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Европейски ден за здравословно
готвене и хранене
8 ноември
Европейски ден за здравословно готвене и хранене се отбелязва за
първи път през 2007 г., първоначално в 14 страни членки на Европейския
съюз по инициатива на Европейската асоциация на професионалните
готвачи и организацията „Евро-ток”. Целта е да се демонстрира на
децата в Европа важността на балансираното хранене. На този ден
главни готвачи от ресторанти в много страни обучават децата, как да
приготвят здравословни и вкусни ястия с традиционни и сезонни
продукти. Известни спортисти се включват в инициативата, като
демонстрират ползата от активните физически движения и занимания от
най-ранна детска възраст с предпочитан вид спорт.

Този проект се реализира
от Европейски
информационен център –
Велико Търново с
финансовата подкрепа на
Европейския съюз.
Информацията и
мненията, публикувани
тук, не отразяват
задължително
официалните становища
на Съюза.

Съвременната наука за хранене отразява връзката на храненето с
физиологичните, метаболитни, генетични и други процеси в човешкия
организъм, както и ефекта върху здравето и болестите. Здравословното
хранене се свързва с подобряване и поддържане на добро здраве през
целия живот и превенция на болестите, както на индивидуално, така и
на популационно ниво.
Здравословното хранене е балансираното хранене, по отношение
приема на храни от различните групи хранителни продукти. Доброто
хранене е добре балансираната диета, включваща белтъчини,
въглехидрати, мазнини, витамини, минерални вещества в качествено и
количествено съотношение, съответстващо на възрастта, пола и
физическото състояние на организма. Здравословното хранене,

съчетано с редовни физически упражнения ни гарантират отлично
здраве и активно дълголетие.
Редовният прием на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти,
риба, нетлъсти меса, пълнозърнести изделия, вода и др. екологично
чисти продукти, които са ни дадени от природата, съчетани с
предпочитан вид спорт ще ни дарят с добро здраве.

МЕСЕЦ

Дисбалансираното
хранене,
свръхконсумацията
на
високоенергийни храни и ниската физическа активност на
съвременния
човек,
създават
условия
за
увеличаване
относителния дял на лицата със свръх тегло и затлъстяване,
диабет, остеопороза, сърдечно-съдови заболявания и някои
форми на рак.

ДЕКЕМВРИ

За да е балансирано Вашето хранене, спазвайте следните правила!
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Консумирайте разнообразна и пълноценна храна. Хранете се
редовно, с удоволствие, в приятна атмосфера, отделяйте
достатъчно време за хранене.
Консумирайте ежедневно пълнозърнести продукти.
Ежедневно консумирайте над 400 гр. зеленчуци и плодове, като
за предпочитане е те да са сурови.
Предпочитайте мляко и млечни продукти с ниско съдържание на
мазнини и сол.
Избирайте постни меса, замествайте често месото и месните
продукти с риба, птиче месо(без кожа) или бобови храни.
Ограничавайте общо приема на мазнини, особено на
животинските. При приготвяне на
храната замествайте
животинските мазнини с растителни, ограничете приема на
пържени храни и хранителни продукти с високо съдържание на
транс-мазнини.
Ограничавайте приема на захар, захарни и сладкарски изделия,
избягвайте консумацията на газирани напитки,
съдържащи
подсладители.
Намалете консумацията на сол и солени храни.
Ако консумирате алкохолни напитки, приемайте ги в ограничени
количества.
Поддържайте здравословно тегло и бъдете физически активни
всеки ден.
Приемайте ежедневно достатъчно вода .
Приготвяйте и съхранявайте храната по начин осигуряващ
нейната безопасност.
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Икономическа прогноза от есента на 2020 г.:
възстановяването спира, тъй като новата вълна
на пандемията задълбочава несигурността
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При готвене на храната избирайте здравословни кулинарни
технологии на приготвяне- варене, печене, задушаване и варене
на пара..
Източник: http://www.rzi-gbr.org/news/8-noemvri-evropeiski-den-zazdravoslovno-gotvene-i-hranene-2017-423.html

05/11/2020
Пандемията от коронавируса представлява много голямо сътресение за
световната и за европейската икономика, което води до много тежки
социално-икономически последици. Икономическата дейност в Европа
претърпя сериозно сътресение през първата половина на годината и
започна бързо да се възстановява през третото тримесечие с
постепенното премахване на противоепидемичните мерки. Новата вълна
на пандемията през последните седмици обаче причинява смущения, тъй
като националните органи въвеждат нови мерки в областта на
общественото здраве, за да се ограничи нейното разпространение.
Вследствие на епидемиологичната обстановка прогнозите за растежа
през прогнозния период са изложени на изключително голяма
несигурност и на рискове.
Спряно и непълно възстановяване
Според икономическата прогноза от есента на 2020 г. икономиката на
еврозоната ще се свие със 7,8 % през 2020 г., преди да отбележи ръст от
4,2 % през 2021 г. и 3 % през 2022 г. Според прогнозата икономиката на
ЕС ще се свие със 7,4 % през 2020 г., преди да се възстанови с ръст от
4,1 % през 2021 г. и 3 % през 2022 г. В сравнение с икономическата
прогноза от лятото на 2020 г. прогнозите за растежа както за еврозоната,
така и за ЕС са малко по-високи за 2020 г. и по-ниски за 2021 г. Не се
очаква производството в еврозоната и в ЕС да се възстанови до
равнището отпреди пандемията през 2022 г.
Икономическите последици от пандемията се различават значително в
различните части на ЕС, като това важи и за перспективите за
възстановяване. Това отразява разпространението на вируса, строгостта
на мерките в областта на общественото здраве, предприети с цел
ограничаване на разпространението му, секторния състав на

