата и водеща позиция в цифровата 

област. Стратегията има за цел да стимулира конкурентоспособността на 

Европа и нейната стратегическа автономност в момент на разместване 

на геополитическите пластове и засилена световна конкуренция.  

10/03/2020 

С пакета от инициативи се очертава нов подход към европейската 

промишлена политика, който е здраво вкоренен в европейските ценности 

и традициите на социалния пазар. С него се определят редица действия 

за подкрепа на всички участници в европейската промишленост, 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
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включително големите и малките предприятия, иновативните стартиращи 

предприятия, изследователските центрове, доставчиците на стоки и 

услуги и социалните партньори. Със специална стратегия за малките и 

средните предприятия (МСП) се цели да се намали бюрокрацията и да се 

помогне на многобройните МСП в Европа да осъществяват стопанска 

дейност на единния пазар и извън него, да имат достъп до финансиране 

и да застанат начело на цифровия и екологичния преход. Днешните 

инициативи включват и конкретни мерки за преодоляване на пречките 

пред доброто функциониране на единния пазар — най-силният 

европейски актив, който дава възможност на всички европейски 

предприятия да се разрастват и да се конкурират в Европа и извън нея. 

Урсула фон дер Лайен, председател на Европейската комисия, заяви: 

Европейската промишленост е двигателят на растежа и просперитета в 

Европа. Тя работи най-добре, когато черпи от истинските си ресурси: 

своите хора и техните идеи, способности, многообразие и 

предприемачески дух. Това е по-важно от всякога сега, когато Европа 

започва своя амбициозен екологичен и цифров преход в един по-

нестабилен и непредвидим свят. Европейската промишленост разполага 

с всичко необходимо, за да застане начело на този преход и ние ще 

направим всичко възможно, за да я подкрепим. 

Тиери Бретон, комисар по въпросите на вътрешния пазар, добави: 

Европа има най-силната промишленост в света. Нашите предприятия — 

големи и малки — ни осигуряват работа, благоденствие и стратегическа 

автономност. Управлението на екологичния и цифровия преход и 

избягването на външните зависимости в нов геополитически контекст 

изискват радикална промяна, която трябва да започне незабавно. 

Публикуваният днес пакет за промишлената политика включва следните 

инициативи: 

Нова промишлена стратегия 

С цел затвърждаване на водещата позиция на Европа в 

промишлеността нова стратегия в тази област ще спомогне за 

реализирането на три основни приоритета: запазване на 

конкурентоспособността на европейската промишленост в световен 

мащаб и равнопоставени условия на конкуренция в ЕС и по света, 

постигане на неутрална по отношение на климата Европа до 2050 г. и 

оформяне на цифровото бъдеще на Европа. 
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В стратегията се определят основните фактори за промишлената 

трансформация на Европа и се предлага всеобхватен набор от бъдещи 

действия, включително: 

 План за действие в областта на интелектуалната собственост с цел 

затвърждаване на технологичния суверенитет, насърчаване на 

равните условия на конкуренция, по-ефективна борба с кражбите 

на интелектуална собственост и адаптиране на правната уредба 

към екологичния и цифровия преход. 

 Тъй като европейските дружества дават най-доброто от себе си в 

условията на конкуренция, текущото преразглеждане на правилата 

на ЕС в областта на конкуренцията, включително текущата оценка 

на контрола върху сливанията и проверката за пригодност на 

насоките за държавна помощ, ще гарантира, че европейските 

правила са пригодени към все по-цифровизираната и бързо 

променяща се икономика, която трябва да стане по-екологична и 

по-кръгова. 

 Нуждаем се от лоялна конкуренция у дома и в чужбина. В 

допълнение към оптималното използване на набора от механизми 

за търговска защита Комисията ще приеме до средата на 2020 г. 

Бяла книга за преодоляване на нарушаващите конкуренцията 

последици от чуждестранните субсидии в единния пазар и за 

контролиране на чуждестранния достъп до обществени поръчки на 

ЕС и финансиране от ЕС. Въпросът, свързан с чуждестранните 

субсидии, ще бъде разгледан през 2021 г. в предложение за правен 

инструмент. Успоредно с това ще продължи работата в рамките на 

Световната търговска организация за усъвършенстване на 

световните правила за субсидиите за промишлеността и ще бъдат 

предприети действия за преодоляване на липсата на взаимен 

достъп до обществени поръчки в трети държави. 

 Всеобхватни мерки за модернизация и декарбонизация на 

енергоемките промишлени отрасли, за насърчаване на 

устойчивата и интелигентната мобилност, за повишаване на 

енергийната ефективност и осигуряване на достатъчно и 

непрекъснато снабдяване с нисковъглеродна енергия на 

конкурентни цени. 

