
Председателят на Европейския парла-
мент Давид Сасоли и председателят на 
германския Бундестаг Волфганг Шой-
бле отбелязаха падането на Берлинската 
стена на 9 ноември 1989 г.
Председателят на Европейския парла-
мент Давид Сасоли отдаде почит на сме-
лите европейци, които „мирно, без как-
вото и да било насилие, но единствено 
чрез силата на собствената си воля ус-
пяха да преодолеят игото, на което бяха 
подложени в продължение на десетиле-
тия“.

Същевременно той предупреди, че „за 
съжаление, европейската демокрация, 
ценностите и принципите, на които се 
основава тя, не са необратими. Необхо-
дима е ангажираността и решителнос-
тта на всички нас, за да ги защитим.“ 
„Като свидетел на тези невероятни дни 
в Берлин, не мога да не гледам с голямо 
безпокойство на връщането в Европа на 
призраците, които мислихме, че са ум-
рели и са били заровени под тежестта 
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на историята“, добави той, като осъди 
появата на антисемитизъм и почете па-
метта на жертвите от атаките в Париж 
на четвъртата годишнина от тях“.

Председателят на германския парла-
мент Волфганг Шойбле заяви: „Без обе-
динението на Европа, без желанието на 
европейците да вървят заедно напред на 
Изток и на Запад, нямаше да има гер-
манско обединение“. Германците няма 
„никога да забравят“ полученото дове-
рие, което позволи обединението, „въ-
преки раните от Втората световна вой-
на, започната от Германия, които бяха 
оставени на континента“, каза Шойбле.

Той също предупреди, че европейски-
те ценности и свободи не се разпрос-
траняват без съпротивление и добави: 

Европейския парламент
отбеляза 30 години от падането 

на Берлинската стена
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Комисар Тибор Наврачич, отговарящ за об-
разованието, културата, младежта и спорта, 
заяви: За година и половина инициативата 
DiscoverEU създаде нови възможности за мла-
дите хора в Европа да опознаят своя конти-
нент. Много се радвам да видя ентусиазма, с 
който те откликнаха, създавайки истинска 
общност от свои спътници в пътешествията и 
други хора. Призовавам младите хора от всич-
ки региони в Европа да кандидатстват за тази 
нова възможност да преживеят свободата на 
движение в нашия Съюз, да развият важни 
умения, да открият нашето богато културно 
наследство и да създадат нови приятелства.

При желание участниците в DiscoverEU могат 
по време на пътуването да участват също така 
в редица организирани срещи и мероприятия 
и да получат дневник за пътуването, в който 
да записват своите преживявания. Всяка годи-
на дейностите по DiscoverEU са организирани 
около тема, свързана с приоритетите на Евро-
пейския съюз. Темата за 2019 г. е „Опознаване 
на Европа“. Темата за 2020 г. ще бъде „Устойчи-
ва зелена Европа“.
Кандидатите трябва да са навършили 18 го-
дини на 31 декември 2019 г. и да имат готов-
ност да пътуват между 1 април 2020 г. и 31 ок-
томври 2020 г. за максимален срок от 30 дни. 
Младежите, желаещи да участват, могат да 
кандидатстват през Европейския младежки 
портал до 28 ноември 2019 г. Кандидатурите 
ще бъдат разгледани от специална комисия, 
която ще избере победителите. Кандидатите 

„Основаният на правила международен ред е 
под натиск - истините вече не важат и нацио-
налният егоизъм преобладава. Въпреки това, 
най-неотложните въпроси, прехранването на 
света, миграцията, климатичните изменения и 
сигурността, могат да бъдат разрешени само в 
глобален мащаб. (...) Трябва да преодолеем ма-
лодушието, егоизма и страха“.
Тържественото заседание приключи със серия 
от изказвания от името на политическите гру-
пи и представители от Комисията и Съвета.

