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Нови покани за представяне 
на предложения в подкрепа на 

инфраструктура за цифрова 
свързаност

Европейската комисия 
обяви първите покани за 
представяне на предло-
жения по цифровата част 
на Механизма за свърз-
ване на Европа (МСЕ - 
Цифрови технологии). С 
планиран бюджет от 258 
милиона евро, поканите 
имат за цел да подобрят 
инфраструктурите за 

цифрова свързаност, по-
специално гигабитовите 
и 5G мрежите в целия 
Съюз и да допринесат за 
цифровата трансформа-
ция на Европа. 
Комисията ще съфинан-
сира действия, целящи 
да оборудват основните 
европейски транспортни 
маршрути и доставчи-

ците на ключови услуги 
в местните общности с 
5G свързаност, както и 
действия за внедряване 
или надграждане на оп-
орни мрежи, базирани 
на модерни технологии. 
Поканите ще бъдат на-
сочени също към ин-
фраструктура, свързва-
ща обединени облачни 
услуги, опорни инфра-
структури за цифрови 
глобални портали, като 
подводни кабели, както и 
подготвителни действия 
за създаване на оператив-
ни цифрови платформи за 
транспортни и енергийни 
инфраструктури в целия 
ЕС. Това е следва приема-
нето на първата работна 
програма за МСЕ - Ци-
фрови технологии   през 
декември 2021 г., която 
предвижда повече от 1 
милиард евро за финан-
сиране за периода 2021-
2023 г.  

Поканите по МСЕ - Ци-
фрови технологии са от-
ворени главно за юриди-
чески лица, включително 
съвместни предприятия, 
установени в държави-
членки и отвъдморски 
страни или територии. 
Заинтересованите кан-
дидати могат да научат 
повече за процеса на кан-
дидатстване, оценяване и 
възлагане в „онлайн ин-
формационен ден“, който 
ще се проведе на 19 яну-
ари.  
Второто поколение на 
направление „Цифро-
ви технологии“ на МСЕ 
(2021-2027г.) надгражда 
предишното, което под-
крепи трансгранични ци-
фрови инфраструктури и 
услуги, както и безплатен 
достъп до интернет за 
местните общности чрез 
инициативата WiFi4EU 
от 2014-2020 г.  
Европа Директно Добрич

Европейският план за борба с рака

Европейската комисия 
лансира редица нови ини-
циативи за борба с рака, 
между които четири нови 
мерки за подпомагане на 
държавите членки за пре-
одоляване на неравния 
достъп, подобряване на 
процедурите и ваксина-
цията срещу папиломния 
вирус, както и за подкре-
па на преживелите рак 
лица: 
- Регистърът на нера-
венствата при раковите 
заболявания идентифи-
цира тенденциите и раз-
личията между държави-
те членки и регионите и 
ще допринесе за вземане 
на решения. 
- Препоръката на Съвета 

относно медицински-
те процедури от 2003 г. 
ще бъде актуализирана 
с помощта на покана за 
предоставяне на данни за 
онкологичните методи за 
лечение.  
- Съвместна кампания за 
ваксинация срещу папи-
ломния вирус ще помог-
не на държавите членки 
да повишат обществената 
осведоменост и познания 
за папиломния вирус и да 
насърчат ваксинирането. 
- Мрежата на ЕС на пре-
живелите рак младежи 
ще засили дългосрочни-
те последващи мерки в 
плановете за грижи за 
заболелите от рак на на-
ционално и регионално 

равнище.
По време на дискуси-
ята, Урсула фон дер-
Лайен, председател на 
Европейската комисия, 
заяви:„Със стартирането 
на европейския план за 
борба с рака тази борба 
стана приоритет на на-
стоящата Комисия. Целта 
ни е всички в нашия Ев-
ропейски съюз да имат 
достъп до необходимо-
то им раково лечение. 
Тази борба за съжаление 
отстъпи на заден план в 
резултат на пандемията, 
като според оценките е 
възможно в момента не-
диагностицираните слу-
чаи да възлизат на един 
милион. Ракът е лична 
история за всички нас. 
Ето защо ще работим за 
профилактиката, ранна-
та диагностика и равния 
достъп до грижи, за да 
спечелим тази борба.“ 
Това бе първото от еже-
годната поредица меро-
приятия, посветени на на-
чините за увеличаване на 
равния достъп на всички 
до профилактика и гри-
жи при раковите заболя-
вания, проведено една 
година след поставяне 
началото на европейския 
план за борба с рака. 

Стандартите на ЕС – нов подход за 
осигуряване на водещата им роля 

в световен мащаб

Европейската комисия 
представя нова Страте-
гия за стандартизация-
та, в която се характе-
ризира подходът ни за 
стандартите в рамките 
на единния пазар, как-
то и в световен мащаб. 
Стратегията се при-
дружава от предложе-
ние за изменение на 
Регламента относно 
стандартизацията, от 
доклад относно изпъл-
нението на този регла-
мент и от годишната 
работна програма на 
Съюза относно евро-
пейската стандарти-
зация за 2022 г. Тази 
нова Стратегия има за 
цел да укрепи глобал-
ната конкурентоспо-
собност на ЕС, за да 
даде възможност за 
устойчива, екологична 
и цифрова икономика 
и да утвърди демокра-
тичните ценности в 
технологичните при-
ложения.
Стандартите предста-
вляват невидимата 

