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УВОДНА СТАТИЯ Дания за седми път 
председателства ЕСУважаеми читатели,

В историята на Европа е имало периоди и на 
размирици и на надежда. Въпреки многоброй-
ните борби и войни, в които е участвала, Европа 
винаги е успявала да се справи със ситуации, които 
са изглеждали непреодолими. Няма съмнение, че 
днес Европа е изправена пред още едно голямо 
препятствие.

Сега, изправени пред финансова криза, отри-
цателните последици от която ще бъдат усетени и от идните поколения, повече 
от всякога се нуждаем от съвместни действия. Както често става, най-засегнати са 
изключените от обществото, изолираните и маргинализираните хора. Не можем 
да останем безучастни, когато мечтите на нашата младеж изчезват. В момент като 
този трябва да си припомним значението на европейските ценности интеграция, 
многообразие, солидарност и толерантност.

На 7 декември ще връчим наградата на ЕИСК за гражданското общество, която 
се дава на основата на същите тези ценности. Сега, когато се навършват четири 
години от учредяването на тази награда, с нея може да бъде удостоена всяка една 
организация на гражданското общество със седалище в ЕС, която насърчава евро-
пейските ценности интеграция, многообразие, солидарност и толерантност чрез 
диалог и приобщаване. Ние искаме да приветстваме усилията на тези организации 
и тяхното положително въздействие върху хората в цяла Европа.

ЕИСК е силно ангажиран с популяризирането на идеалите на ЕС. През септем-
ври заедно със Съвета на Европа и френския Икономически, социален и екологичен 
съвет организирахме конференция, посветена на Европейската социална харта. 
В момента работим, за да гарантираме, че европейците ще могат да се ползват от 
своите права в области като жилищното настаняване, заетостта, здравеопазва-
нето, образованието и свободното движение. Не можем да допуснем бюджетните 
дефицити да подкопаят европейските системи за социална закрила, а мерките за 
икономии да ограничат правата на гражданите да се сдружават. Също така в ника-
къв случай не бива да забравяме за смисъла на Европа.

Трябва да запазим представата за мирна и благоденстваща Европа. Затова не 
можем да допуснем кризата да ни разедини и раздели, а трябва да постигнем баланс 
между икономическия ръст и социалната програма. Можем да осигурим устой-
чивост и ръст посредством диалога. Можем да изградим по-справедлива Европа, 
като проявим солидарност.

Организациите на гражданското общество играят жизненоважна и неотменна 
роля, с която се дава възможност за постигане на по-голяма устойчивост на Европа. 
Новият Договор от Лисабон признава тази роля, като дава възможност на гражда-
ните и организациите, които ги представят, да изразяват своите искания и виждания 
във всички области на ЕС.

Ангажираните хора говорят. Гласът на организациите на гражданското обще-
ство се чува навсякъде в Брюксел. Сега е времето да се работи за по-силна и по-
устойчива Европа.

Стафан Нилсон
Председател

9 декември 2011 г.
ЕИСК, Брюксел: Изслушване 
на заседанието на 
проучвателната група по 
досие CCMI/94 на тема 
„Промени в банковия 
сектор в Европа вследствие 
на новите финансови 
разпоредби“

12 декември 2011 г.
ЕИСК, Брюксел: Конференция 
на тема „Ядрена безопасност: 
много необходим 
публичен дебат“

21 декември 2011 г.
ЕИСК, Брюксел: Конференция 
на тема „Подготовка на 
Рио+20 от европейските 
ръководители — лидери и 
пионери на устойчивостта“

В ТОЗИ БРОЙ

2 ЕИСК и КР, готови да 
подобрят своите екологични 
показатели

3 Системата е в шок

4 Работа далеч от дома

5 Данъкът „Робин Худ“ — 
от полза и за бедните, и за 
богатите

6 Към обновена стабилност и 
растеж в еврозоната

7 ЕИСК и СИСР сближават 
гражданските общества от 
Бразилия и Европа

8 Генетичното модифициране 
в ЕС

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА

През първата половина на 2012 г. Дания 
ще поеме председателството на Съвета 
на Европейския съюз. Това ще бъде 7-то 
датско председателство от присъединя-
ването на страната към Европейската 
общност през 1973 г. ЕИСК и неговите 
членове, особено деветимата членове 
от Дания, вече се подготвят за него (вж. 
списъка на членовете: http://www.eesc.
europa.eu/?i=portal.en.members).

След последното председателство 
на Дания Договорът от Лисабон влезе 
в сила, а институционалният пейзаж на 
ЕС значително се промени.

Договорът създаде нови институци-
онални участници, а именно — постоян-
ният председател на Европейския съвет 
и върховният представител на Европей-
ския съюз по въпросите на външните 
работи и политиката на сигурност. С 
него стана официална и ролята на трой-
ката председателства, която гарантира 
по-голяма координация и последовател-
ност. Договорът от Лисабон също така 
предостави на Европейския парламент 
по-влиятелна роля като съзаконодател 
по отношение на почти цялото новосъз-
дадено законодателство. Следователно 
сътрудничеството с Европейския пар-
ламент и с други институции ще бъде 

важна част от датското председателство 
през 2012 г.

За да не се възпрепятства работата 
на настоящото председателство и с цел 
да се постигне по-силен акцент, реше-
нието за конкретните приоритети ще 
бъде взето едва към края на полското 
председателство. Много от въпросите, 
които ще бъдат разгледани по време 
на председателството, вече са познати 
и са част от законодателния дневен ред 
на ЕС. Поради това се очаква датското 
председателство да отдели особено 
внимание на следните теми (източник: 
http://um.dk/en):

 ■ създаване на икономически растеж 
в ЕС и гарантиране на стабилна 
икономика;

 ■ климат, вътрешен енергиен пазар, 
екологосъобразно развитие и сел-
ско стопанство;

 ■ правосъдие и вътрешни работи;

 ■ силна роля за ЕС на световната 
сцена;

 ■ преговори за дългосрочния бюджет 
на ЕС.

През 2012 г. Европа все още ще 
трябва да се справя с икономическата и 
финансова криза. Това ще бъде отразено 
в дневния ред на председателството, 
като акцентът ще бъде върху създава-
нето на икономически растеж и гаран-
тирането на по-добра икономическа 
координация между държавите-членки.

Що се отнася до ЕИСК, датските 
членове на Комитета вече проведоха 
проучвателни срещи с представители на 
Министерството на външните работи 
и на други ключови министерства в 
Копенхаген. Бяха уредени двустранни 
срещи с Постоянното представител-
ство на Дания в Брюксел, което прояви 
голямо желание за сътрудничество 
и съдействие. Накратко, надяваме се 
да посрещнем един датски министър 
на нашата пленарна сесия в началото 
на председателството, а в рамките на 
февруарската пленарна сесия датските 
членове ще организират датска вечер. 
Ще има и други културни прояви, 
свързани с Дания. Специализираните 
секции и групите също работят активно 
за изграждане на контактите с предсто-
ящото председателство. Например, 
Европейският ден на потребителите в 
средата на март 2012 г. ще бъде органи-
зиран в Копенхаген съвместно с Датския 
съвет на потребителите. Следва да бъде 
изготвен и списък на евентуалните иска-
ния за проучвателни становища.

Очакваме да продължим работата си 
с тройката на Полша, Дания и Кипър 
и да видим едно динамично, ориен-
тирано към резултатите председател-
ство. (pln) ●

Из Европа в търсене 
на свежи идеи

Анна Мария Дарманин, замест-
ник-председател на ЕИСК и Джани 
Питела, първи заместник-предсе-
дател на Европейския парламент 
проведоха успешно първите три 
срещи, организирани в рамките на 
инициативата „Пет идеи за по-млада 
Европа“.

Кръгът от посещения на европейски 
университети „В търсене на свежи идеи 
за Европа“ вече обхвана Лийдс (UK), 
Валета (MT) и Ренде (IT) и ще продължи 
до края на пролетта на 2012 г.

Двамата скоро ще се отбият до 
Белгия, а после ще посетят Франция, 

Испания, Полша и много други дър-
жави-членки на ЕС, за да дадат думата 
на младите европейци, да се запознаят 
с техните виждания за проекта ЕС и 
да открият идеи, които могат да бъдат 
включени в бъдещата работа на двете 
институции.

На адрес www.facebook.com/5ideas 
можете да намерите много допълни-
телна информация за този проект: днев-
ник на вече проведените срещи, снимки 
и видеоматериали, както и да следите 
ден по ден развитието на диалога между 
двамата заместник-председатели и мла-
дите европейци. (rdr) ●

Първият заместник-председател на Европейския парламент Джани Питела и заместник-
председателят на Европейският икономически и социален комитет Анна Мария Дарманин
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В ранните часове на 10 октомври научихме с прискърбие, 
че е починал многоуважаемият бивш председател на Евро-
пейския икономически и социален комитет Марио Сепи. 
Съобщението ни изненада, бяхме смутени и невярващи.

Марио беше добър колега. Дълги години работихме заедно 
в ЕИСК и имах възможността да го опозная много добре, 
да се уча от него, да се вдъхновявам от него и да разчитам 
на неговия опит като посредник — качества, които беше 
придобил в дългата си работа като синдикалист в Италия и 
в Европа. В разискванията на становищата той беше поня-
кога противник, друг път — съюзник, но винаги лоялен, 
честен, търпелив и уважаващ мнението на другите.

