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УВОДНА СТАТИЯ Инициативи на студенти и ученици печелят 
наградата на ЕИСК за гражданското 
общество за 2011 г.

Уважаеми читатели,
През последните месеци много европейски граждани 
бяха обхванати първо от безпокойство, а после от 
песимизъм. Социалната цена на настоящата иконо-
мическа криза е огромна, като се имат предвид безра-
ботицата сред младите хора, социалното изключване 
и влошаващото се положение на все повече МСП. Не 
можем да отречем, че има основания да се тревожим 
за своето бъдеще — бъдещето на европейците.

Преди обаче да се отчайваме, трябва да погледнем назад в историята на ЕС, за да 
видим, че това е една обща история на успеха, която винаги е била под заплахата на 
различни видове кризи. Цяло поколение европейци израсна с ценностите, които съз-
дадоха този амбициозен политически, социален и икономически проект. Благодарение 
на тези принципи бяха постигнати значителни резултати — достатъчно е да се посочат 
само два факта: ЕС е най-привлекателният единен пазар в света и представлява най-
високото равнище на политическа интеграция, постигнато между отделни държави по 
света. През последните 61 години солидарността, интеграцията и иновацията дадоха 
на нашето поколение изцяло нови и по-добри възможности. Ето защо не трябва да се 
отказваме от ценностите си.

Отстояването на европейските ценности означава да се съчетаят дългосрочната 
визия и способността за бързо реагиране. От една страна, стратегията „Европа 2020“ 
предлага всеобхватна програма от реформи, целящи осигуряване на устойчив растеж 
и повишаване на издръжливостта на Съюза в бъдеще. Това е пътят към подобряване 
на конкурентоспособността чрез иновации и създаване на по-добри възможности за 
младите европейци, които се борят, за да преодолеят кризата. Нашата ежедневна работа 
в Комитета винаги е била насочена към тази дългосрочна перспектива, включително 
чрез приемането на становища и провеждането на публични изслушвания по всички 
въпроси, които засягат европейското гражданско общество. Тези постоянни усилия са 
нашият принос към бъдещето на Европа.

Настоящата ситуация обаче изисква незабавни мерки за гарантиране на доверието в 
нашия дългосрочен проект и именно това се опита да направи Комитетът на последната 
си пленарна сесия. По време на тази сесия обсъдихме еврооблигациите, финансовия 
регламент и фискалната политика, като за пореден път предоставихме чрез нашата инсти-
туция една платформа за обмен на различните гледни точки на гражданското общество.

През последните шест десетилетия европейските граждани са избирали много раз-
лични правителства. Всички тези политически представители направиха от европейската 
интеграция движеща сила за благоденствието в Европа. Най-добрият пример за това е 
постоянното подобряване на единния пазар, за което имат принос множество становища 
на ЕИСК. На Европейския съвет през декември беше постигнато съгласие по редица 
важни мерки, но европейското гражданско общество, което ние представляваме, ни казва 
всеки ден, че имаме нужда от повече Европа. Това е послание, което в ЕИСК чуваме вече 
над 50 години и което би трябвало да стимулира отговорните за вземането на решения 
лица да предприемат необходимите мерки.

Анна Мария Дарманин
Заместник-председател на ЕИСК
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ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В 

Студентската мрежа Еразъм (Erasmus 

Student Network — ESN) печели награ-

дата на ЕИСК за гражданското общество 

за 2011 г. за своята програма „Социален 

Еразъм“. От началото на програмата през 

2008 г. стотици участващи в обмен сту-

денти доброволно са изразили желание 

да изпълнят редица задачи, вариращи от 

засаждане на дървета до маскиране като 

Дядо Коледа за децата в местни болнични 

заведения, даряване на кръв или потуша-

ване на горски пожари.

Идеята е да се помогне на студентите 

да осъществяват контакт с приемната 

им държава, като се насърчава тяхното 

участие в дейности, полезни за мест-

ната общност: „Някои хора смятат, че 

международните студенти пристигат, 

вземат това, което искат и след това си 

отиват. Но този проект показва на мест-

ното население ползите от „Еразъм“ и 

поражда истинска интеграция“, обясни 

председателят на студентската мрежа 

Таня Берман.