 Повишаване на промишлената и стратегическата автономност на 

Европа чрез обезпечаване на снабдяването със суровини от 

изключителна важност посредством План за действие относно 

суровините от жизнена важност, както и с фармацевтични продукти 

въз основа на нова фармацевтична стратегия на ЕС, и чрез 
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подкрепа за разработването на стратегически цифрови 

инфраструктури и главни базови технологии. 

 Алианс за чист водород с цел ускоряване на декарбонизацията на 

промишлеността и запазване на водещата позиция в 

промишлеността, последван от алианси на нисковъглеродните 

промишлени отрасли, на промишлените изчислителни облаци и 

платформи и на суровините. 

 Допълнителни насоки и законодателство относно 

екологосъобразните обществени поръчки. 

 Подновен акцент върху иновациите, инвестициите и уменията. 

В допълнение към всеобхватния набор от действия, свързани както с 

хоризонтални, така и с конкретни технологии, Комисията систематично 

ще анализира рисковете и потребностите на различните промишлени 

екосистеми. При извършването на този анализ Комисията ще работи в 

тясно сътрудничество с приобщаващ и отворен форум на 

промишлеността, който ще бъде създаден до септември 2020 г. Той ще 

бъде съставен от представители на промишлеността, включително МСП, 

големите предприятия, социалните партньори, изследователите, както и 

държавите членки и институциите на ЕС. При необходимост ще се търсят 

знанията на експерти от конкретни сектори. Ежегодно провежданите от 

Комисията дни на промишлеността ще продължат да събират на едно 

място всички участници. 

Нова стратегия за МСП 

МСП имат основна роля в промишлената структура на Европа, като 

осигуряват две трети от работните места, и са от основно значение за 

успеха на новия промишлен подход. Стратегията има за цел да помогне 

на МСП да застанат начело на двойния преход, което означава също така 

да се осигури достъп до правилните умения.За да се изгради капацитетът 

на МСП за осъществяването на този двоен преход, Комисията ще 

подсили Европейската мрежа на предприятията със специални 

съветници по въпросите на устойчивостта. Тя също така ще разшири 

центровете за цифрови иновации, така че да обхванат всички региони в 

Европа, за да се даде възможност на МСП да интегрират цифровите 

иновации. Комисията ще открие и възможности за доброволческа 

дейност и обучения по цифрови технологии. За да се улесни дейността 

на МСП в рамките на единния пазар и извън него, Комисията предлага 

действия за премахването на регулаторните и практическите пречки пред 

стопанската дейност или разрастването. Като част от тези действия 

Комисията ще увеличи усилията си за осигуряване на своевременни 

плащания, по-специално чрез нова виртуална обсерватория, както и чрез 
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алтернативно разрешаване на спорове. За да могат малките и средните 

предприятия (МСП) да започнат да предлагат акциите си на европейските 

борси, Комисията също така ще подкрепи създаването на фонд за 

първично публично предлагане за МСП в рамките на компонента за МСП 

на InvestEU. Освен това Комисията ще насърчава предприемачеството 

сред жените чрез стимулиране на инвестициите в ръководени от жени 

дружества и фондове. В допълнение Комисията приканва държавите 

членки да осигурят на дружествата помощ по модела „обслужване на 

едно гише“. Целта е Европа да се превърне в най-доброто място за 

започване на стопанска дейност и растеж. Комисията ще работи с 

държавите членки по стандарт на ЕС за национални схеми за стартиращи 

предприятия, за да се споделят и възприемат най-добрите практики за 

ускоряване на растежа на високотехнологичните МСП и стартиращите 

предприятия. С цел да се гарантира политическият ангажимент за тези 

мерки специален представител за МСП на ЕС на високо равнище ще 

осигурява чрез национални представители за МСП тясно партньорство и 

координация с държавите — членки на ЕС, както и с регионалните и 

местните органи. Освен това Комисията ще постави по-голям акцент 

върху аспекта на МСП в законодателството на ЕС. 

Единен пазар, осигуряващ ползи за европейските предприятия и 

потребители 

Единният пазар е едно от най-големите постижения на Европа и 

предоставя на европейските предприятия обширен вътрешен пазар. Той 

стимулира конкуренцията и търговията в рамките на ЕС. Той предоставя 

на гражданите на ЕС по-голям избор на стоки и услуги и повече 

възможности за заетост и предприемачество. За европейските дружества 

единният пазар е трамплинът, който им дава възможност да станат 

лидери на световната сцена. 