Марио беше убеден европеец.

Международната му визия и страстта му към европейския 
проект бяха завладели изцяло мислите му, работата му и 
живота му.

В началото като член, след това като председател на гру-
пата на работниците и накрая като председател на Коми-
тета Марио отлично изигра ролята си, изграждайки мост 
между Европа и организираното гражданско общество, 
което всъщност е и смисълът на съществуването на ЕИСК.

Под неговото ръководство Комитетът следваше курса в 
трудни времена, изправен пред редица предизвикателства, 
които Марио успяваше да превърне във възможности за 
укрепване на нашата роля в европейското институци-
онално устройство. Неговата визия за Европа, претворена в 
неговата Програма, беше и остава източник на вдъхновение 
за нашия Комитет.

Под неговото председателство влиянието на ЕИСК нарасна 
и Комитетът успешно доказа, че гражданското общество 
създава значителна добавена стойност за европейския про-
ект. Оказаната му през последните седмици почит показва 
колко ефективна е била неговата дейност и каква празнота 
той оставя сред всички, които имаха щастието да го позна-
ват добре и да работят с него.

Марио беше приятел.

Той беше открит и слънчев човек, неговото присъствие 
успокояваше и вдъхваше вяра на всички покрай него. Той 
ще остане жив в сърцето ми и в паметта на Комитета.

И така, за последен път:

Ciao Mario!

Стафан Нилсон

Председател на Европейския икономически 
и социален комитет

Марио Сепи, бивш председател на ЕИСК

„Марио мечтаеше за 
Европа, в която всеки да има 
своето място“

ЕИСК: Марио Сепи ни напусна 
внезапно преди няколко 
седмици. Как и при какви 
обстоятелства се запознахте с 
него?

Дасис: Запознах се с Марио преди много 
години покрай общата ни синдикална 
дейност. Той беше сред италианските 
синдикалисти, които подкрепяха опози-
цията срещу диктатурите — и на Запад, 
и на Изток. Но го опознах по-добре през 
годините, които прекарахме заедно в 
група „Работници“ на ЕИСК. С Марио 
сме от едно поколение — поколението, 
родено през войната — и той посвети 
живота си на мира, на възстановяването, 
на годините на икономически разцвет, а 
след това и на големия, изключителния 
проект за обединена Европа. При това 
Марио показа безрезервно разбиране 
и солидарност към всички, които, като 
мен, бяха преживели на собствен гръб 
трагедията да живееш в диктатура.

ЕИСК: Казвате, че сте го 
опознали по-добре тук 
в Комитета. Той беше 
председател на ІІ група преди 
Вас, до 2008 г., когато зае поста 
председател на ЕИСК. Кое е 
най-ценното наследство, което 
той остави?

Дасис: Под председателството на Марио 
нашата група се обогати с присъстви-
ето на синдикалисти от страни, които 
току-що се бяха присъединили към 
Европейския съюз. Марио се постара 
да интегрира новите ни колеги по най-
добрия възможен начин, като пре-
върна техния опит и тяхната история 
във важен елемент, който в течение на 

годините още повече обогати групата и 
укрепи нейното единство. Ние синди-
калистите имаме различна история и 
различна култура и голямото предизви-
кателство на онези години се състоеше 
именно в създаването на почва за срещи, 
за взаимен обмен на идеи и за инфор-
мация. Това бяха също така годините на 
Междуправителствената конференция, 
на дебат какво ще се случи с Договора от 
Лисабон. Марио се застъпи Комитетът да 
присъства в Договора с целия си потен-
циал и с целия си авторитет.

ЕИСК: Марио Сепи разви 
искрена страст към 
европейския проект. Какво 
означаваше това за неговите 
федералистки идеи, за 
социалната му визия за Европа 
през този труден за Съюза 
период?

Дасис: Марио никога не спря да пише, 
да чете, да учи. Той притежаваше онова 
въодушевление, което го подтикваше 
да поема в работата си все повече пре-
дизвикателства — и малки, и големи. 
По време на неговото председателство 
се разрази икономическата и финансо-
вата криза и първата му реакция беше 
да организира важна конференция на 
високо равнище във Флоренция, за да 
говори за социалното изключване, бед-
ността и „новата бедност“, но също и за 
големи идеи. Марио мечтаеше за Европа, 
в която всеки да има своето място. Сви-
детелство за това са многонационалните 
фолклорни концерти, които той оби-
чаше да организира. Неговият проект, 
неговата мечта е мечта и на всички нас. 
И ние никога няма да се откажем от нея.
 ●

Нови публикации на ЕИСКЕИСК и КР са решени да подобрят 
своите екологични показатели

Чували ли сте вече за Схемата на 
Общността за управление на околната 
среда и одит? Съкращението EMAS може 
би ви звучи по-познато, а ако все още не 
знаете за него, ви предстои да научите. 
Все повече организации заявяват своята 
готовност да управляват въздействието, 
което оказват върху околната среда, и се 
стремят да получат сертификат на EMAS. 
Това означава, че усилията и ресурсите, 
инвестирани в намаляването на отрица-
телното въздействие на човешката дей-

ност върху околната среда, могат да бъдат 
удостоверени с официален сертификат.

Регламентът относно EMAS е приет 
през 1993 г. и оттогава е променян два 
пъти — през 2011 г. и през 2009 г. Тази 
инициатива привлече вниманието на 
предприятия и институции, включи-
телно, разбира се, на ЕИСК и КР, които 
през 2009 г. подписаха харта и поеха 
ангажимента да предоставят подкрепа и 
ресурси за този проект.

На 10 октомври 2011 г. председателите 
и генералните секретари подновиха анга-
жимента, който техните предшественици 
поеха през май 2010 г., като подписаха 
екологична политика, която трябва да 
бъде включена в екологична декларация. 
Това даде възможност на Комитета да 
актуализира мерките за осигуряване на 
все по-висока ефективност на потреб-
лението на електричество, газ и хартия, 
на разделното събиране на отпадъците 
и намаляване на емисиите, генерирани 
от мобилността на персонала. Тези 
документи трябва да бъдат валидирани 
от външен одит преди EMAS да издаде 
сертификат.

Според генералния секретар Мартин 
Уестлейк „насърчаването на устойчи-
вото развитие и борбата срещу измене-
нието на климата са две каузи, в които 
Комитетът е твърдо убеден и на поли-
тическо и на административно рав-
нище“. Сертификат на EMAS можем да 
получим, ако осъзнаем огромното общо 
въздействие, което нашите ежедневни 
действия могат да окажат за опазване на 
планетата. Тази възможност не бива да 
се изпуска. (mvd/asp) ●

Интервю с Георгиос Дасис, председател 
на група „Работници“

1.  Services of General Interest („Услуги 
от общ интерес“)

2.  Demographic change: a challenge and 
an opportunity („Демографските 
промени: предизвикателство и въз-
можност“)

3.  Transport, energy, infrastructures, 
information society („Транспорт, 
енергетика, инфраструктури, 
информационно общество“)

4.  Th e European Union Budget („Бюдже-
тът на Европейския съюз“)

5.  Rio+20: a milestone on the road to 
sustainable development („Рио+20: 
решаващ етап по пътя към устой-
чивото развитие“)

6.  2011 European Design Award for a Sustainable Present („Европейската награда за 
дизайн на устойчив подарък за 2011 г.“)

7.  Transport, energy, infrastructures, information society – Energy („Транспорт, енер-
гетика, инфраструктури, информационно общество — Енергетика“)

За повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.publications. ●p

IN MEMORIAM

In memoriam: Марио Сепи
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Уважаеми читатели,
Европа преживява поредица от неуспехи, дъл-
жащи се както на лоши данъчни и разходни 
практики на правителствата, така и на амери-
канската банкова криза от 2008 г., предизви-
кана от комбинацията от рискови финансови 
деривати, суапове за кредитно неизпълнение 
и алчност. Днес продължаваме да се борим, 
проправяйки си път през тресавището на ико-

номическата несигурност, а в това време на хоризонта изглежда, че се задава втора 
банкова криза. През септември 2011 г. показателят на бизнес климата за еврозоната 
се понижи за седми пореден месец.

Излишно е да се отправят предупреждения за последствията от задълбоча-
ващата се рецесия. Достатъчно е да се видят все по-голямото отчуждаване на 
младежта, дългите опашки пред бюрата за безработни и положението на силно 
задлъжнелите гърци. От лидерите, които сме избрали, зависи нашето излизане 
от кризата и окончателното затваряне на тази глава от европейската история, но 
като членове на едно достойно общество ние зависим един от друг, за да помагаме 
на онези, които страдат в резултат от кризата и икономиите, до които тя води.

Европа трябва да излезе от парадокса на икономическите ограничения и рас-
тежа — от една страна правителствата на държавите-членки трябва да възстано-
вят баланса на своите бюджети, но от друга — съществува спешна необходимост 
от рефлация на европейско равнище. Съществува също така и необходимост от 
по-добро съгласуване на основните политики на Европа. Трябва да възстановим 
ръста в реалната икономика, а не да продължаваме да теглим в различни посоки. 
Съществува несъмнена необходимост от по-симетричен подход към правото за 
изготвяне на политики в цяла Европа.