националните икономики и силата на националните ответни мерки от
гледна точка на политиките.
Нарастването на безработицата бе ограничено в сравнение със
спада в икономическата дейност
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Загубата на работни места и увеличаването на безработицата се
отразиха тежко на поминъка на много европейци. Мерките на политиката,
предприети от държавите членки, заедно с инициативите на равнището
на ЕС допринесоха за смекчаване на последиците от пандемията за
пазарите на труда. Безпрецедентният обхват на предприетите мерки, поспециално чрез схемите за работа с намалено работно време, позволи
повишаването на равнището на безработицата да остане ограничено в
сравнение със спада в икономическата дейност. Очаква се
безработицата да продължи да се увеличава през 2021 г. с постепенното
премахване от държавите членки на мерките за спешна подкрепа и с
навлизането на нови хора на пазара на труда, но положението следва да
се подобри през 2022 г., тъй като икономиката продължава да се
възстановява.
Според прогнозите безработицата в еврозоната ще се увеличи от 7,5 %
през 2019 г. на 8,3 % през 2020 г. и 9,4 % през 2021 г., преди да намалее
до 8,9 % през 2022 г. Очаква се безработицата в ЕС да се увеличи от 6,7
% през 2019 г. на 7,7 % през 2020 г. и 8,6 % през 2021 г., преди да намалее
до 8,0 % през 2022 г.
Според прогнозите дефицитът и държавният дълг ще нараснат
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Очаква се бюджетните дефицити да нараснат много в целия ЕС тази
година, тъй като социалните разходи се увеличават, а данъчните приходи
намаляват, както в резултат на извънредните действия от гледна точка
на политиката, имащи за цел да се подпомогне икономиката, така и в
резултат на автоматичните стабилизатори.
Според прогнозата съвкупният бюджетен дефицит на еврозоната ще
нарасне от 0,6 % от БВП през 2019 г. на около 8,8 % през 2020 г., преди
да намалее до 6,4 % през 2021 г. и 4,7 % през 2022 г. Това отразява
очакваното постепенно премахване на мерките за спешна подкрепа през
2021 г. с подобряването на икономическото положение.
Отразявайки рязкото нарастване на дефицитите, прогнозата сочи, че
съвкупното съотношение на дълга към БВП в еврозоната ще нарасне от
85,9 % от БВП през 2019 г. на 101,7 % през 2020 г., 102,3 % през 2021 г. и
102,6 % през 2022 г.
Инфлацията остава ниска
Поради резкия спад на цените на енергията общата инфлация достигна
отрицателни стойности през август и септември. Същинската инфлация,
която включва всички стоки освен енергията и непреработените храни,

също намаля значително през лятото поради по-слабото търсене на
услуги, особено услугите, свързани с туризма, и промишлените стоки.
Слабото търсене, застоят на пазара на труда и високият обменен курс на
еврото ще окажат натиск за понижаване на цените.
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Според прогнозата инфлацията в еврозоната, измерена чрез
хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ), ще бъде
средно 0,3 % през 2020 г., преди да нарасне на 1,1 % през 2021 г. и 1,3 %
през 2022 г. благодарение на стабилизирането на цените на петрола. Що
се отнася до ЕС, очаква се инфлацията през 2020 г. да бъде 0,7 %, през
2021 г. — 1,3 %, а през 2022 г. — 1,5 %.
Изказвания на членове на колегиума:
Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на
Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви: Тази
прогноза идва в момент, в който втора вълна на пандемията поражда още
по-голяма несигурност и разбива надеждите ни за бързо възстановяване.
Икономическата продукция на ЕС няма да достигне равнищата си
отпреди пандемията до 2022 г. По време на това сътресение обаче ние
показахме решителност и солидарност. Въведохме безпрецедентни
мерки, за да помогнем на хората и предприятията. Ще работим заедно,
за да начертаем пътя към възстановяването, като използваме всеки
инструмент, с който разполагаме. Постигнахме съгласие по ключов пакет
от мерки за възстановяване — NextGenerationEU — в който централно
място заема Механизмът за възстановяване и устойчивост, за да бъде
предоставена мащабна подкрепа за най-тежко засегнатите региони и
сектори. Сега отново призовавам Европейския парламент и Съвета да
приключат бързо преговорите, за да започнат парите да текат през 2021
г., за да можем да инвестираме, да проведем реформи и да се
възстановим заедно.
Комисарят по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: След
най-дълбоката рецесия в историята на ЕС през първата половина на тази
година и много силен подем през лятото възстановяването на Европа
спря поради повторното нарастване на броя на заразените с COVID-19.
Растеж ще бъде отчетен отново през 2021 г., но ще са нужни две години,
за да се доближи европейската икономика до състоянието, в което се
намираше преди пандемията. В настоящия контекст на много голяма
несигурност националните икономически и фискални политики трябва да
продължат да предоставят подкрепа, а NextGenerationEU трябва да бъде
завършен тази година и ефективно приведен в действие през първата
половина на 2021 г.