Втората награда получи „Европейски 

алтернативи“ за техния фестивал „Тран-

севропа“, който се проведе през май 2011 

г. едновременно в 12 европейски града и 

включваше музикални прояви, филми, 

изложби, лекции и дебати. Фестивалът 

„Трансевропа“ е едновременно културен 

фестивал и политическа проява и има за 

цел да отбележи политическата интегра-

ция, солидарността, социалното много-

образие, толерантността и обмена. Той 

включва безплатни обществени прояви 

в цяла Европа в продължение на над две 

седмици. „Ние работим за утвърждаване 

на една алтернативна Европа, демокра-

тична Европа, създадена от хората, в 

която всички граждани са равни“ заяви 

Николо Миланезе, съпредседател на 

„Европейски алтернативи“ — организа-

ция, в която участват отделни членове и 

местни групи от около 17 държави от ЕС 

и извън него.

Третата награда беше присъдена на 

Организационното бюро на съюзите на 

европейските ученици (OBESSU), което 

обединява ученически съюзи на ученици 

от средните училища от 21 европейски 

държави и цели подкрепа за правата 

на учениците. Автобусната обиколка 

под наслов „Светлина за правата“, за 

която OBESSU получи третата награда 

на ЕИСК, започна през есента на 2010 г., 

когато активисти на OBESSU пропъту-

ваха с автобус 10 000 км из цяла Европа 

и едновременно с това се запознаха с пре-

дизвикателствата, с които се сблъскват 

учениците от Балканите до Финландия. 

Това беше част от по-широк проект в 

подкрепа на Европейската декларация 

за правата на учениците и придружава-

щата я кампания „Светлина за правата“. 

„За нас наградата е допълнителен стимул 

в дейността ни за утвърждаване на Декла-

рацията за правата на учениците“, заяви 

генералният секретар Вивиана Гали.

За председателя Стафан Нилсон 

наградата за гражданското общество е 

символ, който изтъква най-добрите ини-

циативи на участниците в гражданското 

общество в Европа, които са разработили 

проекти с положително въздействие 

върху живота на европейските граждани 

и с акцент върху европейската идентич-

ност и интеграция. Той избра „Диалог и 

участие за ценностите на ЕС: интеграция, 

многообразие, солидарност и толерант-

ност“ за тема на 2011 г. (cw) ●

По-подробна информация можете да 

намерите на:

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.

en.organised-civil-society-prize-2011

2012 година е Европейската година на 

активния живот на възрастните хора и 

солидарността между поколенията. Тя 

предоставя на всички нас възможност за 

размисъл във връзка с обстоятелството, 

че европейците живеят по-дълго и в по-

добро здраве от когато и да било, и да 

осъзнаем шансовете, които произтичат 

от това.

Политиците и заинтересованите 

страни ще бъдат изправени пред предиз-

викателството да подобрят условията за 

активен живот на възрастните хора като 

цяло и за независимия им живот, като 

предприемат мерки в най-различни 

области — заетост, здравеопазване, 

социални услуги, обучение за възрастни, 

доброволчество, жилища, ИТ услуги или 

транспорт.

Целта на европейската година е хората 

да бъдат по-запознати с тези проблеми и 

с най-добрия начин за тяхното решаване. 

Нейният стремеж обаче е преди всичко 

да насърчи всички лица, отговарящи за 

политиката, и заинтересованите страни 

да си поставят цели и да предприемат 

действия за тяхното изпълнение. През 

2012 г. не трябва да се провеждат един-

ствено дебати; Европейската година 

трябва да доведе и до конкретни резул-

тати. (ail) ●

Лауреати на наградата на ЕИСК за гражданското общество

tal.
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Повече правомощия за 
Европа — единственият 
изход от кризата

Вторият ден на 476-ата пленарна сесия 

беше открит с изказване на председателя, 

озаглавено „Преодоляване на кризата — 

към политическа програма за устойчиво 

възстановяване“. Според г-н Нилсон има 

само един начин за извеждане на ЕС от 

финансовата, свързана с държавния дълг, 

икономическа и социална криза, а именно: 