Абсолютно наложително е да намерим решения за връщане към приобщаващия 
и устойчив растеж. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) е 
ангажиран с постигането на тази цел. Както личи от наименованието на нашия 
комитет, той е наполовина икономически и наполовина социален. Двете страни 
са неразривно свързани. Като председател на специализираната секция на ЕИСК 
„Икономически и паричен съюз, икономическо и социално сближаване“ моята цел 
винаги е била да насочвам политиката на ЕС към гражданите. ЕИСК има важна роля 
за осигуряването на бъдещата стабилност на икономиката на ЕС и на нашата обща 
валута. Ние правим това, преди всичко като работим на местно равнище, говорим 
с хора от цяла Европа и изслушваме техните тревоги. След това предаваме техните 
послания на политиците и упражняваме натиск, когато е необходимо.

Ние подкрепяме таксата върху финансовите транзакции. Подкрепяме виждани-
ята и идеите на Комисията за еврооблигациите и с нетърпение очакваме Зелената 
книга на Комисията, която би трябвало да излезе до края на годината. Подкрепяме 
променящата се роля на Европейския механизъм за финансово стабилизиране, но 
преди всичко подкрепяме благоденствието на 500-те милиона европейски граждани.

Майкъл Смит
Председател на специализирана секция „Икономически и паричен съюз, 

икономическо и социално сближаване“ на ЕИСК

Досега финансовият сектор в Европа 
получи от гражданите на ЕС 4,6 три-
лиона евро под формата на гаранции. 
Белгийската държава наскоро спаси 
с 4 милиарда евро изправената пред 
проблеми банка „Дексия“. Очертава се 
втора банкова криза, като от гражда-
ните на ЕС се иска да допринесат с още 
повече финансови средства. В замяна 
на това Европейската комисия предлага 
данък върху финансовите транзакции 
(ДФТ), който би довел до постъпления 
от 55 милиарда евро годишно. Финансо-
вият сектор е срещу това предложение.

ЕИСК подкрепя ДФТ, но изразява 
загриженост, че поставянето на акцент 
върху структурните реформи може да 
доведе до рецесия в Европа. Годишната 
инфлация в еврозоната през септември 
беше 3 % в сравнение с 1,9 % преди една 
година. Спорните бюджетни съкраще-
ния във връзка с хранителната помощ 
за най-бедните, наред с намаляването 
на пенсиите и широко разпростране-

Икономическата криза, която преживява 
Европа се отразява сериозно на гражда-
ните. Решенията неизбежно са глобални, 
но за да се намери изход от кризата, 
са необходими инвестиции в местни, 
национални и европейски инициативи. 
Образованието, обучението на ниско- и 
висококвалифицирани работници и пре-
гледът на Директивата за командирова-
нето на работници към Акта за единния 
пазар са няколко области, които според 
ЕИСК са особено важни за изхода от 
кризата.

„Непрекъснатото образование чрез 
програми за учене през целия живот е от 
основно значение на всеки, който желае да 
подобри позицията си на пазара на труда“, 
казва членът на ЕИСК Мартин Сикер, док-
ладчик по становището на ЕИСК „Страте-

ното намаление на възнагражденията 
и социалните помощи за работниците 
в ЕС, оказват огромен натиск върху 
целта на Европа за изграждане на 
интелигентна, устойчива и приоб-
щаваща икономика. През 2009 г. и 
2010 г. в Европа бяха закрити около 
3,25 милиона работни места, а понас-
тоящем около 80 милиона европейски 
граждани са изправени пред опасността 
да изпаднат в бедност.

„Правителствата спасяват банките и 
очакват след това гражданите да платят 
за това. Трябва да открием причините 
за икономическата и социална криза“, 
посочва Бернадет Сегол, генерален 
секретар на Европейската профсъ-
юзна конфедерация (ETUC). ETUC 
счита, че финансовата криза е резултат 
от комбинацията от финансово дере-
гулиране и финансова спекулация и се 
противопоставя на по-често срещаното 
обяснение, че кризата се дължи на без-
отговорно големите публични разходи.

гии на ЕС за излизане от кризата“. 
Около 47 % от гражданите на ЕС 
понастоящем участват в курсове 
за професионално образование и 
обучение, въпреки че качеството 
и количеството на тези курсове е 
различно за различните държави-
членки. В Нидерландия 76 % от 
населението участва в такива 
курсове, докато в Португалия са 
само 24 %.

Според г-н Сикер Европа дава приори-
тет на икономическия растеж пред соци-
алните си ангажименти към европейския 
гражданин. Регламентите, имащи за цел 
да защитят гражданите на ЕС — заложени 
в Договора от Лисабон и правно обвърз-
ващи — не се прилагат и се пренебрегват. 
В момента много хора са принудени да 
търсят временна или неквалифицирана 
работа.

Тенденцията към сключване на вре-
менни договори също нараства и допри-
нася за по-голямо неравноправие в 
обществото. „Обществата, в които няма 
равноправие, не постигат добри резул-
тати“, казва г-н Сикер, допълвайки, че се 
руши взаимното доверие между хората 
и тяхната вяра в Европа. Социалните 

„Ето защо призоваваме европей-
ските политически лидери да приемат 
реални корективни мерки за промяна 
на системата, която даде пълна сво-
бода на спекулацията и на алчността на 
някои банки и хедж фондове“, добави 
тя, като посочи че условията за предос-
тавяне на помощ, наложени от ЕС, ЕЦБ 
и МВФ водят до опасност от подкопа-
ване на европейския социален модел 
в Гърция, Италия и Португалия. ЕС, 
ЕЦБ и МВФ признаха през октомври в 
проектодоклада си за Гърция, че прог-
нозата за икономическата активност в 
страната ще продължи да се влошава 
през 2012 г.

Стимулирането на растежа и съз-
даването на качествени работни места 
и на устойчива икономика изискват 
политики, мотивирани от справедли-
востта и солидарността, посочва ETUC. 
Европейската профсъюзна конфедера-
ция настоява ЕС и националните пра-
вителства да въведат еврооблигации, 
които помагат за финансирането на 
инициативи за икономическо въз-
становяване и предотвратяват атаки 
срещу еврото от страна на финансовите 
пазари.

„Необходимо е да се хармонизира 
основата за облагане с корпоративен 
данък на печалбите на предприятията 
и да се определи минимална ставка за 
данъчно облагане, както и да се постави 
край на системата на „данъчния рай“, 
посочи г-жа Сегол, като призна, че 
по-стабилните политики в областта на 
възнагражденията също биха могли да 
подкрепят икономическия растеж. ●

разходи за ЕС са неизмерими. Икономи-
ческите разходи се преоценяват почти 
ежедневно.

Възстановяването на взаимното дове-
рие изисква инвестиции в образование и 
обучение. Това ще се случи в дългосрочен 
план, но преразглеждането на Директи-
вата за командироването на работници 
би могло да доведе до по-бързи и поло-
жителни социално-икономически резул-
тати. Директивата за командироването 
на работници има за цел да предотврати 
нелоялната конкуренция по отношение на 
заплатите и условията на труд в ЕС. ЕИСК 
обаче счита, че това не винаги се случва.

По смисъла на Директивата прави-
телствата не могат да прилагат своето 
национално социално законодателство и 
регламенти по отношение на обществени 
поръчки, възложени на чуждестранен 
изпълнител. В резултат местната работна 
сила бива пренебрегвана за сметка на по-
евтината алтернатива.

„Ако не успеем, може да се изпра-
вим пред възможността от ЕС да остане 
само един квадратен километър бетон, 
стъкло и стомана в центъра на Брюксел“, 
заключва той. ●
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Поход към Брюксел

Движението на „недоволните“, което 
премина през Европа през последните 
няколко месеца, стигна до Брюксел на 
8 октомври. Стотици хора изминаха 
над 1500 км от Мадрид. Други прис-
тигнаха от Барселона, Тулуза, Ахен 
и Амстердам. Всички те дойдоха да 
протестират срещу управленската и 
икономическата система, за която 
твърдят, че представлява пречка за 
напредъка на човечеството. В Брюксел 
те изградиха лагер в парка „Елизабет“, 
но бяха прогонени оттам и преместени 
в изоставена сграда на „HUB“, фла-
мандски университет, разположен в 
Брюксел.

„Забравили сме човешкото измере-
ние на обществото“, посочи в интервю 
за ЕИСК Инфо Бен Боргес, 30-годишен 

„недоволен“ от Белгия, който е член на 
Международната комисия на недовол-
ните. На 19 октомври във фондация 
Мадариага г-н Боргес се срещна с Коос 
Ришел, висш служител на ЕС и генера-
лен директор на ГД „Трудова заетост, 
социални въпроси и приобщаване“ на 
Европейската комисия.

„Ние не представляваме движени-
ето; ние говорим само от наше име. 
Европейската комисия беше отво-
рена за нашите идеи. За нас това беше 
донякъде изненада, но е положителен 
фактът, че можахме да говорим и 
поне да предадем нашето послание“, 
каза той, като добави, че са казали 
на представителите на Европейската 
комисия, че Европа е загубила контакт 
с гражданите си.