Голяма несигурност с риск от влошаване на перспективите
Несигурността и рисковете, свързани с икономическата прогноза от
есента на 2020 г., остават изключително големи. Основният риск
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произтича от влошаването на пандемията, което налага да бъдат
въведени по-строги мерки в областта на общественото здраве и води до
по-тежки и по-продължителни последици за икономиката. Поради това бе
направен анализ на сценариите за две различни посоки на развитие на
пандемията — по-благоприятна и неблагоприятна — както и на
икономическите последици от пандемията. Съществува също така риск
оставените от пандемията белези върху икономиката — като фалитите,
дълготрайната безработица и прекъсването на доставките — да са подълбоки и по-тежки. Освен това европейската икономика може да се
повлияе отрицателно, ако икономиката на световно равнище и
световната търговия се подобрят в по-слаба степен от очакваното или ако
се увеличи напрежението в търговията. Друг риск от влошаване на
положението е възможността от възникване на напрежение на
финансовите пазари.
Положителен обаче е фактът, че NextGenerationEU — програмата на ЕС
за
икономическо
възстановяване,
включваща
Механизма
за
възстановяване и устойчивост — вероятно ще даде на икономиката на ЕС
по-силен тласък от очакваното. Това е така, защото прогнозата можеше
да включи само частично вероятните ползи от тези инициативи, тъй като
наличната на този етап информация за националните планове все още е
ограничена. Търговско споразумение между ЕС и Обединеното кралство
също ще се отрази положително на икономиката на ЕС от 2021 г. нататък
в сравнение с прогнозните базови стойности за търговията между
Обединеното кралство и ЕС въз основа на правилата на СТО за найоблагодетелствана нация (НОН).

Контекст
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Прогнозата беше изготвена в условията на голяма несигурност, като през
втората половина на октомври 2020 г. държавите членки обявиха, че
въвеждат съществени нови мерки в областта на общественото здраве с
цел ограничаване на разпространението на вируса.
Прогнозата се основава на обичайния набор от технически допускания
относно обменните курсове, лихвените проценти и цените на стоките,
актуални към 22 октомври 2020 г. Що се отнася до всички други входящи
данни, включително информацията за държавните политики, в
настоящата прогноза е взета под внимание информацията, налична до 22
октомври включително. Прогнозата се основава на допускането за
непроменени политики, освен ако са обявени правдоподобно конкретни и
подробни мерки.
Прогнозата се опира на две важни технически допускания. Първо, допуска
се, че мерките в областта на общественото здраве ще останат в сила до
известна степен през целия прогнозен период. След значителното им
затягане през четвъртото тримесечие на 2020 г. обаче се очаква
строгостта на мерките постепенно да намалее през 2021 г. Допуска се
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също, че икономическите последици от дадено ниво ограничения ще
намалеят с течение на времето, тъй като здравната система и
икономическите субекти се адаптират към създадената от коронавируса
среда. Второ, тъй като бъдещите отношения между ЕС и Обединеното
кралство все още не са ясни, прогнозите за 2021 г. и 2022 г. се основават
на техническото допускане, че от 1 януари 2021 г. нататък ЕС и
Обединеното кралство ще търгуват въз основа на правилата на СТО за
най-облагодетелствана нация (НОН). Това се прави единствено за
целите на прогнозирането и не е израз на очаквания или предвиждания
във връзка с резултатите от преговорите между ЕС и Обединеното
кралство за техните бъдещи отношения.
Следващата прогноза на Европейската комисия ще бъде актуализация на
прогнозите за БВП и инфлацията в икономическата прогноза от зимата на
2021 г., която се очаква да бъде представена през февруари 2021 г.

ДЕКЕМВРИ
вижте на
www.europeinfocentre.bg

За повече информация
Пълен документ: Икономическа прогноза от есента на 2020 г.