задълбочаване на европейската интегра-

ция. Необходими са повече правомощия 

за Европа по отношение на фискалната 

политика, солидарност по отношение на 

риска, свързан с държавния дълг, възста-

новяване на дългосрочната ликвидност и 

растеж, конкурентоспособност и работни 

места. Общностният метод трябва да се 

утвърди, а водещата роля на Комисията да 

се засили. Председателят подчерта колко 

е важно да запазим нашия икономиче-

ски и социален модел и заяви, че Коми-

тетът е решен да задълбочи мрежата си 

от национални ИИС, тъй като, за да бъде 

приемлив изходът от кризата от социална 

Бяла книга за транспорта

На 5 декември 2011 г. ЕИСК и Европей-

ската комисия бяха домакини на едно-

дневна съвместна конференция на тема 

„Бялата книга за транспорта от глед-

ната точка на европейското гражданско 

общество“. Конференцията се проведе в 

централата на ЕИСК. На проявата при-

състваха широк кръг от ползватели на 

транспортни услуги и заинтересовани 

страни, които споделиха мненията си 

за този важен политически документ. 

Председателят Стафан Нилсон подчерта: 

„Събрахме се, защото предложените в 

плана на ЕС мерки трябва да бъдат под-

крепени напълно от европейското граж-

данско общество, за да бъдат извлечени 

максимални ползи от тях. Следователно 

основната цел на днешната проява е да 

направим критично обсъждане на пред-

ложението на Комисията.“

Европейската комисия представи сво-

ята „Пътна карта за постигане на Eдинно 

европейско транспортно пространство“ 

през март 2011 г. В нея са включени 

40 конкретни инициативи за следващото 

десетилетие, насочени към постигане на 

конкурентоспособна транспортна сис-

от ляво надясно: Пиер Жан Кулон, докладчик на ЕИСК, Сийм Калас, заместник-председател на Европейската комисия, отговарящ за транспорта, Стафан Нилсон, председател на ЕИСК, Джаки Дейвис, водещ на конференцията, 
Анна Мидера, заместник-директор на полското Министерство на транспорта и Антонио Коста, докладчик на КР

тема, премахване на основните пречки 

в ключови области, ръст на потреблени-

ето на горива и заетост. Същевременно 

с предложенията се намалява драстично 

зависимостта на Европа от вноса на нефт 

и се предвижда 60-процентно намаление 

на емисиите на въглерод в транспорта до 

2050 г.

Консултации със заинтересованите 

страни бяха проведени на няколко пъти 

в процеса на изготвяне на бялата книга, 

а след нейното публикуване те я разгле-

даха внимателно. Конференцията обаче 

предостави на Европейския икономи-

чески и социален комитет, Комитета 

на регионите и Европейския парламент 

възможност да споделят мненията си с 

по-широка аудитория. Пиер Жан Кулон, 

докладчик по становището на ЕИСК, 

подчерта, че „постигането на подходя-

щия баланс между дългосрочните цели 

за намаляване на емисиите, заложени 

в пътната карта, и задоволяването на 

транспортните нужди на европейското 

общество очевидно няма да бъде лесна 

задача и ще изисква повече насоки от 

страна на Комисията.“

Европейските граждани също бяха 

поканени да вземат активно участие в 

обсъжданията като изразят основните 

си очаквания на редовни ползватели на 

транспортни услуги. „Подобно на Евро-

пейската комисия и ние сме наясно, че 

част от предложенията в Бялата книга 

могат да пострадат от липсата на полити-

чески и обществен консенсус“, подчерта 

председателят на ЕИСК и добави: „През 

следващите три години Комитетът ще 

работи за насърчаване на редовен дебат с 

гражданското общество относно прилага-

нето на мерките от Бялата книга“. (ac) ●

гледна точка, трябва да бъдат привлечени 

за участие всички заинтересовани страни.

Ж.-П. Делвоа, председател на Френ-

ския икономически и социален съвет, 

произнесе реалистична и проевропейска 

реч, в която изрази убеждението си, че 

„Европа не е проблемът, а решението“. 

Според него по-дълбока интеграция озна-

чава преди всичко държавите-членки да 

признаят предимствата на ЕС.

Тримата председатели на групи изра-

зиха подкрепата си за двамата оратори. 