„Недоволните“ поканиха 
също така и членове на Евро-
пейския парламент да обсъ-
дят и разискват въпроса за 
кризата. „Ние искаме да гово-
рим с политиците, но не ни 
харесва идеята малка група 
хора да посетят Европейския 
парламент и да представляват 
многообразието на това движе-
ние“, посочи г-н Боргес. „Ние 
искаме те да дойдат на нашите 
народни събрания, да видят 
ситуацията по улиците, но 
те не приеха нашата покана“, 
добави той.

Г-н Боргес, който не е успял 
да намери постоянна работа, 
използва своя опит в облас-
тта на социалните мрежи, за 
да открие и насочи гласовете 

на онези, които счита за изоставени 
от Европа. Наскоро проведено про-
учване на Евробарометър показа, че 
повечето европейци са недоволни от 
начина, по който се третира въпросът 
за неравнопоставеността и бедността в 
тяхната страна. Г-н Боргес, който също 
постави интернет терминали в изоста-
вената университетска сграда, описа 
условията в нея като ужасни.

„Походът към Брюксел започна 
като слух по фейсбук, който бързо 
се превърна в реалност“, посочи той, 
като призна, че силата на интернет 
като средство за организиране на 
граждански действия и за насърчаване 
на пряката демокрация все повече ще 
нараства. „Европа не ни чува, но граж-
даните ни чуват“, заключи той. ●

Откъде започва 
възстановяването

Програмите за финансова дисциплина, 
въведени в отговор на световната иконо-
мическа криза, и натискът на някои среди 
за налагане на санкции на разточителните 
държави-членки се отразяват на много 
социални програми. Краткосрочните 
последици са видни в мрачните данни 
на Евростат и обезсърчителните истории 
на хора, които търсят достойна работа и 
по-светло бъдеще.

Безработицата в еврозоната понастоя-
щем е 10 % спрямо 9,2 % през август мина-
лата година. През септември показателят 
за икономическо доверие, който отразява 
увереността на бизнес средите, спадна с 
3,4 пункта в ЕС и еврозоната. Според 
Европейската комисия този спад „отра-
зява влошаване на доверието, обхващащо 
много отрасли, с особено изразена загуба 
на доверие в промишлеността и услугите“.

Според Кони Ройтер, генерален секре-
тар на Европейската мрежа на неправител-
ствени организации SOLIDAR, акцентът, 
поставен от ЕС върху повишаването на 
конкурентоспособността и укрепването 
на Пакта за стабилност и растеж, се е ока-
зал за сметка на социалното сближаване и 
благосъстоянието на най-уязвимите хора 
в Европа. SOLIDAR е европейска мрежа 
от НПО, работещи за напредъка на соци-
алната справедливост в Европа и по света. 
Според г-н Ройтер финансовата дисци-
плина се съсредоточава върху данъчните 
и финансовите мерки в дългосрочен план. 
„Пазарът не може да диктува правилата“, 
заяви той пред ЕИСК Инфо. „В период на 
криза трябва да се инвестира. Не може 
да се изгражда солидно икономическо 
бъдеще, като се разрушава социалното 
му измерение“.

Според г-н Ройтер възстановяването 
ще започне, когато ЕС постигне очерта-

ните в стратегията „Европа 2020“ цели по 
отношение на заетостта, намаляването на 
бедността и социалното включване. Той 
разглежда инициативите на „Европа 2020“ 
„Нови умения за нови работни места“ и 
„Младежта в движение“ като ярки при-
мери за това, как да се насърчава растежът, 
като същевременно се гарантира социал-
ното измерение.

Но завръщането на пазара на труда 
не е достатъчно. „В Германия 45  % от 
всички нови работни места бяха създа-
дени посредством агенции за временна 
заетост“, заяви той. Ако конкуренцията се 
основава на ниски разходи за труд, тогава 
работните места се преместват в страни, 
където трудът е по-евтин. За да се проти-
водейства на тази тенденция, социалните 
стандарти трябва да бъдат издигнати на 
високо равнище във всички страни в 
ЕС. Освен това бедността засяга 18 % от 
населението на ЕС, което може да бъде 
причислено към категорията „работещи 
бедни“.

ЕИСК подкрепя стратегията „Европа 
2020“ и отдавна се застъпва за мерки за 
намаляване с 20 млн. на броя на хората, 
изложени на риск от бедност. През юни 
2010 г. починалият неотдавна бивш пред-
седател на ЕИСК Марио Сепи призова 
Европейския съвет да предприеме мерки 
за борба срещу неравенствата, засилване 
на социалната закрила и насърчаване на 
социалното включване.

Само четири дни преди да ни напусне 
г-н Сепи заяви, че стремежът на ЕИСК 
в тези трудни времена е да запази соци-
алния капитал на Европа. Мотото на 
неговото председателство — „Права и 
солидарност за направляване на глобали-
зацията“, продължава да звучи актуално 
за ЕИСК. ●

Работа далеч от дома

Двадесет и шест годишната Вираг 
Гуляш се смята за късметлийка. Завър-
шила университета миналия юли, тя е 
намерила платен стаж в Брюксел. Тя 
признава, че заплащането не е голямо, 
но успява да се справя с помощта на 
приятели.

„Стажът ме върна назад финансово, 
но в Унгария не успях да намеря как-
вото търсех“, каза тя за ЕИСК Инфо. 
Според Евробарометър около 53 % от 
младите европейци нямат нищо против 
— или дори желаят — да се преместят, 

за да работят. Мобилността на работ-
ната сила в Европа е 3 %.

Желанието на г-ца Гуляш да 
напусне Унгария не се основава един-
ствено на финансови причини. Тя 
винаги е искала да работи в чужбина. 
12-месечният ≠ стаж е започнал през 
септември и по време на престоя си тя 
възнамерява да създаде контакти и да 
понаучи френски. Според нея някои 
от бившите ≠ съученици не са имали 
такъв късмет. Много от тях работят 
в кръчми в Лондон, а други са безра-

ботни и едва успяват да вържат двата 
края.

Нейният случай е изключение от 
една иначе тревожна тенденция сред 
младежите в Европа. Всеки пети, или 
над 5 милиона млади хора, не могат 
да си намерят работа. В обръщението 
относно състоянието на Съюза предсе-
дателят на Европейската комисия Жозе 
Мануел Барозу описа положението на 
младите хора в някои държави-членки 
като „направо плачевно“. Според МВФ 
едно цяло поколение може да бъде 

загубено за пазара на труда заради 
кризата.

Председателят на Европейския мла-
дежки форум Петер Матяшич сподели 
за ЕИСК Инфо, че кризата пречи на мла-
дите хора да станат независими, тъй като 
не могат да си намерят стабилна работа 
и да се интегрират в обществото. „Рис-
кът да загубим едно поколение е реален 
и затова ЕС трябва да го признае и да 
инвестира в младежите, за да допринесе 
за трайно възстановяване от кризата“, 
каза той, допълвайки, че младите хора са 
принудени да разчитат на стажове, за да 
излязат на все по-свития пазар на труда.

„За съжаление все повече млади 
стажанти откриват, че са източник на 
евтина работна сила, като често им се 
налага да изпълняват задачи, които по 
никакъв начин не допринасят за техните 
образователни цели или за кариерата 

им, без да имат достъп до социално или 
здравно осигуряване“, продължава г-н 
Матяшич.

ЕИСК желае ЕС и националните пра-
вителства да създадат качествени рамки 
за стажовете. В становището на ЕИСК 
„Младежта в движение“ се посочва, че 
трябва да се избягват каквито и да било 
съкращения на съществуващите евро-
пейски планове и програми за младите 
хора. Въпреки това Европейският мла-
дежки форум и представляваните от 
него милиони младежи се съмняват в 
капацитета на ЕС да изпълни поетите 
от него ангажименти.

„Вместо да се концентрират един-
ствено върху рекапитализацията на бан-
ките, европейските ръководители следва 
да мислят и за повече и по-добри инвес-
тиции в младежта“, казва г-н Матяшич.
 ●
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Данъкът „Робин Худ“ — от полза 
и за бедните, и за богатите

Въвеждането на данък върху финансо-
вите транзакции не само ще спомогне за 
осигуряване на икономическа справедли-
вост и на нови източници на държавни 
приходи в тези времена на строги ограни-
чения, но също така ще защити финансо-
вите пазари от зловредното въздействие 
на прекомерната спекулация.

Идеята за така наречения данък 
„Робин Худ“, т.е. данък върху финансо-
вите транзакции (ДФТ), битува вече цяло 
десетилетие. Въпреки това след финансо-
вата криза през 2008 г. и дълбоката реце-
сия, която тя предизвика, беше постигнат 
широк консенсус в подкрепа на тази идея.

Въпреки че такъв данък все още не 
съществува, въвеждането му е предмет 
на широк дебат в ЕС и в рамките на Г-20. 
ЕИСК подкрепя идеята като цяло.