Есенен пакет на европейския семестър: подкрепа
за устойчиво и приобщаващо възстановяване на
фона на висока степен на несигурност
18 ноември 2020
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Европейската комисия представи днес есенния си пакет за
икономическата политика, включително становищата относно проектите
на бюджетни планове (ПБП) на държавите от еврозоната за 2021 г. и
препоръки за политиката за еврозоната. Това е вторият етап от цикъла
на европейския семестър за 2021 г., който започна през септември с
публикуването на годишната стратегия за устойчив растеж, в основата на
която стои концепцията за конкурентоспособна устойчивост. Освен това
в стратегията бяха включени стратегически насоки, които държавите
членки да използват при изготвянето на своите планове за
възстановяване и устойчивост, и беше посочена връзката между
Механизма за възстановяване и устойчивост и семестъра. Днешният
пакет се основава на икономическата прогноза от есента на 2020 г.,
изготвена в условията на висока степен на несигурност, според която през
2022 г. икономическото сътресение, причинено от пандемията от
коронавирус, ще задържи резултатите в еврозоната и в ЕС на нива, пониски от тези преди пандемията.

Становища относно проектите на бюджетни планове на държавите
членки от еврозоната
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В становищата относно ПБП за 2021 г. са взети предвид
продължаващата криза в областта на здравеопазването, високата степен
на несигурност и сериозният икономически спад вследствие на
пандемията от COVID-19. Предвид задействането на общата клауза за
дерогация от Пакта за стабилност и растеж фискалните препоръки, които
Съветът отправи през юли 2020 г., бяха от качествено естество. Ето защо
в настоящите становища се разглежда по-специално дали планираните
бюджетни мерки за подкрепа за 2021 г. са временни и ако това не е така,
дали са предвидени компенсаторни мерки.
Комисията прецени, че всички ПБП като цяло съответстват на
препоръките на Съвета от 20 юли 2020 г. Повечето мерки се изразяват в
подкрепа на икономическата дейност на фона на ситуацията на
значителна несигурност. Някои мерки, изложени в проектите на бюджетни
планове на Франция, Италия, Литва и Словакия, не изглеждат нито
временни, нито съпътствани от компенсаторни мерки. Литва представи
своя проект на бюджетен план въз основа на сценарий за запазване на
провежданата политика и се приканва да представи актуализиран проект
на бюджетен план.
Предвид равнището на техния държавен дълг и големите
предизвикателства пред устойчивостта в средносрочен план преди
избухването на пандемията от COVID-19, за Белгия, Франция, Гърция,
Италия, Португалия и Испания е важно, когато се предприемат
съпътстващи бюджетни мерки, да се гарантира запазването на
фискалната устойчивост в средносрочен план.
Действия съгласно Пакта за стабилност и растеж по отношение на
Румъния
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Румъния е подложена на процедурата при прекомерен дефицит (ППД)
от април 2020 г. поради неспазване на заложения в Договора праг за
дефицита през 2019 г. С оглед на продължаващата висока степен на
несигурност вследствие на пандемията от коронавирус Комисията счита,
че на този етап не следва да се взема решение за по-нататъшни действия
в рамките на процедурата при прекомерен дефицит в Румъния. Тя ще
направи нова оценка на бюджетното състояние на Румъния през
пролетта на 2021 г.
Препоръка за еврозоната, доклад за механизма за предупреждение
и предложение за съвместен доклад за заетостта
В препоръката относно икономическата политика на еврозоната са
изложени специфични съвети за държавите членки от еврозоната по
въпросите, които засягат функционирането на еврозоната като цяло. Тази
година в нея са включени също така насоки за политиката относно
приоритетите, които държавите членки от еврозоната да следват в своите
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планове за възстановяване и устойчивост. В препоръката държавите
членки от еврозоната се приканват да гарантират, че фискалните им
политики ще продължат да бъдат насочени към подпомагане и през 2021
г. В нея се призовава също така, когато епидемичните и икономическите
условия позволяват това, държавите членки да пренасочат фискалните
политики към постигането на разумни средносрочни позиции. Освен това
държавите членки се насърчават да укрепят националните си
институционални рамки и да извършат приоритетни реформи и
инвестиции, които могат да направят еврозоната и нейните членове поустойчиви и издръжливи. Подобни реформи и инвестиционни мерки
следва да създадат подходящи условия за икономическото
възстановяване в съответствие със зеления и цифровия преход. И
накрая, в препоръката се призовава също така за завършване на
Икономическия и паричен съюз и за засилване на международната роля
на еврото.
В Доклада за механизма за предупреждение — инструмент за преглед
с цел установяване на потенциални икономически дисбаланси — се
констатира, че въпреки намаляването на макроикономическите
дисбаланси, наблюдавано преди кризата с COVID-19, в държавите
членки, в които вече е имало дисбаланси преди пандемията от COVID-19,
рисковете от дисбаланси се увеличават. В доклада се препоръчва да се
изготвят задълбочени прегледи за установяване и оценка на
сериозността на евентуалните макроикономически дисбаланси за 12-те
държави членки, за които през февруари 2020 г. вече беше установено,
че са налице дисбаланси или прекомерни дисбаланси. Това са Хърватия,
Кипър, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия, Нидерландия,
Португалия, Румъния, Испания и Швеция.
В предложението за съвместен доклад за заетостта се анализира
въздействието на пандемията от COVID-19 върху заетостта и социалното
положение в Европа. Кризата с COVID-19 прекъсна положителна
тенденция на пазара на труда, продължила шест години. Общият брой на
заетите лица и равнището на заетостта намаляха значително, въпреки че
досега увеличението на равнището на безработицата беше умерено
благодарение на бързото приемане на режими на работа при непълно
работно време и на сходни мерки. Държавите членки, които вече бяха
изправени пред сериозни социално-икономически предизвикателства
преди пандемията, понастоящем са изложени на уязвимост дори в още
по-голяма степен. Икономическото сътресение на пазара на труда се
усеща по различен начин в отделните сектори и при различните категории
работници. Спадът на заетостта засегна в по-голяма степен работниците,
упражняващи нестандартни форми на заетост. Младежката безработица
нарасна по-осезаемо от безработицата в другите възрастови групи.
Делът на младите хора, които не работят и не са ангажирани с
образование или обучение, рязко се увеличи. Родените извън ЕС
работници също бяха сериозно засегнати. Комисията ще продължи да
следи отблизо всички промени на пазара на труда и в социалната сфера,
като редовно актуализира Инструмента за наблюдение на резултатите в
областта на заетостта и Инструмента за наблюдение на резултатите в
областта на социалната закрила. В рамките на извънредния европейски