Източник: Европейски парламент

Комисията стартира нова кампания за кан-
дидатстване за карти за пътуване DiscoverEU, 
която дава възможност на участниците да 
пътуват из цяла Европа, да научат повече за 
културното си наследство, развивайки съ-
щевременно своите знания и умения. Всич-
ки 18-годишни младежи в Европейския съюз 
могат да кандидатстват до 28 ноември 2019 г. 
(12.00 часа централноевропейско време) за 
възможността да опознаят Европа в периода 1 
април — 31 октомври 2020 г. Досега Комиси-
ята е предоставила 50 000 карти за пътуване 
чрез три кампании за кандидатстване, в рам-
ките на които са кандидатствали 275 000 мла-
дежи. Новата кампания ще позволи на още 20 
000 млади европейци да участват в DiscoverEU.

18-годишните отново ще могат
да кандидатсват за карти

за пътуване в ЕС
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ще бъдат уведомени за резултатите от подбора 
през януари 2020 г., след като преминат тест за 
общи познания за Европейския съюз.
Одобрените кандидати ще могат да пътуват 
самостоятелно или в група от най-много пет 
души. По правило пътуванията са с влак. С цел 
да се гарантира широк достъп до целия конти-
нент, участниците могат да използват алтерна-
тивни видове транспорт, като например авто-
буси, фериботи или по изключение самолети. 
Това ще позволи участието и на младежи, кои-
то живеят в отдалечени райони или острови.

Комисията стартира DiscoverEU през юни 2018 
г. в резултат на предложение на Европейския 
парламент за подготвително действие, чийто 
първоначален бюджет бе в размер на 12 ми-
лиона евро; бюджетът за 2019 г. е в размер на 
16 милиона евро, а прогнозираният бюджет за 
2020 г. е 25 милиона евро. DiscoverEU събира 
хиляди млади хора, изграждайки по този на-
чин общност в цяла Европа. Участници, които 
никога не се бяха срещали преди, се свързаха 
чрез социалните медии, размениха си практи-
чески съвети или предложиха наблюдения и 
идеи за конкретни места, сформираха групи за 
пътуване от град до град или си гостуваха.
Източник: Европейска комисия

Българският еврокомисар за цифровата ико-
номика и общество Мария Габриел се срещна 

в Брюксел с кметове, участващи в Европейско-
то партньорство на стартъп градовете. Това е 
нова общоевропейска инициатива за мрежа 
от градове с цел насърчаване на разработва-
нето на взаимосвързани стартъп стратегии на 
местно ниво. Тя включва 28 европейски гра-
да, представляващи 15 държави-членки. На 
срещата бяха представители на морската ни 
столица Варна и Челопеч, където се изгражда 
първото стартъп село. Импулс за тази иници-
атива даде Срещата на върха на стартъпите в 
София през 2018 г. под егидата на българския 
еврокомисар. Тогава тя обяви създаването на 
две стартъп мрежи - за Централна и Източна 
Европа и за Западните Балкани, които вече ра-
ботят успешно.

На срещата с кметовете на 12 ноември, Мария 
Габриел информира за предстоящата декла-
рация „Обединяване на сили за засилване на 
устойчивата цифрова трансформация в евро-
пейските градове и общности“ и ги насърчи 
да я подпишат. Декларацията ще бъде обяве-
на официално от финландското председател-
ство на 10 декември. „Градовете представляват 
72% от европейското население и са центрове 
на технологични и социални иновации. През 
последните години в тях са разработени мно-
го иновативни цифрови решения, но тяхното 
влияние върху обществото като цяло оста-
ва ограничено и неравномерно разпределено 
в целия ЕС. Инициативи като Европейското 
партньорство на стартъп градовете са част от 
отговора на това предизвикателство. Така гра-
довете могат да увеличат мащаба на цифро-
вите решения и 300 милиона европейци да се 
радват на по-добро качество на живот в след-

Повече инвестиции в иновации
и стартъпи в градовете
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ващите години. Цифровата трансформация 
ще помогне на градовете да изпълнят своите 
климатични цели и да се намали вредата за 
околната среда“, заяви българският еврокоми-
сар.
Тя даде някои добри примери за стартъпи, 
променящи начина на живот в града в днешно 
време. Т. напр. успешната транспортна компа-
ния Болт, стартирала в Естония, сега е евро-
пейски конкурент на Юбер, като оперира в 100 
града в 30 държави с 25 милиона клиенти. За 
да има повече такива успешни примери, Ма-
рия Габриел отбеляза необходимостта град-
ските цифрови платформи, данни и услуги да 
бъдат оперативно съвместими.