„ЕИСК счита, че е необходимо да се 
премине от краткосрочно към дълго-

срочно мислене, като допълнителните 
възнаграждения не се изчисляват въз 
основа на спекулативни сделки“, се 
изтъква в становище на ЕИСК относно 
влиятелния доклад, публикуван от Гру-
пата на високо равнище по финансов 
надзор в ЕС, председателствана от Жак 
дьо Ларозиер. „Във връзка с това, ЕИСК 
подкрепя идеята за облагане на финансо-
вите операции.“

Целта на този данък е да се намерят 
нови източници на публични финанси, 
които биха могли да се използват за 
финансиране на инициативи за развити-
ето и околната среда, както и да се обле-
кчи натоварването на държавната хазна.

Данъкът върху финансовите транзак-
ции би оказал благотворен ефект и върху 
поведението на пазара, по-специално 
във връзка със спекулациите от страна 
на търговците и другите финансови 
институции. „ДФТ е необходим, за да се 

намали спекулативният аспект на банко-
вото дело, върху който надзорните органи 
нямат никакво въздействие“, обяснява 
Ларс Ниберг, бивш член на ЕИСК и на 
група „Работници“ в периода от 1995 г. 
до 2010 г.

Г-н Ниберг е публикувал също така 
становище по собствена инициатива, пос-
ветено на идеята за данък върху финан-
совите транзакции, в което се описва 
експлозивното развитие на пазарите на 
деривати и други форми на спекулативна 
дейност за по-малко от две десетилетия. 
Така например общата стойност на 
финансовите транзакции се е увеличила 
от 15 пъти размера на световния БВП през 
1990 г. до 70 пъти този размер през 2007 г. 
Данъкът върху финансовите транзакции 
би укротил тази тенденция.

Този данък не само би стабилизирал 
световните пазари, но също така би доне-
съл значителни приходи на държавния 
бюджет. „Ако данъкът бъде приложен 
във всички европейски държави, прихо-
дите от него ще възлизат на около 1,5 % от 
БВП… Ако данъкът бъде приложен в цял 
свят, приходите от него биха възлезли на 
приблизително 1,2 % от световния БВП.“

В по-скорошно становище на ЕИСК 
относно интелигентната фискална поли-
тика се подчертава необходимостта да се 
действа своевременно, „за да [се] съберат 
средства за намаляване на бюджетните 
дисбаланси, финансиране на мерки за 
възстановяване, които да стимулират 
растежа, и за борба срещу чисто спекула-
тивните дейности“. ●

Финансовите пазари: 
от регулиране към образоване

ЕИСК счита, че реформирането на 
нестабилните европейски финансови 
пазари, с цел увеличаване на техния 
принос към устойчивото икономиче-
ско развитие и създаването на работни 
места, изисква широк цялостен под-
ход, включващ всичко от регулиране 
до образоване.

Европейският съюз даде на финан-
совата и икономическа криза и на 
кризата с държавния дълг силен и 
навременен отговор, който спомогна 
за ограничаването на отрицателните 
последици от тези структурни про-
блеми.

Един от основните елементи на отго-
вора на ЕС беше акцентът върху рефор-
мирането на финансовия сектор както на 
европейско, така и на световно равнище, 
за да се гарантира, че в бъдеще той няма 
да се превърне в източник на по-дълбоки 
кризи. ЕС прие нови правила и създаде 
нови агенции, които да осигурят на ранен 
етап разпознаването и превенцията на 
проблеми и да следят за правилното регу-
лиране и надзор на всички участници на 
финансовия пазар.

Подобряването на икономическото 
управление е един от основните приори-
тети на „Европа 2020“ — цялостната стра-

тегия на ЕС за настоящото десетилетие. 
Това включва действия за оздравяване на 
финансовия сектор като например бъде-
щите мерки, чрез които да се гарантира, 
че европейските банки имат достатъчно 
капиталови резерви, за да могат да устоят 
на евентуални сътресения на финансовата 
система в бъдеще.

По време на този процес ЕИСК изигра 
ключова роля, като извършваше оценка 
на предложените мерки и предлагаше 
свои собствени решения. Добър пример 
в това отношение са оценката и отзивите 
на ЕИСК във връзка с пакета от мерки, 
предложени от Европейската комисия 

Спасяването на 
европейските банки

Реформите в европейския банков сек-
тор са застрашени от кризата с държав-
ния дълг. Според члена на ЕИСК Питър 
Морган това означава, че правителствата 
в ЕС трябва да преосмислят подхода си 
към единната валута и спасяването на 
държави-членки в затруднение.

Финансовата криза от 2008 година 
доведе до практическа неплатежоспособ-
ност на множество банки от двете страни 
на Атлантическия океан и до липса на лик-
видност в банковата система. „Балансите 
на банките бяха претъпкани с деривати 
по рискови ипотеки, чиито кредитни 
рейтинги бяха свалени драстично и те 
нямаше как да бъдат превърнати в пари в 
брой“, отбелязва г-н Морган, който е член 
на групата на работодателите в ЕИСК и 
понастоящем е председател на Асоциа-
цията на членовете на Лойдс. „Това беше 
двоен удар, който засегна както качест-
вото на активите, така и ликвидността“, 
посочва той.

Въпреки че някои банки бяха оставени 
да фалират, като цяло правителствата се 
намесиха, за да ги спасят с инжектиране 
на така необходимата ликвидност и пре-
структуриране. „След първоначалния 
трус банките, които останаха на пазара, се 
заеха да оправят балансите си“, обяснява 
г-н Морган.

В допълнение ЕС задейства мащабна 
реформа на банковия сектор въз основа 
на задълбочения доклад, изготвен от Гру-
пата на високо равнище по въпросите на 
финансовия надзор в ЕС под председател-
ството на Жак дьо Ларозиер. Действията 
включваха създаване на европейски бан-
ков орган и приемане на законодателство, 
предоставящо на държавите-членки нови 
правомощия за преструктуриране на про-
блемни банки.

„Преди да видим ефекта от регла-
ментите и директивите, обаче, се случи 
кризата с държавния дълг“, допълва г-н 
Морган, отбелязвайки допълнителното 
предизвикателство, че „когато започна 
кризата с държавния дълг, в някои дър-

жави-членки банките все още не бяха про-
чистили в достатъчна степен балансите си, 
нито бяха успели да привлекат достатъчно 
нов капитал“.

Причината за кризата с държавния 
дълг е, че съотношението „дълг към БВП“ 
на някои държави-членки достигна такива 
размери, че способността им за изплащане 
на дълга беше поставена под съмнение. 
Въпреки че Пактът за стабилност и растеж 
поставя лимит на публичния дълг от 60 % 
от БВП, някои държави като Гърция — 
чийто дълг е 180 % от БВП — достигнаха 
три пъти по-високи равнища. Намалява-
нето на този дълг изисква както съкраща-
ване на публичните разходи, така и висок 
икономически растеж. Г-н Морган обаче 
посочва, че мерките за финансова дисци-
плина в проблемните икономики имат 
страничен ефект — вероятно свиване на 
перспективите за растеж.

Той добавя, че последната криза 
извади наяве и структурните недостатъци 
на еврото. „Икономическият и паричен 
съюз правилно се описва като „олекотен“ 
паричен съюз. Еврозоната трябва или да 
премине към пълен фискален съюз, или 
да намери рационално решение на несъв-
местимостта между самоуправляващите се 
северни и южни държави-членки.“

Тъй като нито едно от тези решения не 
изглежда вероятно, г-н Морган счита, че 
„Европа е изправена пред тежка и дълга 
криза и банките се намират на предната 
линия.“

Той е убеден, че ЕС не трябва да 
поставя приоритет върху финансирането 
на лошите дългове на държавите-членки 
в затруднение.

„Средствата за справяне с кризата 
следва да се използват за намаляване на 
общите заплахи за банковата ликвидност 
и платежоспособност, докато банките 
успеят да се рекапитализират и да подо-
брят качеството на активите си“, завършва 
г-н Морган. ●

под общото заглавие „Регулиране на 
финансовите услуги за постигане на 
устойчиво развитие“.

Тези мерки включваха предложение 
на Комисията за създаване на три нови 
европейски надзорни органа за банковия 
сектор, пазара на ценни книжа и сектора 
на застраховането и професионалното 
пенсионно осигуряване. Тази нова сис-
тема беше приложена на практика в 
рамките на рекордно кратък срок — в 
началото на 2011 г., т.е. по-малко от две 
години след изготвянето на първоначал-
ното предложение.

ЕИСК не само приветства предложе-
ния пакет, но и препоръча изпълнител-
ният орган на ЕС да разгледа и проучи 
идеята за създаване на орган за защита 

на потребителите на финансови услуги, 
аналогичен на този, който предстои да 
заработи в Съединените щати.

По подобен начин в становище на 
ЕИСК, публикувано през юли 2011 г., се 
подчертава, че в днешния свят европей-
ските граждани се нуждаят не само от 
по-добро регулиране, но и от по-висока 
финансова грамотност. „Европейските 
граждани носят отговорност за разви-
ване на финансовите си способности 
през целия си живот“, се подчертава в 
становището и се отправя призив финан-
совото образование да стане задължи-
телна дисциплина в учебните програми 
в системата на образованието, която да 
има своето продължение в програмите 
за повишаване на квалификацията и за 
преквалификация на трудещите се. ●
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Към обновена стабилност и растеж 
в еврозоната

За да се избегне бъдеща криза на държав-
ния дълг в еврозоната, в Пакта за стабил-
ност и растеж следва да се предвиди строг 
бюджетен контрол. До това заключение 
стига ЕИСК в свое становище, изготвено 
от докладчика Винсент Фаруджа.