семестър за 2021 г. съвместният доклад за заетостта ще помогне
допълнително на държавите членки да набележат приоритетни области
за реформи и инвестиции, които да бъдат включени в техните планове за
възстановяване и устойчивост в контекста на насоките за заетостта.
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Комисията се ангажира да следва стратегия за устойчив растеж, която
ще помогне на ЕС и неговите държави членки да постигнат целите на
ООН за устойчиво развитие (ЦУР). В работния документ на службите на
Комисията относно изпълнението на ЦУР се обяснява как Комисията
изпълнява ангажимента си за устойчиво развитие, Програмата до 2030 г.
за устойчиво развитие и ЦУР при изготвянето на своите политики.
Доклад за засилено наблюдение и доклади за наблюдение след
приключване на програмите
В осмия доклад за засиленото наблюдение по отношение на Гърция
се констатира, че въпреки неблагоприятните обстоятелства, причинени
от пандемията от COVID-19, гръцките органи са предприели
необходимите действия за изпълнение на договорените ангажименти,
като са осъществили редица основни реформи. Докладът може да
послужи като основа за решението на Еврогрупата за освобождаване на
следващия набор от мерки по отношение на дълга, зависещи от
провеждането на дадена политиката.
В докладите за наблюдение след приключване на програмите за
Кипър, Ирландия, Португалия и Испания се констатира, че капацитетът за
изплащане на дълга на всяка една от тези държави остава стабилен.
Изказвания на членове на колегиума:
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Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател
на Комисията, отговарящ за икономиката в интерес на хората, заяви:
Тъй като Европа вече е въвлечена във втора вълна на пандемията,
трябва да продължим да си помагаме, за да устоим на тази буря.
Целта на настоящия есенен пакет е да поведе икономиките на ЕС към
по-спокойни води и да предостави насоки за политиката за нашето
колективно възстановяване. За да може Европа да се върне като
конкурентна сила на световната сцена, се нуждаем от целенасочени и
временни мерки за фискална подкрепа, както и от добре подбрани
реформи и инвестиции, които ще доведат до справедливо,
приобщаващо и устойчиво възстановяване. Сега се нуждаем от бързо
политическо споразумение относно Механизма за възстановяване и
устойчивост, за да може той да осигури финансовата опора, която ще
ни преведе през бурята. Призовавам всички държави членки да
определят амбициозни програми за политиката в своите планове за
възстановяване и устойчивост. Това ще е от полза за всички.
Паоло Джентилони, комисар по въпросите на икономиката, заяви: В
условията на преустановено съживяване и много висока степен на
несигурност правителствата трябва да продължат да се борят с кризата
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и да подкрепят възстановяването. Повечето мерки, включени в
бюджетите на държавите от еврозоната за 2021 г., с право подпомагат
икономическата дейност. Стабилното и балансирано възстановяване
обаче зависи от бързото влизане в сила на Next Generation EU: за да се
възстанови доверието, да се възобновят инвестициите и да се даде
тласък на революционни реформи за опазване на нашата планета, да се
изградят по-справедливи общества и да се постигне успех в
цифровизацията. Затова призовавам правителствата на държавите от ЕС
да покажат силно чувство за отговорност на своите граждани и на всички
европейци в този решаващ момент. Нека изпълним успешно плана за
възстановяване!
Никола Шмит, комисар по въпросите на работните места и социалните
права, заяви: Кризата с COVID-19 прекъсна продължилата 6 години
положителна тенденция на пазара на труда и това засегна всички
европейци, особено младите хора и работещите на временни или
нетипични договори. ЕС ще продължи да мобилизира всички ресурси, с
които разполага, и да подкрепя държавите членки в усилията им за
смекчаване на социално-икономическите последици от кризата, за
защита на работниците, за запазване на работните места и за улесняване
на трудовия преход към зелена и цифрова икономика. Трябва да
съсредоточим усилията си върху уменията и обучението, за да се
приспособим към пазара на труда след COVID-19. Изключително важно е
в условията на криза да достигнем до най-уязвимите в обществото и да
поставим допълнителен акцент върху борбата с бедността, изключването
и неравенствата.
Следващи стъпки
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Комисията приканва Еврогрупата и Съвета да обсъдят пакета и да
одобрят предложените днес насоки. Тя се надява да започне
конструктивен диалог с Европейския парламент относно съдържанието
на този пакет и всеки следващ етап от цикъла на европейския семестър.
За повече информация:
Европейски семестър за 2021 г. — eсенен пакет: въпроси и отговори
Съобщение относно проектите на бюджетни планове за 2021 г.
Становища относно проектите на бюджетни планове
Препоръка за еврозоната за 2021 г.
Доклад за механизма за предупреждение за 2021 г.
Предложение за съвместен доклад за заетостта за 2021 г.
Съобщение относно фискалната ситуация в Румъния
Доклад за наблюдение след приключване на програмата: Кипър
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Доклад за наблюдение след приключване на програмата: Ирландия
Доклад за наблюдение след приключване на програмата: Португалия
Доклад за наблюдение след приключване на програмата: Испания
Доклад за засилено наблюдение: Гърция
Работен документ на службите на Комисията относно изпълнението на
целите на ООН за устойчиво развитие
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Годишна стратегия за устойчив растеж за 2021 г.
Икономическа прогноза от есента на 2020 г.
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Как да запазим психичното здраве на децата,
които ходят на училище с маски