Г. Дасис (група „Работници“) сподели 

загрижеността си във връзка с мощта 

на финансовите пазари; Л. Жайе (група 

„Други интереси“) призова за структури-

рана система за еврооблигации, за да се 

избегнат повече финансови сътресения, а 

А. Малос (група „Работодатели“) изтъкна 

необходимостта от по-добро образование 

и по-силна подкрепа за МСП. (asp) ●

Единното европейско небе е твърде 
важно, не можем да допуснем провал

Усещането за неотложност беше осе-

заемо по време на конференцията на 

високо равнище, която се проведе 

във Варшава на 28 ноември с цел да се 

разгледа неубедителното прилагане на 

пакета „Единно европейско небе II“. 

Приет преди две години с намерението 

да сложи край на скъпото и неефек-

тивно разделение на европейското въз-

душно пространство по националните 

граници, пакетът все още не е влязъл 

в сила.

„Създаването на единно европейско 

въздушно пространство все още е далеч 

в бъдещето. Изправени сме пред риска 

да не успеем да отговорим на постоянно 

нарастващото търсене на въздушен 

превоз през идните години“, преду-

преди европейският комисар по транс-

порта Сим Калас. На същото мнение е 

и Яцек Кравчик, заместник-председа-

тел на ЕИСК и докладчик по няколко 

становища във връзка с „Единно евро-

пейско небе II“: „Ако пакетът не бъде 

осъществен, това ще има отрицателно 

въздействие върху бъдещето на евро-

пейската авиация и ще се отрази както 

на операторите, така и на пътниците“.

Основният елемент на пакета е съз-

даването на функционални блокове 

въздушно пространство (ФБВП), в рам-

ките на които се предоставят навига-

ционни услуги въз основа на стриктни 

изисквания за работа и независимо от 

националните граници. Въпреки това, 

досега са създадени едва два от пред-

видените девет блока: Дания—Швеция 

и Обединеното кралство—Ирландия. 

Призовавайки към действие държа-

вите, които изостават по отношение 

на създаването на ФБВП, Яцек Кравчик 

каза: „Pacta sunt servanda. Не можете 

просто да се оттеглите от постигнатите 

договорености.“

Забавянето на прилагането беше под-

чертано и от комисар Калас, който каза, 

че само пет държави от ЕС са постигнали 

договорените цели по отношение на 

капацитета и разходната ефективност. 

„Нямам за цел да заклеймявам публично 

конкретни страни, но е тревожно ясно, че 

времето за размисъл изтече. Необходимо 

е незабавно да изпълним задълженията 

си“, отбеляза той.

В съответствие с политиката на отво-

рени врати на своята страна, новият пол-

ски министър на транспорта Славомир 

Новак, представляващ полското пред-

седателство, посочи недвусмислено, че 

„външното измерение на единното небе 

е от ключово значение за Полша“. Позо-

вавайки се на темата на конференцията 

— „Прилагане на единното европейско 

небе и разширяването му отвъд грани-

ците на Европейския съюз“ — той заяви, 

че „общото авиационно пространство не 

трябва да свършва на границите на ЕС“.

Конференцията завърши с приемането 

на Декларацията от Варшава, в която още 

веднъж се посочва необходимостта от 

бързо прилагане на „Единно европейско 

небе II“, което „ще донесе значителни 

ползи на всички участници“. В нея се 

отбелязва, че „единното европейско небе 

е твърде важно, за да се допусне неговият 

провал“.

На тази успешна конференция при-

състваха около 300 участници. Тя беше 

организирана съвместно от полското 

председателство на Съвета, Европейската 

комисия и Европейския икономически и 

социален комитет. (mb) ●

от ляво надясно: Яцек Кравчик, заместник-председател на Европейския икономически 
и социален комитет, Славомир Новак, полски министър на транспорта, строителството 
и морската икономика, и Сийм Калас, заместник-председател на Европейската комисия, 
отговарящ за транспорта
Източник: полското Министерство на транспорта, строителството и морската икономика
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ЕИСК инфо
Eвропейски икономически
и социален комитет
Mост между Европа и организираното г ражданско общество

Уважаеми читатели,
Предстоящата конференция на високо равнище 
на Организацията на обединените нации относно 
устойчивото развитие, която ще се проведе в Рио, 
ще постави акцент върху постигане на по-еко-
логична икономика и намаляване на бедността 
— две взаимосвързани теми. Срещата на върха 
има за цел да поднови ангажимента на нашите 
политически лидери за постигане на глобалните 
цели за устойчиво развитие.