Комисарят привлече вниманието на кметове-
те и към първият регионален инвестиционен 
механизъм, предназначен специално за ци-
фровите иновации и разрастването на стар-
тиращите цифрови предприятия в Централна, 
Източна и Югоизточна Европа. Инструменти-
те на механизма ще финансират както ранния 
етап, така и фазата на разрастване на стартъ-
пите, които изискват рисково финансиране. 
Инициативата ще се стреми също да предложи 
програма за техническа помощ за засилване на 
институционалния капацитет на публичните 
агенции в регионите за проектиране, разрабо-
тване и прилагане на програми за иновации.
В контекст на бъдещия й ресор и новия се-
демгодишен бюджетен период, Мария Габри-
ел наблегна на програма Хоризонт Европа. „В 
програма Хоризонт Европа ще засилим ам-

бицията си и градовете ще играят централно 
място в политиката за научни изследвания и 
иновации. Чрез новия Европейски съвет за 
иновации, който сега е пилотен в рамките на 
„Хоризонт 2020“, и новия елемент Иновацион-
ни екосистеми, планираме да подкрепим поли-
тики за улесняване растежа на националните, 
регионални и местни иновационни екосисте-
ми. Обвързването на тези екосистеми на рав-
нище ЕС е голямо предизвикателство. Но това 
е в голяма полза на иноваторите, защото така 
могат да се допълват и бъдат по-конкурентни 
на глобалния пазар. Като кметове вие имате 
ключова роля в създаването на благоприятна 
за иновациите екосистема с частния сектор. 
Трябва да улесните и прилагате политики, 
които ще помогнат за създаването на жизне-
ни предприемачески екосистеми, които могат 
да подхранват технологичните иновации и да 
доведат до конкурентни на пазара продукти 
и услуги“, заключи българският еврокомисар 
Мария Габриел.
По време на срещата беше представен и пилот-
ният проект на Европейското партньорство на 
стартъп градовете, който се осъществява от 
Варна и румънския град Клуж-Напока. Очаква 
се през март да бъде организиран Младежки 
лагер за иновации, обединяващ три ключови 
думи: иновации, младеж и предприемачество.

Източник: Представителство на Европейската комисия

Tри от най-емблематичните европейски фил-
ми от последната година ще бъдат излъчени от 
29 ноември до 12 декември 2019 г. в 7 българ-
ски града. Каним Ви да ги видите в рамките на 
осмото издание на Филмовите дни „ЛУКС“. 
Входът е СВОБОДЕН!
От 29 ноември до 12 декември Бюрото на Ев-
ропейския парламент в България и Междуна-
родният филмов фестивал София Филм Фест 
организират традиционните Филмови дни 
„ЛУКС“. Трите филма финалисти през 2019 г. 

Филмови дни „ЛУКС“ на ЕП:
многообразието на европейското кино
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ни дават възможност да съпреживеем истории 
по трогателен и провокативен начин – това 
са подбрани европейски творби, които дават 
свеж и по-широк поглед и предизвикват пуб-
ликата с невероятното многообразие на жа-
нрове и кинематографичен език. 

Каним Ви на общо 9 прожекции в Благоев-
град, Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, София 
и Стара Загора с вход СВОБОДЕН. Филмо-
вите дни „ЛУКС“ се провеждат в целия Евро-
пейски съюз, за да представят финалистите 
за наградата за кино „ЛУКС“ на Европейския 
парламент, който по този начин подкрепя раз-
пространението на съвременното европейско 
кино. Тази година сред финалистите, опреде-
лени от експертно международно жури, в чий-
то състав влиза и изпълнителният директор 
на София Филм Фест, Мира Сталева, са два 
пълнометражни филма и един документален.
„И 10-те селектирани филма тази година са 
много силни, като сме търсили  баланс меж-
ду страни, жанрове и теми. А трите финалис-
та, които се съзтезават за наградата и които 
публиката в цяла Европа ще може да види по 
време на Филмовите дни „ЛУКС“, представят 
много чувствителни теми в обществения ни 
живот - корупция и стереотипите за женския 
образ. Има и документален филм, който не 