Въпреки това европейците продължават да се сблъскват с 

препятствия, които им пречат да се възползват в пълна степен от 

потенциала на единния пазар. Прогнозите сочат, че премахването на тези 

препятствия би могло да донесе до 713 милиарда евро до края на 

десетилетието. В публикувания днес доклад относно пречките пред 

единния пазар се идентифицират многобройни пречки пред единния 

пазар от гледна точка на предприятията и потребителите в Европа. 

Посочени са първопричините за тези пречки: рестриктивни и сложни 

национални правила, ограничен административен капацитет, 

несъвършено транспониране на правилата на ЕС и тяхното неадекватно 

прилагане. 
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С оглед на преодоляването на тези пречки Комисията прие днес План 

за действие за по-добро прилагане и изпълнение на правилата на 

единния пазар, чиято цел е да се премахнат пречките, произтичащи от 

нарушения на правото на ЕС. Планът за действие се основава на 

обновено партньорство между държавите членки и Комисията във връзка 

със споделената им отговорност да гарантират правилното прилагане и 

изпълнение на правилата на единния пазар. В този контекст с плана за 

действие се създава съвместна работна група на Комисията и държавите 

членки за засилване на сътрудничеството по въпросите на 

правоприлагането във връзка с единния пазар. От своя страна, 

Комисията ще подкрепи националните и местните органи в усилията им 

за правилно прилагане на европейското право и няма да се поколебае да 

предприеме решителни действия срещу нарушенията на правилата на 

единния пазар. 

КОНТЕКСТ 

Промишлеността има жизненоважна роля за икономическия растеж и 

просперитета на Европа. Европейската промишленост е световен лидер 

в много сектори, представлява 20 % от общата добавена стойност на ЕС 

и осигурява работни места за 35 милиона души в ЕС. 

През март 2019 г. Европейският съвет призова за всеобхватна и 

дългосрочна стратегия за промишлената политика на ЕС, успоредно с 

интегриран подход за по-задълбочен и по-силен единен пазар. 

Необходимостта от нов курс за промишлеността в Европа е отразена в 

Политическите насоки на председателя Фон дер Лайен, приоритетите, 

посочени от Европейския парламент и Стратегическата програма на 

Европейския съвет за периода 2019—2024 г., Европейския зелен пакт и 

Стратегията на Комисията за изграждане на цифровото бъдеще на 

Европа. 

ВРЪЗКИ 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/qanda_20_418 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_425 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_426 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/bg/fs_20_427 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-new-industrial-

strategy-europe_bg 

https://ec.europa.eu/info/files/commission-communication-sme-strategy-

sustainable-and-digital-europe_bg 
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РЕЧ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ЕК УРСУЛА ФОН ДЕР 

ЛАЙЕН НА ПЛЕНАРНОТО ЗАСЕДАНИЕ НА ЕП НА 26 

МАРТ 2020Г.  

ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТНОСНО ЕВРОПЕЙСКИТЕ 
КООРДИНИРАНИ ДЕЙСТВИЯ В ОТГОВОР НА ЕПИДЕМИЧНИЯ ВЗРИВ 

ОТ COVID-19 

Председателят Фон дер Лайен за епидемичния взрив от COVID-19 

26/03/2020 

Уважаеми господин председател, 

Уважаеми членове на Парламента, 

На първо място, бих искала да благодаря на хората, благодарение на 
които това извънредно заседание може да се проведе при тези също 
толкова извънредни обстоятелства. Трудно е да осъзнаем до каква 
степен и по какъв начин светът се промени от последната ни среща. 
Невероятно бързо един вирус, който се появява на другия край на света, 
се превръща в смъртоносна пандемия с трагични последици и в Европа. 

За един ден начинът ни на живот се промени. Улиците се изпразниха. 
Домовете ни се затвориха. И от обичайното всекидневие преминахме към 
борбата на живота ни. През това време видяхме колко е крехък животът. 
Станахме свидетели на трагедия с невъобразими допреди няколко 
седмици мащаби в сърцето на Европа. Искрено съчувствам на всички 
жертви и техните близки. Моите мисли и най-сърдечни пожелания са 
насочени към тези, които се борят за живота си в този момент или са 
болни у дома. Ние сме с вас. 