основа на единния па-
зар и глобалната кон-
курентоспособност 
на ЕС. Те помагат на 
производителите да 
осигурят оперативната 
съвместимост на про-
дуктите и услугите, да 
намалят разходите, да 
подобрят безопасност-
та и да насърчат инова-
циите. 
Представената Стра-
тегия се допълва от 
пет ключови набора от 
действия:
1. Предвиждане, по-
сочване на приоритет 
и посрещане на нуж-
дите от стандартиза-
ция в стратегически 
области
2. Подобряване на 
управлението и неза-
висимостта на евро-
пейската система за 
стандартизация
3. Засилване на воде-
щата роля на Европа 
по отношение на све-
товните стандарти
4. Подкрепа за инова-
циите

5. Създаване на въз-
можност за следващо-
то поколение експерти 
по стандартизацията
По този повод изпъл-
нителният заместник-
председател с ресор 
„Европа, подготвена за 
цифровата ера“ Мар-
гретеВестегер заяви: 
„За да се гарантира 
защитата на данните в 
системите с изкуствен 
интелект или на мо-
билните устройства от 
хакерски атаки, са не-
обходими стандарти, 
като е задължително да 
се зачитат демократич-
ните ценности на ЕС. 
По аналогични причи-
ни се нуждаем от стан-
дарти за разгръщането 
на значими инвести-
ционни проекти, като 
такива за водород или 
батерии, и за повиша-
ване на стойността на 
инвестициите в ино-
вации, като предоста-
вим на предприятията 
от ЕС важно стартово 
предимство“.

Европейското пространство за 
образование вече е достъпно чрез 

единен портал за информация

Българският еврокоми-
сар Мария Габриел обяви 
старта на новия онлайн  
портал, посветен на Ев-
ропейското простран-
ство за образование. Той 
събира  инициативите и 
дейностите в областта 
на образованието и обу-
чението в  Европейския 
съюз на едно място. 
„Създаваме нов портал 
на Европейското образо-
вателно пространство за 
всички - учащи, препо-
даватели, европейски ор-

ганизации в областта на 
образованието и обуче-
нието, граждани, талан-
ти. Той ще предоставя по 
достъпен начин цялата  
информация за действи-
ята и инициативите ни, 
актуалните покани за 
финансиране,  създава-
нето на мрежи за сътруд-
ничество, споделяне на 
добри практики“, заяви  
Мария Габриел. 
Комисар Габриел обърна 
внимание на структурата 
и съдържанието му. Пор-

талът  включва 10 основ-
ни раздела с информация 
по теми и целеви групи. 
Темите се  фокусират 
върху подобряването 
на качеството в образо-
ванието и обучението,  
учителите и преподавате-
лите, цифровото образо-
вание, международното  
сътрудничество. Разде-
лите по целеви групи 
включват образованието 
и грижите от най-ранна 
детска възраст през учи-
лищното образование, 

висшето образование до 
професионалното обу-
чение и образованието 
за възрастни. Те предос-
тавят  възможности за 
лесен достъп до инфор-
мация за инициативи, 
програми за  финансира-
не и общности за сътруд-
ничество.  
Порталът предлага и но-
вини, актуални докумен-
ти в областта на  обра-
зованието и обучението, 
възможности за финан-
сиране, заетост и трудова  
мобилност. Целта е всеки 
да намери информация и 
материали въз основа на 
своите  нужди. 
„Очаквам единния пор-
тал на Европейското 
образователно простран-
ство да бъде  регулярно 
актуализиран и допълван 
с информация. Затова ще 
разчитам и на  активност-
та на образователните 
общности. Заедно можем 
да го усъвършенстваме и  
направим полезен”, ко-
ментира още български-
ят еврокомисар. 
                                        БТ

Ускоряване на обезвъглеродяването
Европейската комисия 
представи Допълнителен 
делегиран акт за кли-
мата по Регламента за 
таксономията, който се 
отнася до смекчаване на 
изменението на климата, 
адаптиране към това из-
менение и обхваща оп-
ределени дейности във 
връзка с природния газ 
и ядрената енергия. Ко-
легиумът на членовете 
на Комисията постигна 
политическо съгласие 
по текста, който ще бъде 
официално приет, когато 
бъдат готови преводите 

на всички езици на ЕС.
Таксономията на ЕС е 
предназначена за насоч-
ване на частните инвес-
тиции към дейностите, 
които са нужни за пости-
гане на климатична неу-
тралност. С класифика-
цията по таксономията не 
се определя дали дадена 
технология ще бъде част 
от състава на енергий-
ните източници на дър-
жавите членки, или не. 
Целта е да се засили пре-
ходът чрез намиране на 
всички възможни реше-
ния, така че да могат да 

бъдат изпълнени клима-
тичните цели. Въз основа 
на научни становища и 
сегашния технически на-
предък Комисията смята, 
че частните инвестиции 
трябва да изиграят своя-
та роля в дейностите във 
връзка с природния газ и 
ядрената енергия по вре-
ме на прехода. Подбрани-
те дейности в тази област 
са съобразени с клима-
тичните и екологичните 
цели на ЕС и ще дадат 
възможност да бъде ус-
корено преминаването от 
по-замърсяващи дейнос-

ти, като производството 
на енергия от въглища, 
към по-неутрално по 
отношение на климата 
бъдеще, въз основа пре-
димно на възобновяеми 
енергийни източници:
• В таксономията на ЕС 
се въвеждат допълнител-
ни икономически дей-
ности от енергетиката. 
• За предприятията се въ-
веждат специални изиск-
вания за оповестяване по 
отношение на дейност-
ите им в отраслите на 
природния газ и ядрената 
енергетика.