Финансовата криза от 2008 г. не само 
разтърси световната финансова система, 
но и предизвика най-тежката рецесия за 
всички времена. Икономическият спад в 
комбинация със скъпите финансови спа-
сителни пакети оказа значителен натиск 
върху държавните хазни в Европа. В 
съчетание с дългогодишните структурни 
проблеми в някои държави-членки, това 
създаде предпоставка за появата на т.нар. 
криза на държавния дълг.

Докато европейските лидери се стре-
мят да овладеят последиците от кризата 

с държавния дълг и да успокоят нерв-
ните пазари, ЕС има благоразумието 
да обърне поглед към бъдещето и да 
се заеме с развитието на механизми за 
предотвратяване на повторна поява на 
подобна ситуация. Въпреки че същест-
вуващите политически инструменти и 
икономически и паричен съюз (ИПС) 
позволиха на Европа да устои на бурята, 
са необходими още подобрения.

В тази връзка през 2010 г. Европей-
ската комисия публикува предложение 
за регламент в тази област.

Пактът за стабилност и растеж 
(ПСР), в който се определя горна гра-
ница на държавния дълг, е  ключов 
инструмент за гарантиране на бюджет-
ната дисциплина в еврозоната, чрез 
координацията на политиките и мони-

торинг. Но в светлината на неотдав-
нашната криза, Пактът за стабилност 
и растеж се нуждае от основно прераз-
глеждане и затова Комисията предложи 
в него да се включат механизми за по-
ефективно прилагане и наблюдение, 
които да бъдат допълнени с разпоредби 
за националните данъчни рамки.

През декември Съветът на Европей-
ския съюз поиска от ЕИСК да даде своя 
принос по този проект за регламент и 
резултатът беше становище, прието 
през май със 139 гласа „за“, 10 гласа 
„против“ и 33 гласа „въздържал се“.

Становището на ЕИСК, изготвено 
от Винсент Фаруджа, малтийски член 
на I група (работодатели), привет-
ства предложението за регламент, но 
изтъква „нуждата от подходящ пре-
глед на предпазните и корективните 
компоненти на това предложение“. 
Според докладчика в данъчните раз-
поредби трябва да се отчита качеството 
на фискалните дейности, да се постави 
по-голям акцент върху превенцията на 
проблемите, вместо върху начините за 
справяне с тях, както и да бъдат предос-
тавени повече стимули в допълнение 
към наказателните мерки.

В становището се подчертава изклю-
чителната необходимост от прилагане 
на новите правила, защото „липсата на 
прилагане в миналото отслаби ПСР и 
подкопа доверието в него“. ●

Да направим ипотечните кредити 
толкова сигурни, колкото домовете ни

широки консултации със заинтересо-
ваните страни и публикуването на Бяла 
книга, Европейската комисия представи 
предложение за европейска дирек-
тива относно договорите за кредити за 
жилищни имоти.

„Създаването на единен европейски 
пазар на ипотечните договори ще гаран-
тира по-широко предлагане на кредити 
и ще даде тласък на конкуренцията“, 
обясни Рен-Клод Маде, докладчик на 
ЕИСК по предложението за директива и 
председател на Френската федерация на 
потребителите, жилищното настаняване 
и жизненото равнище. „Той ще спомогне 
също така за опазване на интересите и на 
кредиторите, и на потребителите.

Да преосмислим ЕС: 
отвъд икономическото 
управление

Ограничителните мерки в търсене на 
изход от настоящата криза трябва да се 
допълват от „стратегии за вход“, насър-
чаващи възстановяването и растежа, 
подчерта бившият член на ЕИСК Ларс 
Ниберг.

Изправени пред непрекъснато увели-
чаващата се цена на пакетите за възста-
новяване, предназначени да помогнат на 
Европейския съюз да излезе от финансо-
вата и икономическата криза, а така също 
и от по-скорошната криза с държавния 
дълг, много държави-членки приложиха 
някои от най-тежките ограничителни 
мерки, които хората помнят, с основната 
цел да намалят бюджетните дефицити до 
3 % от БВП до 2014—2015 г.

Тези мерки доведоха до масови съкра-
щения и орязване на обществените услуги 
и на публичния сектор като цяло, което 
предизвика недоволство сред хората и 
социално напрежение в много части на 
Европа. В по-дългосрочен план ограни-
чителните мерки могат да спомогнат за 
изплащане на натрупаните разходи във 
връзка с преодоляването на поредицата 
от кризи, пред които е изправен ЕС, но 
има вероятност също така да задълбочат 
настоящия процес на забавяне на растежа 
и да отдалечат перспективата за бързо 
възстановяване.

„Програмите за бюджетна дисциплина 
намаляват всички евентуални тенденции 
за възстановяване. Повечето ограничи-
телни мерки намаляват частното потреб-
ление“, предупреди бившият член на 
ЕИСК Ларс Ниберг, който през 2010 г. 
изготви становище относно икономиче-
ското възстановяване. „Това, което следва 

да се направи, е да се комбинират програ-
мите за бюджетна дисциплина с големи 
публични инвестиции, които не само са 
много необходими, но и дават нов импулс 
на частно търсене – първата крачка по 
пътя на устойчивото възстановяване.“

„Ограничителните мерки представля-
ват стратегия за изход. Инвестиционните 
програми представляват стратегия за 
вход“, обобщи г-н Ниберг, който беше 
член на група „Работници“ на ЕИСК от 
1995 г. до 2010 г. Той представляваше 
Шведската конфедерация на синдикатите 
LO, в която работи в продължение на три 
десетилетия.

В повереното на г-н Ниберг становище 
на ЕИСК от миналата есен бяха откроени 
основните елементи на тази „стратегия 
за вход“. Те включваха повишаване на 
съвкупното търсене и особено на част-
ното потребление, смекчаване на въз-
действието на ограничителните мерки, 
засилване на конкурентоспособността 
с цел намаляване на дефицита по теку-
щата сметка, включване на производи-
телността и реалните заплати в Пакта за 
стабилност и растеж и осъществяване на 
по-добър надзор на финансовите пазари.

Становището препоръчва също по-
големи публични инвестиции в инфра-
структурата и енергетиката, активни 
политики на пазара на труда, насочени 
към създаване на нови умения за нови 
работни места, и намиране на нови източ-
ници на приходи, чрез които да се финан-
сират тези мерки, например въвеждането 
на данък върху финансовите транзакции 
(вж. статията, посветена на него) и на 
данък върху емисиите. ●

Предложението за законодателство на ЕС 
за създаване на единен европейски пазар 
на ипотеките ще спомогне за защитата на 
потребителите от безотговорно отпускане 
на кредити и ще гарантира стабилността 
на банките. Въпреки това, според доклад-
чика на ЕИСК Рен-Клод Маде, предложе-
нието трябва да отиде по-далеч.

Финансовата криза, която предизвика 
най-сериозния световен икономически 
спад след краха на Уолстрийт през 1929 
г., се дължи до голяма степен на безот-
говорно отпусканите високорискови 
ипотечни кредити в Съединените щати. 
Тази практика изложи на риск банките и 
другите финансови институции от двете 
страни на Атлантическия океан, така че 

когато накрая „балонът на имотите“ се 
спука, това доведе до лавина от възбрани 
и конфискации на жилища от страна на 
банките.

„През годините на възход гледахме 
как кредитополучателите и кредиторите 
се държат така, сякаш добрите времена 
никога няма да свършат“, отбеляза коми-
сарят по въпросите на вътрешния пазар и 
услугите Мишел Барние. „Както кредито-
рите, така и посредниците предприемаха 
безотговорни действия, а потребителите 
не се предупреждаваха за последиците от 
техните решения.“

За да се избегне повторение на 
подобна ситуация в ЕС, през март, след 

С проектодирективата се цели създа-
ването на единен европейски ипотечен 
пазар, който да замести настоящото поло-
жение, характеризиращо се с фрагменти-
рани национални пазари. В нея, наред с 
други неща, се очертават изискванията 
за рекламиране на ипотечните кредити и 
информиране на потребителите, въвежда 
се подходящо регулиране на кредитните 
институции, улеснява се трансграничното 
упълномощаване на тези институции и 
се установяват стандарти за платежоспо-
собност.

Въпреки че в становището на ЕИСК, 
изготвено от г-жа Маде, се приветства 
проекта за директива, в него се повдигат 

и редица въпроси. Сред тях са опасени-
ята, че предложението не отчита пълната 
картина на европейското и националното 
законодателство в областта на потреби-
телите, и че мерките не са достатъчни, за 
да се гарантира отговорно отпускане на 
кредити. В допълнение са необходими 
още мерки за регулиране на дейността на 
финансовите посредници.