Вирусът ни атакува силно, но европейските граждани са също толкова 
силни. Бих искала да изразя признанието си към жените и мъжете, които 
водят тази битка. Имам предвид медицинските работници, лекарите и 
помощния здравен персонал в Италия и цяла Европа, които се изправиха 
лице в лице с опасността, без да си задават каквито и да било въпроси. 
Тези герои, които ден след ден рискуват всичко, за да спасят нашите 
родители и близки, приятели и колеги, съседи и непознати. Европа е 
задължена на всички вас. На хората, подреждащи рафтовете, и на 
хората, събиращи боклука. На траурните работници и на помощник-
учителите. На шофьорите на камиони и на чистачите. На работниците и 
на хлебарите. На всички, благодарение на които светът ни продължава 
да се движи. Европа е задължена на всички вас. 

Особеното в тази битка е, че всеки един от нас има своята роля. Всеки 
един от нас може да помогне, за да платим дълга си. Спазвайки 
дистанция, можем да забавим разпространението на вируса. Данните от 
последните няколко дни показват, че можем да променим тенденцията, 
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но само ако всички поемем своята част от задачата. Да, мъчително е да 
стоим далеч от семейството си, особено когато се тревожим за 
физическото и психичното здраве на близките си. Мъчително е за хората, 
за които домът не е нито щастливо, нито безопасно място. Мъчително е 
за хората, чиито планове са замразени или чиито проекти, по които са 
работили толкова усилено, са под въпрос. Ето защо съм убедена, че 
докато физически стоим на по-голямо разстояние един от друг, отколкото 
обикновено, трябва да работим в по-тясно сътрудничество, откогато и да 
било преди. 

Трябва да се грижим един за друг и да се подкрепяме взаимно. Защото 
ако има нещо по-заразно от този вирус, то това са любовта и 
съпричастността. Изправени пред опасността, хората в Европа показват 
колко силни могат да бъдат тези чувства. Дребни жестове на милосърдие, 
съпричастност и солидарност помагат за разпространението на 
надеждата в цяла Европа. От доброволческия труд до пеенето по 
балконите. От изпращането на картички до самотни хора до пазаруването 
за възрастни хора. От хотелите, предлагащи леглата си, до ресторантите, 
даряващи храна. От фирмите за луксозни парфюми и водка, 
произвеждащи дезинфекциращ гел, до автомобилните фирми и модните 
къщи, произвеждащи маски. Европейският съюз трябва да следва този 
пример. Когато всеки от нас прави по малко, можем да си помогнем един 
на друг много. 

Ролята ни като институции, създатели на политики и лидери в Европа е 
да проявим същото доверие, същото единство и същото лидерство. 
Всички споделяме тази отговорност. Нито един от нас не може да се 
справи сам и със сигурност нито една държава членка не може да 
овладее тази криза самостоятелно. В тази криза, и в Съюза в по-общ 
план, можем да си помогнем единствено като си помагаме взаимно. 

В това отношение за събитията от последните няколко седмици може да 
се говори с известна болка. В момент, когато Европа наистина трябваше 
да бъде тук за всички, прекалено много помислиха първо за себе си. В 
момент, когато Европа наистина трябваше да действа като „всички за 
един“, първоначалната реакция на прекалено много беше „само за мен“. 
В момент, когато Европа наистина трябваше да докаже, че не е 
единствено „Съюз на безоблачните дни“, прекалено много първоначално 
отказаха да споделят чадъра си. Не след дълго обаче някои изпитаха 
върху себе си последиците от своите некоординирани действия. Ето защо 
през последните няколко седмици взехме изключителни и извънредни 
мерки за координиране и изпълнение на необходимите действия. 

Оттогава нещата се подобряват и държавите членки започват да си 
помагат взаимно, за да помогнат на себе си. Понастоящем Европа 
наистина се активизира. Но гражданите на Европа искат също така да 
знаят какво ще се случи впоследствие. А всички сме наясно какъв е 
залогът. Това, което правим сега, е важно както за настоящия момент, 
така и за бъдещето. 
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Уважаеми членове на Парламента, 

Епидемичният взрив от коронавирус е преди всичко извънредна ситуация 
за общественото здраве. Няма да се спрем пред нищо, когато става 
въпрос за спасяването на човешки живот. Имаме късмет, че можем да 
разчитаме на най-добрите медицински специалисти в света. Те 
всекидневно правят чудеса — било то в Милано, Мадрид, или другаде. 
Но както видяхме и там, и другаде мащабът на епидемичния взрив ги кара 
да работят до изнемога. Те спешно се нуждаят от подходящото 
оборудване, в достатъчни количества и незабавно. Вместо това обаче 
жизненоважно оборудване беше блокирано дни наред в складове или на 
границата. 