Снимка:pixabay.com

Как да запазим психичното здраве на децата, които тръгнаха на
училище с маски. Епидемията с коронавируса причини големи
сътресения във всекидневието и децата дълбоко преживяват тези
промени. За мнозина ученици връщането в училище може да е не просто
добре дошло, а истински вълнуващо преживяване, но други може да
изпитват тревога или страх.
Ето някои съвети на УНИЦЕФ как да помогнете на децата си да се
справят със сложните чувства, с които се борят при връщането в
училище: Детето ми се страхува да се върне на училище. Как да го
успокоя? Тръгването на училище или началото на поредната учебна
година може да доведе до напрежение дори в най-спокойни времена, а

какво остава за времената на глобална пандемия. Можете да успокоите
детето, като открито разговаряте за това какво го тревожи и му кажете,
че е естествено да изпитва тревога. Децата може да са притеснени и да
не искат да се върнат в училище, особено след месеци наред учене у
дома. Може да обсъдите с тях какви промени биха могли да ги очакват
в училище, като например необходимостта да ползва предпазна маска.
Освен това за децата може да е изпитание да поддържат физическа
дистанция от приятелите и учителите в училище – може да ги насърчите
да помислят за други начини да поддържат връзка.
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Успокойте децата по въпроса за мерките за безопасност, които
помагат на учениците и учителите да останат здрави. Напомнете им, че
те също могат да ограничат разпространението на вируси, като мият
ръцете си със сапун и кашлят или кихат в свит лакът. Припомнете им
положителните страни – че могат отново да се срещнат с приятелите и
учителите (ако физически се връщат в класната стая) и че продължат да
научават нови неща.
В училището на моето дете препоръчват носене на предпазни
средства, от което детето още повече се притеснява. Какво да му кажа?
Проявете разбиране в разговора. Кажете, че знаете за неговите тревоги
във връзка с коронавируса, но да се говори за тревогите и чувствата е
здравословно. Децата може да се разтревожат или подразнят, ако им е
трудно да носят маски, особено когато тичат или играят. Може да
уверите децата, че много от възрастните се трудят усилено да опазят
семейството, но подчертайте колко е важно всички да спазваме
препоръчаните мерки, за да се погрижим за по-уязвимите членове на
общността.
Как да насърча детето си да спазва предпазните мерки (например
често да мие ръцете си, да поддържа физическа дистанция и т.н.), без
да го плаша? Един от най-добрите начини децата да се опазят от COVID19 и други болести е просто редовно да мият ръцете си. Няма нужда да
ги плашите в разговора. Изпейте заедно любимата песничка или
танцувайте заедно, за да превърнете ученето в забавление. Постарайте
се да им обясните, че вирусите може да са невидими, но пак да останат
върху ръцете. Ако децата разберат защо е важно да мият ръцете,
вероятно ще продължат да го правят. Освен това може да покажете на
децата как да кашлят и кихат в свит лакът и ги предупредите да
споделят, ако почувстват, че ги втриса, започват да кашлят или дишат
трудно.
След връщането в училище детето ми не е в една и съща група с
приятелите и се чувства още по-изолирано. Важно е да му се помогне
да се чувства по-свързано с класната стая и приятелите с разговори,
примери, общуване. Ако знаят предварително, че може да се наложи пак
да се затворят училищата, децата ще са по-подготвени за предстоящите
промени. Важно е също така да им се припомни, че може да учат
навсякъде – и в училище, и у дома.