бива да пропускате! Обещавам, че няма да съ-
жалявате!“ 
На 29 ноември начало на филмовите дни ще 
даде именно разтърсващият документален 
филм „Нерешеният случай ХАМАРШЬОЛД“, 
разследващ хипотезата за умишлено убийство 
на генералния секретар на ООН Даг Хамар-
шьолд. 
Другите два филма са политическият трилър 
„Кралството“, който представя сложната ре-
алност на това да бъдеш успешен политик в 
Испания, и македонският „Господ съществува, 
името й е Петруния“, разказващ историята на 
жена, която „дръзва“ да улови светия кръст на 
Йордановден – традиция, предназначена само 
за мъжката част от обществото.
Входът за всички прожекции е СВОБОДЕН. За 
да запазят места, зрителите ще могат да вземат 
до 2 безплатни билета предварително. В деня 
на събитието ще бъдат допускани зрители до 
запълване на местата. Повече информация ще 
намерите на уеб-страниците на Бюрото на Ев-
ропейския парламент, Международния София 
филм фест и в профила на Бюрото на ЕП във 
Фейсбук, както и на този на ИЦ Европа Ди-
ректно - Стара Загора.

В Стара Загора, на 11 декември 2019 г. (сряда), 
от 19:00 ч., в кино Арена Парк Мол, ще бъде 
прожекцията на Господ съществува, името й 
е Петруния (Gospod postoi, imeto i’e Petrunija). 
Заповядайте!
Приканваме зрителите да споделят впечатле-
нията си и да гласуват за филма, който им е 
харесал най-много, на интернет страницата на 
Филмовата награда „ЛУКС“ или във Фейсбук. 
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Филмът победител ще получи Специалната на-
града на публиката на Филмовите дни „ЛУКС“ 
през 2020 г. по време на Международния фил-
мов фестивал в Карлови Вари. Обявяването на 
10-те филма от официалния подбор по време 
на фестивала в Карлови Вари ще вдигне заве-
сата за изданието през следващата година.
Резултатите от гласуването на публиката се 
обявяват също по време на Международния 
филмов фестивал в Карлови Вари. Избира се 
на случаен принцип един от гласувалите, кой-
то получава покана да присъства на фестива-
ла.
Киното е една от най-мощните форми за из-
разяване на културата. То разказва за хора, 
места, събития и моменти от нашия живот. 
Киното ни вълнува, вдъхновява, обогатява и 
провокира дебати. Като източник на емоции, 
то ни дава възможност да се замислим относ-
но нашата същност и идентичност. Филмова-
та награда „ЛУКС“ непрестанно открива нови 
начини за преодоляване на границите и бари-
ерите. Целта на наградата е да създаде усещане 
за общи основи, сплотяващи нашата европей-
ска идентичност и многообразие, като изграж-
да мостове въз основа на чувствата, породени 
от филмите.

Източник: Европейски парламент

Вече седем поредни години европейската ико-
номика се намира в растеж и се очаква тя да 
продължи да се разраства през 2020 г. и 2021 
г. Пазарите на труда остават динамични и без-
работицата продължава да намалява. Външ-
ната среда обаче не е толкова благоприятна и 
несигурността продължава да е голяма. Това 
засяга особено производствения сектор, който 
преминава също през структурни промени. В 
резултат на това европейската икономика из-
глежда се насочва към продължителен период 
на по-слаб растеж и слаба инфлация.