Поради това трябваше да поемем нещата в свои ръце, доколкото може, 
за да отстраним това блокиране. Затова създаваме първия по рода си 
европейски резерв от медицинско оборудване като апарати за изкуствена 
белодробна вентилация, маски и лабораторни консумативи. Комисията 
ще финансира 90 % от този резерв чрез RescEU. Затова предприехме 
мащабни действия за гарантиране на ключовите доставки на оборудване, 
например маски и предпазно облекло, като въведохме изискване за 
разрешение за износ за тях. Затова стартирахме няколко съвместни 
процедури за поръчки с държавите членки за комплекти за медицински 
изследвания, апарати за изкуствена белодробна вентилация и предпазно 
оборудване. Присъединиха се 25 държави членки. 

От вторник знаем, че производителите могат да предоставят търсените 
от тях маски, ръкавици, очила и предпазни шлемове. Идните седмици 
следва да започнат първите доставки. И понеже по време на пандемия 
знанието спасява човешки живот, сформирахме европейски екип от 
научни експерти, който да ни помага при вземането на координирани 
мерки, които всички можем да следваме. Аз лично председателствам 
тези обсъждания два пъти седмично. Този опит само засили убеждението 
ми, че трябва да се осланяме на всичко, което ни прави силни, така че да 
преминем през това изпитание заедно и след това да се изправим отново 
на крака. 

За тази цел нямаме по-силен актив от нашия уникален общ пазар. 
Успешен европейски отговор може да бъде координиран единствено ако 
общият ни пазар и нашите граници функционират така, както трябва. 
Криза, която не признава граници, не може да бъде разрешена, като 
поставяме бариери между нас. Това беше обаче първият рефлекс на 
много европейски държави. Това е напълно лишено от смисъл. Също така 
противоречи из основи на нашия европейски дух. Причината е, че нито 
една отделна държава членка не може да посрещне сама собствените си 
нужди от медицински материали и медицинско оборудване. Нито една. 

Поради това свободното движение на стоки и услуги е нашият най-силен 
и, откровено казано, единствен актив, за да гарантираме, че доставките 
отиват там, където има най-голяма нужда от тях. Няма никакъв смисъл 
някои държави да решават едностранно да спрат износа за други 
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държави във вътрешния пазар. Ето защо Комисията се намеси, когато 
няколко държави блокираха износа на защитна екипировка за Италия. Ето 
защо издадохме насоки за гранични мерки с цел защита на здравето и 
запазване на достъпността на стоки и основни услуги. Ето защо 
призоваваме за приоритетни „зелени ленти за преминаване“, 
предназначени за най-съществения товарен транспорт. 

Те ще гарантират, че пресичането на границата не отнема повече от 15 
минути. Също така ще спомогнат да се гарантира, че стоките и доставките 
отиват там, където са нужни, и така можем да избегнем появата на 
недостиг. Боли ме, че трябваше да направим всичко това, но нашият 
координиран подход носи сега резултати. Вътрешният пазар вече 
функционира по-добре. Всички ние приветстваме също така новината, че 
болници в Саксония приеха пациенти от Ломбардия, докато болни от 
региона Гранд Ест във Франция се лекуват понастоящем в Люксембург. 
Това само доказва, че единствено като си помагаме взаимно, можем 
наистина да помогнем на себе си. 

 Уважаеми членове на Парламента, 

Целият набор от мерки, предприети от нас, отразява безпрецедентната 
ситуация, в която се намираме. Но както казах вече, хората в Европа 
искат да знаят какво ще се случи след това. Разбира се, те искат от нас 
да направим всичко по силите ни, за да спасим толкова много хора, 
колкото можем. Те мислят обаче и за деня след това. Мислят за работата, 
към която ще се завърнат, за това какво ще се случи с бизнеса им или с 
техния работодател, с техните спестявания или ипотеката им. Безпокоят 
се за своите родители, за съседите, за местната общност. Те ще знаят, 
че техните правителства е трябвало да вземат трудни решения, за да 
бъде спасен човешки живот. 

Но ще запомнят и кой им се е притекъл на помощ и кой не. Те ще запомнят 
кой е действал и кой не. Те ще запомнят и решенията, които сме взели, и 
тези, които няма да вземем. Въпросът е, че по някое време скоро ще 
настъпи денят след това. Нашата работа е да гарантираме, че на този 
ден — и през всички следващи дни — ЕС е тук за тези, които се нуждаят 
от него. Това, което правим сега, е наистина от значение. 