За децата с достъп до интернет безопасното и контролирано
ползване онлайн на игри, социални медии и програми за разговор с
видео им предлагат големи възможности да се свържат със своите
приятели, родители и роднини, да учат и да играят вкъщи. Освен това
може да насърчите децата да надигнат глас онлайн, да споделят
мненията си и да подкрепят нуждаещите се по време на кризата. Може
да насърчите децата да се възползват от цифровите средства за
поддържане на активно движение като например видеопрограми с
физически упражнения за деца или видеоигри с физическо движение.
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Не забравяйте да балансирате развлеченията онлайн с дейности
извън мрежата, включително излизане навън, ако е възможно. Как
внимателно да проверявам дали моето дете се справя? Важно е да сте
спокойни и активни в разговорите с децата – проверявайте в разговор
как се справят. Емоциите на децата непрекъснато се променят и трябва
да им покажете, че това е нормално. В училище и у дома хората, които
се грижат за децата, могат да им предложат творчески занимания като
игри и рисуване, за да им помогнат да изразят и покажат в безопасна и
подкрепяща среда отрицателните чувства, които може да изпитват. Това
помага на децата да намерят положителни начини да изразят трудни
чувства като гняв, страх или тъга.
Тъй като децата емоционално се влияят от най-важните
възрастни в живота си, включително родители и учители, важно е
възрастните добре да се справят със собствените си емоции и да
запазят спокойствие, да изслушат тревогите на децата, да им говорят
нежно и да ги успокоят. За какво да следя, след като детето ми се върне
на училище? Освен да проверявате какво е физическото здраве на
вашето дете и как върви учението след връщането в училище, трябва
да следите и дали проявява признаци на стрес и тревожност. COVID-19
може да повлияе на психичното здраве на вашето дете и е важно да му
покажете, че е нормално и няма нищо нередно в това понякога да се
чувства притеснено. Ако имате някакви съмнения, най-добре ще се
справите с емпатия и подкрепа. Изразява се загриженост, че може да се
увеличат случаите на стигматизация и тормоз от връстници след
връщането на децата в училище поради дезинформация във връзка с
COVID-19.
Трябва да обясните, че вирусът няма нищо общо с това как
изглежда човекът, откъде е и какъв език говори. Децата трябва да бъдат
насърчени да споделят с доверен възрастен, ако ги обиждат или
тормозят в училище. Припомнете на децата, че всеки заслужава да бъде
в безопасност в училище и онлайн. Тормозът винаги е осъдителен и
трябва да направим каквото трябва, за да сеем доброта и взаимно да се
подкрепяме. Детето ми се притеснява от тормоз в училище и онлайн –
как да разговаряме по темата? Ако детето ви се тревожи от тормоз
физически или онлайн, важно е да му обясните, че не е само и винаги
може да сподели с вас или с доверен възрастен. Колкото повече

говорите на децата си за тормоза от връстниците, толкова по-свободно
ще сподели с вас, ако го види или преживее.
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Всеки ден говорете с вашите деца, питайте ги как е минал денят
им в училище и какво са правили онлайн, питайте ги и за техните
чувства. Някои деца може да не изразяват своите емоции словесно и
затова трябва да следите също за прояви на тревожно или агресивно
поведение, което ще ви подскаже, че нещо не е наред. Трябва освен
това да разговаряте с децата открито и честно как да се пазят онлайн.
Честно обсъдете с децата си с кого и как общуват.
Погрижете се да разберат, че добротата и подкрепата във
взаимоотношенията са много ценни, а злобните, дискриминационни или
непристойни контакти никога не могат да бъдат приемливи. Ако детето
ви се сблъска с тях, поощрете го незабавно да сподели с вас или с
доверен възрастен. Бъдете нащрек, ако забележите, че детето се
затваря в себе си или е разстроено или ако използва устройството си
по-често или по-рядко от обикновено – това може да е признак, че го
тормозят онлайн.
Важно е също така да се запознаете с политиката на училището
на вашето дете за безопасността и тормоза, както и с наличните
механизми за насочване към специалисти и горещите телефони за
подкрепа.
Източник: vchas.net

Насърчаване на възобновяемата енергия от
разположени в морето инсталации в полза на
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19/11/2020
В Стратегията се предлага да се увеличат мощностите в Европа
за производство на вятърна енергия от инсталации в морето от
сегашните 12 GW на поне 60 GW до 2030 г. и на 300 GW до 2050 г.
Целта на Комисията е до 2050 г. тези мощности да се допълват от 40
GW океанска енергияи други нови технологии като плаващите
ветрогенераторни и слънчеви инсталации.
Този амбициозен ръст ще почива на огромния потенциал на
всички европейски морски басейни и на световната лидерска позиция
на фирмите от ЕС, работещи в сектора. Благодарение на него ще се
създадат нови възможности за промишлеността, „зелени“ работни
места в целия континент и ще се укрепи лидерската позиция на ЕС в
сферата на технологиите за енергия от инсталации в морето. Ще се
гарантира и опазването на околната среда, биологичното
разнообразие и рибарството.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР

За да насърчи увеличаването на мащаба на мощностите за
енергия от инсталации в морето, Комисията ще насърчава
трансграничното сътрудничество между държавите членки в
дългосрочното планиране и внедряване. За това ще бъде необходимо
целите за развитие на възобновяемата енергия от инсталации в
морето да бъдат включени в националните морски пространствени
планове, които морските държави ще трябва да представят на
Комисията до март 2021 г. Комисията ще предложи също така рамка
съгласно преразгледания Регламент за TEN-E за дългосрочно
планиране на електроенергийната мрежа за инсталациите в морето,
която ще обхване регулаторните органи и държавите членки във всеки
морски басейн.
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Повече информация ще намерите в документа тук.

НОВИНИ ОТ ЕИЦ ЕВРОПА ДИРЕКТНО –
ВЕЛИКО ТЪРНОВО
Международна дискусия „ЕС отвъд 2020“ събра ЕД
от три балкански държави
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През 2020 приключва тригодишното успешно партньорство между
центровете Европа Директно от три държави на Балканите – ЕД
Славонски брод, Хърватия; ЕД Клуж-Напока, Румъния и ЕД Велико
Търново – България. Партньорството бе посветено на темата „Предай
нататък... европейските ценности“ и бе свързано с факта, че странитечленки изпълняваха Председателството на ЕС в годините. Така през
2018г. българските партньори споделиха във Велико Търново опитът от
воденето на Председателството на ЕС пред млади хора и журналисти,
през 2019г. домакин на младежкия форум и срещата на журналистите бе
Клуж-Напока.
COVID-19 промени формата на срещата между младите хора и
журналистическите екипи. Но предизвикателствата по-скоро провокираха
към търсенето на нови интересни теми и механизми за сътрудничество.
Младежките екипи провокираха разговор на местно ниво за
предизвикателствата пред младите хора, породени от К-19. Във
виртуалната точка в Разград се проведе интересна дискусия как младите
хора ще се реализират в Европа след К-19 и пътищата за повишаване на
тяхната дигитална култура и компетентност.

НАШИЯТ
КАЛЕНДАР
ПРЕЗ

ЕД Славонски брод, Хърватска домакинства заключителната
международна среща. Тя бе подчинена на темата „Европейският съюз
отвъд 2020“. В срещата се включи ръководителят на Представителството
на ЕК в Загреб – г-н Огнян Златев. Неговите размисли за бъдещето на
Европа отвъд 2020 предизвикаха интересни въпроси от страна на
младите хора и на журналистите – накъде след кризата, докъде свършва
Европа и позицията спрямо Турция, Балканите и членствата на отделните
държави в ЕС, икономическото възстановяване и прилагането на
принципа на солидарността в Съюза. Над 80 участника от трите страни
участваха в двучасовия разговор, който бе интересен, информативно
много богат и позволи срещата на различни гледни точки и даването на
отговор на болезнени за времето, въпроси.
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Кръгла маса, посветена на образованието за изграждане на граждански
компетенции и за европейско гражданство се проведе с учители от
региона на Разград. Лектори бяха проф. Дн Стела Дерменджиева от
Департамента по продължаващо образование на ВТУ. Участниците се
обединиха около вярването, че демократичното гражданство и участие е
ключът към междукултурния диалог и остъпът до гражданско участие е
както образователна , така и нормативна и правна задача. Проф.
Дерменджиева сподели отговорностите при преподаването на
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междукултурни
компетенции.
Образованието
за
демократично
гражданство стои в основата на всяко свободно, толерантно,
справедливо, отворено и включващо всички свои членове общество. То
се характеризира със социално включване, взаимно разбирателство,
междукултурен и междурелигиозен диалог и солидарност, равенство
между мъжете и жените. Образованието за демократично гражданство
включва всякакви формални и неформални образователни дейности, в
това число професионално образование, и дава възможност на отделния
човек да действа като активен и отговорен член на обществото, който
уважава останалите му членове. То обхваща гражданско образование,
образование по история, политика и права на човека, общества в
глобален контекст и културно наследство.
Учителите от региона на област Разград споделиха свои добри практики,
свързани с преподаването на Европа в класните стаи и в извънкласните
дейности. Интересен бе опитът на ПГСС"Хан Аспарух"-Исперих, което е
единственото училище в областта, участвало в програмата „Посланици
на ЕП“. Госпожа Славка Проданова от Великотърновската гимназия по
туризъм сподели опитът на работата на гимназията с ЕД – Велико
Търново и осъществените инициативи в рамките на Зелена сделка за
Европа. Координаторът на виртуална антена Европа Директно – Разград
сподели начинът на търсене на материали от страна на учителите и
представи он-лайн образователните сайтове на ЕК и EU Bookshop.