Понастоящем брутният вътрешен продукт 
(БВП) на еврозоната се очаква да нарасне с 1,1 
% през 2019 г. и с 1,2 % през 2020 г. и 2021 г. 
В сравнение с лятната икономическа прогноза 
от 2019 г. (публикувана през юли) прогнозата 
за растеж бе понижена с 0,1 процентни пункта 
през 2019 г. (от 1,2 %) и с 0.2 процентни пункта 
през 2020 г. (от 1,4 %). За ЕС като цяло се пред-
вижда БВП да се увеличи с 1,4 % през 2019 г., 
2020 г. и 2021 г. Прогнозата за 2020 г. също бе 
занижена в сравнение с лятото (от 1,6 %).

Валдис Домбровскис, заместник-председател 
на Комисията за еврото и социалния диалог, 
отговарящ също за финансовата стабилност, 
финансовите услуги и съюза на капиталовите 
пазари, заяви: До настоящия момент европей-
ската икономика показа устойчивост на фона 
на помалко благоприятна външна среда: ико-
номическият растеж се запази, създаването на 
работни места беше стабилно, а вътрешното 
търсене силно. Въпреки това в бъдеще може 
да срещнем трудности: период на голяма не-
сигурност поради търговските конфликти, 
нарастващите геополитически напрежения, 
продължаващата слабост в производствения 
сектор и излизането на Обединеното кралство 
от ЕС. Призовавам всички държави от ЕС, 
които имат високи равнища на публичен дълг, 
да следват разумни фискални политики и да 
намалят своите дългове. От друга страна дър-
жавите членки, които разполагат с фискално 
пространство, следва да го използват сега.
Комисарят по икономическите и финансовите 
въпроси, данъчното облагане и митническия 

Есенна икономическа прогноза 2019 г.
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съюз Пиер Московиси заяви: През следва-
щите две години всички икономики в ЕС ще 
продължат да се разрастват въпреки все по-
големия брой препятствия. Основите на ико-
номиката на ЕС са стабилни: след шест години 
растеж безработицата в ЕС е на най-ниското 
си равнище от началото на века, а съвкупният 
дефицит е под 1 % от БВП. Но по изпълнения 
с предизвикателствата път напред няма място 
за самодоволство. Всички политически лосто-
ве ще трябва да бъдат използвани за укрепва-
не на устойчивостта на Европа и за подкрепа 
на растежа.

Продължаващото напрежение в търговията 
между САЩ и Китай и високите равнища на 
несигурност на политиката, особено по отно-
шение на търговията, засегнаха инвестициите, 
производството и международната търговия. 
Очаква се растежът на БВП в световен мащаб 
да остане слаб, поради което растежът в Евро-
па ще зависи от силата на секторите, ориенти-
рани в по-голяма степен към вътрешния па-
зар. Те от своя страна ще разчитат на пазара на 
труда, който да подпомага растежа на запла-
тите, на благоприятни условия за финансира-
не, а в някои държави членки, на подкрепа от 
бюджета. Въпреки че се очаква икономиките 
на всички държави членки да продължат да се 
разрастват, малко вероятно е единствено въ-
трешните фактори за растеж да са достатъчни 
за осигуряването на силен растеж.
Разкриването на работни места в целия ЕС се 
оказа изненадващо устойчиво. Това отчасти 
се дължи на факта, че обикновено е нужно из-