Това е причината да дадем ход на Инвестиционната инициатива в отговор 
на коронавируса с цел да помогнем за насочването на 37 милиарда евро, 
които да смекчат въздействието на кризата, за да бъдат спасени човешки 
живот, работни места и стопански дружества. Поради това приехме най-
гъвкавите досега правила за държавната помощ с цел да се даде 
възможност на държавите членки да хвърлят „спасително въже“ на 
предприятията. Първите досиета бяха одобрени за рекордно кратко 
време — само за няколко часа. 

Поради това за първи път в нашата история задействахме общата клауза 
за дерогация в Пакта за стабилност и растеж. Това означава, че 
държавите членки могат да използват целия капацитет, с който 
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разполагат, за да окажат подкрепа на работещите или на тези, които са 
спрели да работят, да помогнат на малките и големите предприятия, 
както и на тези, които изпитват трудности, без значение кои са и откъде 
са. 

Госпожи и господа членове на Европейския парламент, 

Това е Европа, за която хората трябва да си спомнят на следващия ден. 
Европа, която работи с ускорено темпо, когато общото чувство е, че 
светът сякаш е спрял. Европа, която се отзовава, когато нейните 
граждани и държави членки се нуждаят най-много от нея. Европа, която 
поставя над всичко съпричастието и съчувствието. 

Европа, която в трудни времена е едновременно крепка и безкористна. 
Това е Европа, която искам. Това е точно онази Европа, за която мечтаеха 
родителите на нашите родители сред пепелищата на Втората световна 
война. Когато създаваха този съюз на хора и нации, те болезнено имаха 
пред очите си докъде водят себичността и крайното националистическо 
мислене. При тях ставаше дума за това да изковат съюз, в който от 
взаимното доверие израства общата сила. Именно от тяхното мащабно 
мислене се роди в рамките на десетилетия тази уникална общност в 
свобода и мир - нашият Европейски съюз 

Днес, изправени пред един невидим враг, основните ценности на нашия 
Съюз ще бъдат поставени на изпитание. Ние трябва отново да разчитаме 
един на друг. Трябва отново да си помагаме в тези трудни времена. В 
този момент наш върховен дълг и приоритет е да спасим живота и 
прехраната на европейките и европейците. Ще дойде обаче денят, 
надявам се в не толкова далечното бъдеще, когато ще гледаме напред и 
заедно ще даваме облик на новия подем. 

Тогава ще извлечем поуките и ще трябва да решим какъв искаме да бъде 
бъдещият Европейски съюз. И когато правим това, не трябва да се 
впускаме в лъжливи и празни дебати дали се нуждаем от повече или по-
малко Европа. Трябва по-скоро да се съсредоточим върху това как може 
да се възползваме от тази буря, за да гарантираме, че ще можем да 
устоим по-добре на следващата. 

Защото все пак желанието за една устойчива, хубава за живеене родина 
— Европа, ни обединява всички: север и юг, изток и запад. Нека сме 
наясно с това! Решенията, които вземаме днес, ще бъдат помнени дълго 
време. И те ще оставят отпечатък върху фундамента на нашия 
Европейски съюз. 

Ние сме на кръстопът: ще ни раздели ли този вирус окончателно на бедни 
и богати? На заможни и на сиромаси? Или ще продължим да бъдем един 
силен Континент, един вземан на сериозно актьор на световната сцена? 
Можем ли да излезем от това положение даже по-силни и в по-добро 
състояние? Могат ли нашите общества, изправени пред кризата, да 

mailto:europedirectvt@europeinfocentre.bg
http://www.europeinfocentre.bg/
https://www.facebook.com/europeinfocentrevt
http://www.europeinfocentre.bg/


 
 

16 
 

 

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 

 

НАШИЯТ 
КАЛЕНДАР  

ПРЕЗ  

МЕСЕЦ  

АПРИЛ   

вижте на  

www.europeinfocentre.bg 

 

 

станат по-сплотени, може ли да нарасне респектът към нашите 
демокрации? 

Ако погледнем множеството актове на загриженост, дружелюбие и 
човешка доброта в цяла Европа, тогава прозираме, че имаме всички 
основания да гледаме уверено към бъдещето. Нашата Европа разполага 
с всичко необходимо и ние сме готови да направим всичко, за да 
преодолеем тази криза. Уважаеми депутати, през последните дни много 
от вас цитираха думите на Жан Моне, че Европа ще бъде изкована в 
кризи. Това продължава да е актуално. 

Можем обаче да цитираме и думите на друг от основоположниците, които 
според мен също резюмират нашето положение днес. Конрад Аденауер 
е казал: „Историята е също така сборът от нещата, които биха могли да 
бъдат избегнати“. Приятели, историята ни гледа. Нека заедно да 
направим това, което е правилно — с едно голямо сърце, а не с 27 
сърчица. 