„Въвеждането на пакет от допълни-
телни мерки ще гарантира, че никога 
повече няма да се повторят ситуациите, 
в които купувачите на жилища ще се ока-
жат лишени от имота си“, уверява тя. ●
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ЕИСК и СИСР сближават гражданските 
общества от Бразилия и Европа

Чешки членове на ЕИСК 
предоставят на своите 
съграждани изчерпателна 
информация за ЕС

В края на септември и началото на 
октомври Европейската комисия орга-
низира поредица от обществени срещи в 
няколко големи чешки градове, в които 
участваха европейски информационни 
и консултативни агенции, работещи в 
Чешката република. Замисълът беше да 
се илюстрират основните ценности на ЕС 
и възможностите, които той предлага.

С помощта на своите чешки членове 
ЕИСК се възползва от възможността да 

популяризира основните си дейности, 
включително работната програма 
на своя председател, ключови стано-
вища и информация от общ характер. 
Накрая членовете се срещнаха с коми-
саря Щефан Фюле в Пилзен и дадоха сво-
ето съгласие във връзка с предложението 
да се проведе обществено изслушване в 
Прага тази година с участието на ЕК и 
ЕИСК. (asp) ●

През 2003 г. президентът на Бразилия 
Луис Инасио Лула да Силва реши да съз-
даде бразилския Съвет за икономическо 
и социално развитие (СИСР), орган, 
който  консултира президентството 
по социално-икономически въпроси. 
Основната задача на неговите 102 чле-
нове, сред които има министри, работо-
датели и синдикалисти, е да представят 
на правителството консенсусни позиции 
по правителствените политики, така че да 
има връзка между икономическия ръст и 
социалната справедливост.

СИСР и ЕИСК си сътрудничат в изгот-
вянето на обща стратегия, за да могат 
гражданските общества от двата бряга 

доха до изключително полезни изводи. 
Конкретният резултат е обща позиция 
за това как да се подобри и приложи 
подход за устойчиво развитие с оглед на 
следващата среща на високо равнище, 
която ООН ще посвети на този въпрос 
и която ще се проведе в Рио де Жанейро 
през юни 2012 г.

По този повод Стафан Нилсон посочи, 
че кръглата маса вече е разглеждала 
въпроси от стратегическо значение като 
продоволствената сигурност, изменени-
ето на климата и финансовата криза и по 
този начин изпълнява предписанията на 
срещата на високо равнище Европейски 
съюз—Бразилия от 2007 г. (asp) ●

Укрепване на социалното измерение на Европа за 
излизане от кризата

Над 15  % от европейските 
граждани са изправени пред 
риск от бедност или социално 
изключване, а бездомността 
е четвъртата най-често сре-
щана причина за бедността в 
ЕС. Ето защо Европейският 

икономически и социален комитет е решен да защитава нови социални 
бизнес модели, чрез които да способства за растежа и заетостта в Европа. 
На пленарната си сесия през октомври ЕИСК одобри две становища, 
насочени към насърчаването на социалното предприемачество и борбата 
с бездомността в ЕС.

Становището относно социалното предприемачество бе изготвено по 
искане на Европейската комисия, която възнамерява да постави нача-
лото на инициатива за бизнес със социална насоченост (Social Business 
Initiative ) в края на октомври, като част от глобален пакет, насочен към 
повишаването на отговорността на европейските предприятия. Доклад-
чикът по становището на ЕИСК Ариане Родет (група „Други интереси“, 
Швеция) изтъква, че социално ориентираните предприятия създават 
както икономическа, така и социална стойност и предлагат значителни 
възможности за растеж, което ги прави важен инструмент за решаване 
на настоящите предизвикателства.

Що се отнася до проблема на бездомността в ЕС, докладчикът по 
становището на ЕИСК Йожен Лукан (група „Други интереси“, Румъ-
ния), заявява, че ЕС не решава проблема на бездомните като събира 
информация или координира действия на равнище ЕС. Той посочва, 
че макар и ЕС да е предприел допълнителни стъпки за интегриране на 
социалните политики и политиките за заетостта, той не е предприел 
абсолютно никакви действия за борба срещу тази позорна реалност в 
Европа и подчертава, че милиони европейски граждани са лишени от 
едно от най-важните основните права в Европа: жилище. (ail) ●

Закрила на децата от сексуално малтретиране

Миналата година ЕИСК публикува становище относно сексуалното мал-
третиране на деца и детската порнография. Сега Комитетът изготви 
допълнение към това становище, като отправи някои препоръки във 
връзка с превенцията.

В новото становище се разглеждат слабо-
стите, които вече бяха набелязани в рамките 
на проучвателната група и специализираната 
секция — необходим е по-силен акцент върху 
превантивните мерки. Превенцията на мно-
жество равнища е ключът към закрилата на 
децата. Жертвите на сексуално малтретиране 
страдат не само от недопустимо накърняване 

на правата им на физическа цялост, но и от крайно отрицателни соци-
ални, емоционални и психологически последствия за цял живот. Ето 
защо ЕИСК одобрява дейността на много организации от гражданското 
общество, по-специално на НПО, за осъществяването на превантивни 
мерки.

На 27 октомври г-жа Мади Шарма, докладчик по това становище 
на ЕИСК, постави началото на онлайн база данни от добри прак-
тики за закрила на децата от сексуално малтретиране. Базата данни 
се намира на следния уебсайт:

www.eesc.europa.eu/prevent-child-abuse

Примерите за най-добри практики са събирани из цяла Европа, 
като включват НПО и държавни агенции, които създават горещи теле-
фонни линии и провеждат кампании за повишаване на осведомеността 
на децата в училище, по интернет или по телевизията. Те ще послужат 
като основен инструмент в борбата срещу малтретирането на деца. (ail)
 ●

ЕИСК казва „да“ на общата консолидирана 
корпоративна данъчна основа

От създаването на единния пазар ЕС напредва към тази цел с последо-
вателни, понякога противоречиви крачки, в стремежа си да обедини 27 
различни пазари в един. На 16 март 2011 г. Комисията прие Предложение 
за обща консолидирана корпоративна данъчна основа (ОККДО) със след-
ната основна цел: намаляване на пречките пред трансграничната дейност 
в рамките на ЕС, които затрудняват доизграждането на единния пазар.

ЕИСК прие становище, в което се изразява подкрепа за предложената 
директива на Съвета въз основа на това, че ОККДО ще създаде условия 
за лоялна, устойчива конкуренция. Следователно Комитетът счита, че 
този законодателен акт ще окаже благотворно въздействие върху рас-
тежа и заетостта, дори в средносрочен план.

След оживен дебат дали ОККДО да бъде със задължителен или с 
факултативен характер и към кои дружества да се прилага, Комитетът 
взе решение да не настоява за незабавното задължително прилагане на 
тази мярка, а да подкрепи факултативното ≠ прилагане по време на етапа 
на въвеждането ≠. В дългосрочен план ОККДО следва да стане задъл-
жителна, най-малкото над определена прагова стойност, за дружества, 
които извършват трансгранична дейност. (asp) ●

Планът на ЕС за развитието на транспорта до 2050 г. — 
амбициозен, но с много слабости

На октомврийската пленарна сесия се състоя дебат с комисаря по 
въпросите на транспорта Сийм Калас, по време на който Европей-
ският икономически и социален комитет (ЕИСК) отправи критика 
към плановете на ЕС за бъдещето на транспорта като твърде неясни, 
негъвкави и нереалистични по отношение на някои аспекти.

ЕИСК изтъкна разминава-
нето между целите, използва-
ните за постигането им методи 
и наличните бюджетни ресурси. 
Комитетът отбеляза също, че в 
дългосрочната стратегия на 
Комисията липсват специфични 
краткосрочни мерки или цели, 
свързани с нейното осъщест-

вяване. „В пътната карта липсва по-точен план за периода 2013—
2030 г.“, посочи Жан Кулон (група „Работници“, Франция), докладчик 
по становището.

Комитетът посочи, че твърде много надежди се възлагат най-вече на 
електрическите превозни средства и на новите, по-екологични горива. 
„Освен разработването на нови системи за задвижване и горива, ЕС 
следва да положи повече усилия за оптимизиране на автомобилния пре-
воз на товари“, подчерта Щефан Бак (група „Работодатели“, Швеция), 
съдокладчик по становището. Броят на пътуванията би могъл да бъде 
намален чрез по-добро планиране и логистика и по-широко използване 
на мерките, разработени в рамките на проекта e-Freight (иновативни 
технологии за управление на процесите и електронната обработка на 
товари и документи), добави той (mb). ●

ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО

Йожен Лукан, член на ЕИСК

Мади Шарма, 

член на ЕИСК

Сийм Калас, заместник-председател на 
Европейската комисия, отговарящ за транспорта

на Атлантическия океан да изразят сво-
ите виждания за отношенията между ЕС 
и Бразилия. Поредната проява в рамките 
на това сътрудничество е Петата кръгла 
маса на гражданското общество ЕС—Бра-
зилия, която се проведе в Порто на 7, 8 и
9 ноември. Сред участниците бяха изпъл-
нителният секретар на СИСР Морейра 
Франко, председателят на ЕИСК Стафан 
Нилсон, високопоставени представители 
на Европейската служба за външна дей-
ност и на португалското правителство. 
Поради това на работните заседания, 
посветени на отношенията между ЕС и 
Бразилия, устойчивото развитие и еко-
логичната икономика, тези въпроси бяха 
разгледани от различни аспекти и дове-

От ляво надясно: Уелингтън Морейра Франко (изпълнителен секретар на бразилския СИСР), 
Стафан Нилсон (председател на ЕИСК) и Катажина Скужинска (посланик на Полша в Португалия)
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Генетичното модифициране в ЕС

Биотехнологиите, или казано с други 
думи — генетичното модифициране, 
са спорен въпрос. За съжаление деба-
тите често пъти са емоционални, а този 
деликатен от политическа гледна точка 
въпрос заслужава да бъде обсъден по-
качествено.

