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ЕВРОПЕЙСКАТА
ОБЩ НАПРЕДЪК НА ДЪРЖАВИТЕ –
КОМИСИЯ С ИСК
ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ,
ПРЕД СЪДА, СРЕЩУ
ОТНОСНО ЦИФРОВИЯ ПРЕХОД
БЪЛГАРИЯ

цели, които са специфични за всякатеритория, и да въ
ведат необходимите мерки за опазване,
насочени
към съхраняването или възстановяването на защитените видове и
местообитания в
зоните, така че да
се постигне благоприятен природозащитен статус.
Фактите сочат, че
България все още
не е определила
194 от общо 229
територии от значение за Общността за специални
защитени зони в
рамките на задължителния
срок,
също така държавата системно и
последователно не
изпълнява задължението си да

установи специфични за всяка
територия природозащитни цели и
мерки за опазване
– изисквания от
ключово значение
за опазването на
биологичното разнообразие в ЕС.
През януари 2019
г. от Комисията
е изпратено официално уведомително писмо до
България, а през
юли 2020 г. и мотивирано становище по въпроса.
Тя счита, че досегашните усилия
от страна на българските органи са
незадоволителни
и недостатъчни,
поради което предявява иск срещу
държавата
пред Съда на ЕС.
БТ

Европейската комисия публикува резултатите от
индекса за навлизането на цифровите технологии в
икономиката и обществото (DESI)
за 2021 г., с който
се проследява напредъкът, постигнат в държавите
— членки на ЕС,
в областта на цифровата
конкурентоспособност
при човешкия капитал, широколентовата свързаност,
интегрирането на
цифровите технологии от предприятията и цифровите обществени
услуги.
В
по-голямата
си част докладите DESI за 2021 г.
представят данни
от първото или
второто тримесечие на 2020 г., коиПОЛИТИЧЕСКО
то дават известна
СПОРАЗУМЕНИЕ, ОТНОСНО представа за ключовото развитие в
ГОДИШНИЯ БЮДЖЕТ НА ЕС цифровата икономика и общество
ЗА 2022 г.
през първата гоне на действията дина от пандемияна ЕС в отговор та от COVID-19.
на
пандемията „Това
споразуот коронавирус и мение потвържпоследиците
от дава, че всички
нея, за да се по- институции са гостави
началото тови да постигнат
на
устойчивото компромис, за да
въ з с т а новя в а не приемем бюджет,
и да се защитят и който ще подкресъздадат работни пи устойчивото
места. Той ще до- възстановяване и
веде до допълни- необходимия преЙоханес Хан - отговарящ за бюджета и телни инвестиции
ход на ЕС в полза
администрацията
в по-екологична,
на всички .
На 15 ноември риода 2021—2027 по-цифровизира- Одобреният на 15
2021 г. Европей- г. Споразумението на и по-устойчива ноември 2021 г.
ският парламент и се отнася за поети Европа, като съ- бюджет ще насочи
Съветът на Евро- задължения в раз- щевременно
ще средствата там, къпейския съюз, по мер на 169,5 мили- бъдат защитени дето могат да попредложение на арда евро и за пла- н а й - у я з в и м и т е могнат най-много,
Европейската ко- щания в размер хора в съседните и в съответствие с
мисия, постигнаха на 170,6 милиарда държави и по све- най-належащите
неформално поевро.
та.
нужди на държалитическо спора- След като бъде Коментирайки по- вите — членки на
зумение относно окончателно при- литическо спора- ЕС, и партньорите
бюджета на ЕС за ет, бюджетът ще зумение, комисар по света от гледна
2022 г. — вторият позволи на ЕС да
Йоханес Хан,
точка на възстанопо многогодиш- мобилизира зна- отговарящ за бювяването.
ната
финансова чителни средства джета и админи- Институциите на
рамка на ЕС за пе- за
продължава- страцията, заяви: ЕС се споразумяха

Европейската комисия реши да
предяви иск пред
Съда на Европейския съюз срещу
България,съгласно
Директивата
за
местообитанията –
за неспособността
на страната ни да
опазва и управлява
зоните по „Натура
2000“.
Според изискванията, след като
държавите членки
впишат своите територии от значение за Общността,
те разполагат със
срок от шест години, за да определят
тези територии за
специални защитени зони.
Освен това са задължени да установят природозащитни

Въздействието на
COVID-19 върху
използването
и
предоставянето на
цифрови услуги и
резултатите от политиките, прилагани оттогава, не
са отразени в данните и ще бъдат
разгледани по-добре в изданието от
2022 г.
Всички държави
— членки на ЕС,
отбелязват напредък в областта на
цифровизацията,
но общата картина
в държавите членки е смесена, и
въпреки известно
сближаване, разликата между първите в ЕС и тези с
най-ниски резултати в DESI остава
голяма. Независимо от тези подобрения, всички
държави членки
ще трябва да положат съгласувани
усилия за постигане на целите за
2030 г., определени
в цифровото десетилетие на Европа.
По този повод
изпълнителният

да одобрят заедно
с бюджета за 2022
г. и предложените изменения на
бюджета за 2021
г., внесени от Комисията по-рано
тази година. Комисията ще може
да увеличи хуманитарната помощ
за сирийските бежанци в Турция
и да спомогне за
ускоряването на
ваксинирането в
световен мащаб,
като предостави
допълнителни 200
милиона дози за
държави с ниски
доходи.
Успоредно с годишния бюджет за
2022 г. държавите
от ЕС ще продължават да разчитатна подкрепа от
инструмента за

Маргрете Вестегегер заместник-председател с ресор
„Европа, подготвена за цифровата ера“

заместник-председател с ресор
„Европа, подготвена за цифровата ера“ Маргрете
Вестегер заявява:
„Посланието
на
тазгодишния индекс е положително;
всички
държави от ЕС
постигнаха известен напредък в
повишаването на
цифровизацията и
цифровизацията и
конкурентоспособността,
въз с т а новяв а не
Next
Generation
EU, в чийто център
стои Механизмът
за възстановяване
и устойчивост.
Годишният
бюджет за 2022 г. ще
бъде официално
приет от Съвета на
Европейския съюз
и от Европейския
парламент. Гласуването в пленар

но остава да се
свърши още.
Ето защо работим с държавите членки, за да
гарантираме, че
чрез Механизма
за възстановяване
и устойчивост се
правят ключови
инвестиции, за да
се извлекат найдобрите цифрови
възможности за
всички граждани
и предприятия“.
Геновева
ПОЛИМЕНОВА
ната зала, което
ще отбележи края
на процеса, понастоящем е насрочено за 24 ноември
2021 г.
Европейската комисия приветства
споразумение то
относно годишния бюджет на ЕС
за 2022 г.
Геновева
ПОЛИМЕНОВА