Да живее Европа! Да живее Европа! Да живее Европа! 

 

 

НОВАТА СИТУАЦИЯ МОЖЕ ДА РОДИ НОВИ 
ЗАНИМАНИЯ С ДЕЦАТА И СЕМЕЙНИ ТРАДИЦИИ 

25 март 2020  

Снимка: pixabay.com 

С децата толкова дълго време у дома има както предимства, така и 

недостатъци. Понякога е наистина трудно и родителите се изчерпват или 

започват да се обвиняват, че не са достатъчно добри и търпеливи с 

децата си. „Дневник“ публикува съветите на клиничния психолог Белла 

Динкова от Националната мрежа за децата. 
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Пандемията с коронавируса промени работното време, доведе до 

невъзможност да посещаваме местата, които харесваме, превърна дома 

ни в офис и училище едновременно. Това постави на дневен ред въпроса 

как да разпределим пространството, стаите, техниката? С няколко 

ученици вкъщи кой как да учи се превръща в казус. 

Подобни ситуации могат да доведат до появата на конфликти. Те 

обаче ни дават и възможност да си „измислим“ и „изобретим“ 

пространство и занимания, с които да се чувстваме добре. Как може да 

сe случи това? 

Няма нищо страшно в това да се почувствате некомфортно. 

Ситуацията е нетипична – дайте си време за реакция. Ограниченията 

понякога водят до фрустрация, недоволство, променливо настроение. 

Това ще рече, че може би всеки от нас – малък или голям, ще има нужда 

от време, за да свикне, за да се подразни, за да се ядоса, за да го изрази 

някак. 

Уважавайте личното си пространство и граници. За това ще е 

нужно повече търпение и воля. Дайте си време да свикнете и приемете, 

че нещо, което много ви харесва, може да е неприятно за някой друг, 

който е около вас, и обратното. 

Говорете – както възрастните помежду си, така и с децата, създайте 

си свой начин за говорене в тази ситуация. За много хора тя е свързана с 

тревога, социално ограничение, финансови трудности, криещи се във все 

по-задълбочаващата се икономическа криза за цели отрасли. Сега е 

моментът да уважим личните си притеснения, да се опитаме да чуем 

другия и да му помогнем. Може би най-важното, което трябва да си 

повтаряме, е, че тази ситуация не засяга нас конкретно и приоритетно, но 

и хората около нас. Това ще рече смирение и да помним, че не всичко се 

върти около нас. 

В този ред на мисли може би клишираните за много хора думи като 

„Обичам те“, „Тук съм“, „Имаш ли нужда от нещо“ са особено важни и 

безценни, ако са искрени и изречени с мисъл и емоция. Ако сте си вкъщи 

заедно, те успокояват тревогата, а прегръдката и усмивката могат да 

намалят напрежението. 

Говорете и се опознайте. И все пак, ако се върнем към ситуацията да 

сме всички вкъщи, какъв по-добър момент да се опознаем и да прекараме 

време заедно – нещо, което по-рядко се случва или може би основно по 

празници. Ако се замислите, може би сега е моментът за повече 
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разговори (ясно, че ще е трудно и може би странно, предвид че все не 

остава време за това), в които да разберем кой от какво се вълнува, 

моментът за повече игри с малките деца (каквито си ги измислите, 

убедена съм, че всеки родител има нещо много любимо, което прави с 

детето си, или пък детето може да му подскаже), моментът да опознаете 

света на децата си – кои са приятелите им, какво ги вълнува, кое сега ги 

тревожи, как им влияе тази ситуация, с кого искат много да се видят, кого 

пък се радват, че няма да се налага да виждат, кой им липсва много, от 

кое им става тъжно. 

Дали е възможно да си зададем въпроса „Как си“, но да отговорим 

откровено и различно от стандартното „Добре съм“, защото сега наистина 

за много хора не е „добре“. Всъщност задайте тези въпроси и на вас 

самите, себерефлексията в такива моменти е важна. Има едно безценно 

правило и то е, че ако родителят е спокоен, то и детето ще е спокойно. 

Представям си, че за много хора, които са наистина притеснени и 

притиснати поради ред работни и финансови причини, това ще е трудно. 

Понякога играта помага да излезем от мрачните мисли – семейни 

игри, в които могат да се включат всички. Какъв по-добър начин за 

разтоварване на напрежението от една семейна игра на „Не се сърди 

човече“ или цял набор бордови игри като карти, табла, шах. Знаете ли, 

тези игри рядко се играят от децата днес. Може пък да ги научите на нещо 

ваше любимо и да се поинтересувате от тяхна актуална любима детска 

игра. Форма на обмен и може би приемственост. 