В момента Европейската комисия 
оценява законодателната рамка на ЕС 
за генетично модифицираните храни и 
фуражи. Този процес може да доведе до 

важни политически промени в регула-
торната рамка през 2012 г. Развитията 
в областта на ГМО са изключително 
бързи: първите закони на ЕС относно 
ГМО датират от 1990 г. Те са променяни 
многократно, като резултатът е сложна 
законодателна плетеница, която изисква 
основно преразглеждане.

На 20 октомври 2011 г. ЕИСК 
организира публично изслушване на 
тема „Биотехнологиите в селското 
стопанство: генетично модифицирани 
храни и фуражи в ЕС“. Основната цел на 
това заседание беше да подобри позна-
нията на ЕИСК за използването на ГМО 
в селското стопанство и да допринесе 
за текущия дебат с ценни изказвания 
на експерти. Основните теми, обсъдени 
по време на изслушването, включваха: 
правата върху интелектуалната собстве-

ност, връзката между ГМО и световната 
продоволствена сигурност и други 
въпроси като съвместното съществу-
ване, етикетирането и ролята на науката.

Заключенията от изслушването доп-
ринесоха за становището, което трябва 
да бъде представено на декемврийската 
пленарна сесия от докладчика Мартин 
Сикер и с което се цели да се пред-
стави възможно най-пълен преглед 
на настоящото положение в областта 
на биотехнологиите. В становището 
се преразглеждат въпросите за това, 
кои етични ограничения са оправдани, 
какви екологични интереси са застра-
шени и какви нежелателни икономиче-
ски развития могат да последват. Целта 
на становището е да предостави пътна 
карта за обективно политическо обсъж-
дане на тези важни въпроси. (fda) ●

Седмица, посветена на взривоопасната 
смес между химия и култура

По инициатива на члена на ЕИСК Дей-
вид Сиърс Комитетът участва в отбе-
лязването на международната година 
на химията, като организира седмица 
на химията и културата. Поредица от 
прояви в периода от 3 до 7 октомври 
очертаха историческото развитие на 
отношенията между химията и култу-
рата. В сграда „Жак Делор“ на Комитета 
се проведоха три изложби.

Първата проследяваше делото на 
Мария Склодовска-Кюри и нейната 
роля на учен в един мъжки свят. На 
видеодисплей беше показано как децата 
по света разбират ролята на водата 
в съвременното общество. И накрая 
Никълас Едуърдс от дружеството 
„Солвей“ представи модел на „Слънчев 
импулс“, първия самолет, който може 
да лети, захранван със слънчева енер-
гия. Той има размерите на Ербъс A-340, 
тежи колкото лека кола и мощността на 
двигателя му е колкото на малък мото-
циклет!

На 8 октомври проф. Тони Райън и 
проф. Хелън Стори представиха своя 
проект „Дрехи катализатори“: това са 
дрехи, което очистват околния въздух, 

докато се носят! Както  г-жа Стори 
заяви в интервю пред „ЕИСК инфо“, 
тяхната цел е „да накарат изкуството и 
науката да си сътрудничат“, като отво-
рят за своите петдесетина слушатели 
„врата към науката“.

Г-н Райън добави: „Този проект 
промени начина, по който се зани-
маваме с наука, така че социалните 
аспекти на нашата работа се отчи-
тат още преди да започнат научните 
изследвания.“

Програмата беше открита с впечат-
ляващо шоу на Технополис и завърши 
с интерактивна презентация на Питър 
Кейси „Менделеев на живо“. (mvd/
asp) ●

Скоро в ЕИСК
Европейският принос за успешен завършек на срещата 
на високо равнище на ООН „Рио+20“

Организацията на обединените нации свиква конференция на високо равнище по 
въпросите на устойчивото развитие през лятото на 2012 г. в Рио. Както ЕИСК изтъкна 
в становището си относно „Рио+20“ (CESE 1386/2011), конференцията „Рио+20“ трябва 
да изпрати ясен сигнал на световната общност за промяна в посока на устойчиво гло-
бално развитие, което да спомогне за премахването на бедността и социалната неспра-
ведливост, като същевременно се запазят природните ресурси за бъдещите поколения.

На 21 декември 2011 г. ЕИСК ще бъде домакин на конференция на тема „Под-
готовка на „Рио+20“ от европейските ръководители – лидери и пионери на устой-
чивостта“, организирана от „Европейски партньори за околната среда“ (ЕРЕ). На 
конференцията ще бъдат обсъдени въпросите за това как пионерите в областта на 
зелената икономика разгръщат успешните партньорства в Европа и по света с цел 
споделяне на природните, финансовите и основаващите се на знания ресурси, за да 
се осъществи преход към устойчивост (програмата на конференцията е на разполо-
жение на www.epe.be).

Заключенията на конференцията ще бъдат полезен принос за подготовката на 
голяма конференция на ЕИСК на тема „Да изберем устойчивостта, да бъдем отго-
ворни! Европейското гражданско общество по пътя към „Рио+20“, която ще се про-
веде на 7 и 8 февруари 2012 г. в Брюксел, за да изрази позициите на европейското 
гражданско общество във връзка с процеса „Рио+20“. (av) 

Промени в банковия сектор в Европа вследствие 
на новите финансови разпоредби

Консултативната комисия по индустриални промени организира изслушване, оза-
главено „Промени в банковия сектор в Европа вследствие на новите финансови раз-
поредби“, което ще се проведе в сградата „JDE“ на Комитета на 9 декември 2011 г. 
Целта на изслушването е да допринесе за изготвянето на предстоящото становище 
по собствена инициатива на тази тема. По време на изслушването ще бъдат анализи-
рани актуални въпроси, свързани с новите разпоредби, по-конкретно „Базел ІІІ“, и 
ще бъдат разгледани възможностите за консолидиране на банковия сектор и данъка 
върху финансовите транзакции. Сред другите теми са възможното разделение на 
корпоративни и търговски банки и последствията във връзка с финансирането на 
реалната икономика.

Освен това ще бъде разгледана ролята на Европейския орган за банков надзор, 
неговата дейност от създаването му, стрес тестовете и очакванията и опасенията на 
потребителите във връзка с достъпа до качествени банкови услуги, по-конкретно 
по отношение на потребителските кредити и ипотеки. Ще бъде направена и оценка 
на достъпа на МСП до финансиране от банките. Сред ораторите са представители 
на различни заинтересовани страни като Европейската банкова федерация, Евро-
пейския орган за банков надзор, Европейското бюро на съюзите на потребителите, 
Европейската асоциация на занаятчиите, малките и средни предприятия и „Business 
Europe“. (ap) ●

„Електронното включване трябва да се превърне в основно право 
на всеки гражданин“

От ляво надясно: Нели Крус (заместник-председател на Европейската комисия, 
отговарящ за цифровите технологии), проф. Мария Елжбиета Орловска (държавен секретар 
в Министерството на науката и висшето образование на Полша) и Лор Батю (член на ЕИСК)

ЕИСК в Гданск — Форумът 
„Click IT!“

След успеха на проявите „Save it!“ и 
„Move it!“, организирани съответно през 
2009 г. и 2010 г., специализирана секция 
TEN на ЕИСК, в сътрудничество с отдел 
„Комуникация“, участва във важна кон-
ференция на тема „Иновация за елек-
тронно включване“, организирана под 
егидата на полското председателство от 
5 до 7 октомври 2011 г. Предвид факта, 
че тя беше насочена към конкретния 
въпрос за електронното включване, 
секретариатът на специализирана сек-
ция TEN се обърна към организато-
рите на конференцията и проведе с тях 

успешни преговори за организиране на 
форум „Click IT!“ успоредно с проявата. 
Форумът „Click IT!“ даде възможност 
на десет изложители да покажат ориги-
нални, иновативни и нововъзникващи 
приложения и услуги за електронно 
включване, които спомагат ефективно 
за намаляване на цифровото разделе-
ние в Европа, засягащо хората, които не 
могат да „се свържат“ поради географ-
ски, физически, обучителни, социални 
или културни пречки.

Форумът „Click IT!“ беше посетен от 
дванадесетчленна делегация, съставена 
предимно от членове на постоянната 
проучвателна група по програмата в 

областта на цифровите технологии и 
водена от г-жа Дарманин, като г-жа 
Дарманин участва в обсъждане на пле-
нарната сесия, а г-жа Батю представи 
становището на ЕИСК относно елек-
тронното включване на семинар за екс-
перти. Форумът „Click IT!“ се проведе 
в Гданск, Полша, а сред основните ора-
тори бяха Нели Крус, заместник-пред-
седател на Европейската комисия, 
отговарящ за програмата в областта на 
цифровите технологии, Барбара Куд-
рицка, министър на науката и висшето 
образование, както и видни европейски 
експерти в тази област. (ac) ●
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