вестно време на икономическото развитие, за 
да повлияе на заетостта, както и на измества-
нето на работните места към секторите на ус-
лугите. Заетостта е рекордно висока, а безра-
ботицата в ЕС е на най-ниското си равнище от 
началото на века. Въпреки че има вероятност 
нетното създаване на работни места да се за-
бави, безработицата в еврозоната се очаква да 
продължи да се понижава от 7,6 % през тази 
година на 7,4 % през 2020 г. и 7,3 % през 2021 г. 
Очаква се безработицата в ЕС да спадне до 6,3 
% през тази година и да се задържи на 6,2 % 
през 2020 г. и 2021 г.
През тази година инфлацията в еврозоната се 
забави поради спада в цените на енергията и 
защото дружествата до голяма степен пред-
почетоха да включат разходите за по-високи 
възнаграждения в своите маржове вместо да 
ги прехвърлят на клиентите си. Очаква се ин-
флационният натиск да остане ограничен през 
следващите две години. Инфлацията в еврозо-
ната ( според Хармонизирания индекс на по-
требителските цени) се очаква да достигне 1,2 
% през тази и следващата година и 1,3 % през 
2021 г. Прогнозата за инфлацията в ЕС е 1,5 
% през тази и следващата година и 1,7 % през 
2021 г.
Очаква се публичните финанси в Европа да 
продължат да се възползват от много ниски-
те лихви, дължими по непогасени дългове. 
Въпреки по-слабия растеж на БВП съотноше-
нието на съвкупния държавен дълг към БВП в 
еврозоната се очаква да продължи да намаля-
ва за пета поредна година до 86,4 % през тази 
година, 85,1 % през 2020 г. и 84,1 % през 2021 г. 
Същите фактори важат за ЕС, където съотно-
шението на държавния дълг към БВП се очак-
ва да спадне до 80,6 % през тази година, 79,4 % 
през 2020 г. и 78,4 % през 2021 г.
От друга страна, очаква се салдата по консоли-
дираните държавни бюджети леко да се вло-
шат поради въздействието на по-слабия рас-
теж и донякъде по-гъвкавите дискреционни 
фискални политики в някои държави членки. 
Очаква се съвкупният дефицит на еврозона-
та да се увеличи от рекордно ниските 0,5 % от 
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БВП през 2018 г. до 0,8 % през тази година, 0,9 
% през 2020 г. и 1,0 % през 2021 г., при условие 
че политиката остане непроменена. Въпреки 
това съвкупната фискална позиция на евро-
зоната, т.е. общата промяна в структурното 
бюджетно салдо на 19-те държави, членуващи 
в еврозоната, се очаква да остане като цяло не-
утрална. Очаква се съвкупният дефицит в ЕС 
също да нарасне от 0,7 % от БВП през 2018 г. до 
0,9 % през тази година, 1,1 % през 2020 г. и 1,2 
% през 2021 г.

Редица рискове може да доведат до по-слаб от 
предвидения растеж. Допълнителната неси-
гурност или по-силното напрежение в търго-
вията или геополитиката биха могли да заба-
вят растежа. Същият ефект може да се получи 
и от по-рязко от очакваното забавяне на расте-
жа в Китай поради по-слабите икономически 
последици от приетите досега мерки на поли-
тиката. По-близо до Европа, сред рисковете са 
неорганизираното излизане на Обединеното 
кралство от ЕС и вероятността слабостите в 
производствения сектор да се отразят по-сил-

но на секторите, ориентирани към вътрешния 
пазар.
Обратно, намаляването на напрежението в 
търговията, засилването на растежа в Китай 
и намаляването на геополитическото напре-
жение биха подкрепили растежа. В еврозо-
ната положително би се отразило на растежа 
също така, ако държавите членки с фискално 
пространство изберат по-експанзионистични 
от очакваните фискални политики. Като цяло 
обаче определено надделяват рисковете, свър-
зани със занижена прогноза.
С оглед на процеса на оттегляне на Обедине-
ното кралство от ЕС прогнозите се основават 
на чисто техническо допускане, че статуквото 
в моделите на търговията между ЕС-27 и Обе-
диненото кралство ще се запази.Това се прави 
само за целите на прогнозирането и не оказва 
влияние върху протичащия в момента процес 
в рамките на процедурата по член 50.
Настоящата прогноза се основава на набор 
от технически допускания относно обменни-
те курсове, лихвените проценти и цените на 
стоките, актуални към 21 октомври 2019 г. По 
отношение на всички други входящи данни, 
включително допускания относно държавни-
те политики, в прогнозата е взета под внима-
ние информацията, налична до 24 октомври 
2017 г. включително. Прогнозата се основава 
на допускането за липса на промяна в полити-
ките, освен ако не са обявени правдоподобно 
конкретни и подробни мерки.
Следващата прогноза на Европейската коми-
сия — междинната икономическа прогноза от 
зимата на 2020 г., ще съдържа актуализация на 
прогнозите за БВП и инфлацията.

Източник: Европейска комисия