Бордовите игри са чудесна възможност, давайки опциите както за 

екипни игри, така и за такива, в които може да се противопоставите на 

някого. Много често с играта ние, големите, но и малките, успяваме да се 

справим със света около нас, да изразим емоции и да изкараме 

напрежение. 

Може би сега е моментът, в който дори да се „вдетините“, да си 

отворите собствен безплатен фризьорски салон или гримьорна в 

хола и да се „нацапате“, докато плачете от смях. Или пък да си отворите 

домашна кухня с резервите от шкафовете и да сътворите неща заедно с 

децата. 

Колко често се случва изобщо да готвите с децата си? Може пък да си 

сверите часовника с тийнейджърите, техните интереси, игри и 

разсъждения по темата за случващото се. 
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Музиката и киното винаги са били като спасително въже и мост към 

това, което е било преди, и като глътка свеж въздух, който да се опитаме 

да си осигурим. В Италия свирят и пеят от прозорците, на места пък 

прожектират филми върху стените на блоковете. Може би сега е 

семейният момент, в който заедно да си създадете тази традиция или 

най-малкото да опознаете взаимно интересите си, да комбинирате 

музикални вкусове и да си дадете време за реакция – да ви хареса, да не 

ви хареса или пък даже да искате още предложения. Киновечери, в които 

ще може да се редувате в изборите си и по този начин да уважите 

предпочитанията на другия. 

Групово четене. Много деца от малки израстват с това някой да им 

чете. Представете си едно по-разчупено семейно четене или пък да има 

пространство и време да почетете на малките деца, а защо не и един на 

друг вие, възрастните. Нека не забравяме, че ние се свързваме чрез 

думите и езика и понякога няма толкова лично неща като това любимият 

ни човек да ни чете. Отново – близост и контакт. 

Неяснотата е налице, ще е нужно време и търпение поне в близките 

седмици. Всъщност цялата ситуация може да доведе до един друг тип да 

сме всички заедно, където да се родят нови занимания и традиции. 

Източник: dnevnik.bg 

 

 

 

НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО – 

ВЕЛИКО ТЪРНОВО 

 

СИМУЛАЦИЯ „ЮНЕСКО ЗАСЕДАВА ЗА БЪДЕЩЕТО 

НА КУЛТУРАТА В ЕВРОПА“ ОСЪЩЕСТВИХА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ КЛУБ ООН 

Средношколците от Клуб ООН от Общински детски център – Велико 

Търново проведоха симулационна игра, свързана с приоритетите на 

Европа през 2020 и така се включиха в подготовката на най-значимото 

събитие в Европа – конференцията за бъдещето на Европа. 
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Европейски център осъществява серия от събития, свързани с дебата за 

бъдещето на Европа. Събитията са свързани с работата на Европа 

Директно, както и с приключващия през юни 2020, международен проект 

„Граждански разсъждения за бъдещето на Европа“, финансиран от 

програма Европа за  гражданите. В рамките на цялата 2020 година, 

Европа Директно планира провеждането на серия от дискусии и мини 

граждански диалози, посветени на политическите приоритети на новата 

Комисия фон дер Лайен. Такива като зелена сделка за Европа, 

превръщането на Европа като основен международен играч, подкрепа за 

инвестиции и работа и др.  

Според младите хора, в условията на икономически и социални 

предизвикателства, финансови върхове и падове, свят на конкуренция и 

съревнование, правителствата и институциите не подкрепят „меките“ 

сектори. Културата е поставена извън обсега на приоритетите, а тя 

осигурява възможността европейските граждани да се развиват, 

контактуват и общуват.  

 

Младите хора  разиграха симулация, като всеки участник влезе в ролята 

на министър на културата на дадена страна. Те защитиха тезите си пред 

секретариата на ЮНЕСКО, оформиха набор от предложения за 

европейските институции, настоявайки за разширяване на въвличането 

на културата в цялостния комплекс на хармонично европейско 

гражданство. Всички те ще бъдат включени в подготвения Документ за 

граждански предложения за бъдещето на Европа. Младите хора ще 

участват в международната конференция „Граждани за бъдещето на 

Европа“, която е планирана да се проведе в края на м.май 2020 в залата 

на Учредително събрание във Велико Търново. Заедно с млади хора от 

още осем европейски страни, ще бъде приет граждански документ за 

вижданията им за общото ни европейско бъдеще. 
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