Въпреки че подобни инициативи трябва да се приветстват, конференцията напомня 
по подходящ начин за това, че само политическото управление и политиките не са дос-
татъчни за да надвият бедността и болестите, или да гарантират чиста вода и въздух. 
Вече минаха пет години от определянето на Целите на хилядолетието за развитие, а все 
още около милиард души страдат от глад.

Тези проблеми не признават граници. Само един подновен политически ангажимент 
не може да построи училища, да изчисти въздуха ни или да промени прекалено консу-
маторското ни поведение. Ако всеки човек следваше модела на потребление, като този 
в богатите държави, щяха да ни бъдат необходими девет планети Земя, за да се погълне 
световният въглерод.

Трябва да бъде поета глобална отговорност от правителствата на всички равнища. 
За да се постигне успех, гражданското общество ще трябва да вземе участие във всички 
преходни етапи. Това включва изготвянето на стратегии и планиране, осъществяването 
на промени и гарантирането на последователни последващи действия. На „Рио+20“ 
трябва да бъде дадена думата на гражданското общество, тъй като именно то ще изготви 
политиката, ще управлява и ще извърши промените в поведението за постигане на по-
устойчиво и по-екологично бъдеще. Гражданското общество може да проправи пътя 
към промяната.

ЕИСК ще призове световните лидери в Рио да инвестират в устойчиви технологии и 
проекти и да се откажат от субсидиите, които вредят на околната среда. Справедливият 
преход към екологична икономика изисква диалог с гражданското общество и социал-
ните партньори относно отраженията на прехода върху пазара на труда и обществото 
като цяло.

Трябва да гарантираме диалог както между гражданското общество и управлява-
щите, така и вътре, сред неговите представители. Гражданските общества ще участват 
както във формулирането, така и в прилагането на нужните политически препоръки.

Ние сме готови. Ние сме част от промяната.

Стафан Нилсон
Председател на ЕИСК

На 7 и 8 февруари 2012 г. ЕИСК ще проведе 

голяма конференция за устойчивото раз-

витие като подготовка за срещата на върха 

„Рио+20“ на Организацията на обединените 

нации през юни. Целта на конференцията 

на ЕИСК е да бъдат изразени позициите 

на европейското гражданско общество във 

връзка със срещата „Рио+20“ и да се допри-

несе за нейния успех. ЕИСК ще изпрати 

заключенията си на преговарящите страни 

в конференцията на ООН и на партньорите 

от гражданското общество по света.

След въведение относно текущото състо-

яние на процеса „Рио+20“, на конференцията 

на ЕИСК ще бъде поставен акцент върху еко-

логичната икономика като средство за укреп-

ване на устойчивото развитие чрез отчитане 

на ограниченията в природните ресурси. В 

първия общ дебат ще бъде разгледан евро-

пейският принос към устойчивостта, а във 

втория — устойчивото развитие в страните 

извън ЕС.

Четирите семинара, изброени по-долу, 

ще дадат възможност за по-задълбочено 

Устойчивостта далеч не се отнася един-

ствено до околната среда. Тя засяга 

нашите икономики, управлението и 

хората от всички поприща. Ето защо, за 

да се намерят решения на световните про-

блеми, устойчивостта трябва да бъде впле-

тена в множество разнородни политики.

Като се има предвид колко сме зави-

сими един от друг в един глобализиран 

свят, изумително е, че все още липсват 

устойчиви решения. Краткосрочните 

ползи и печалби често пренебрегват дъл-

обсъждане на въпросите и за изготвяне на 

заключения от конференцията:

 ■ Храна, вода и енергия за всички;

 ■ Устойчиво потребление и производ-

ство;

 ■ Справедлив преход към екологична 

икономика — социалното измерение; 

както и

 ■ Участие на гражданското общество в 

прехода към екологична икономика.

През последната година ЕИСК коорди-

нира със заинтересованите страни в ЕС и в 

останалата част от света подготовката си за 

„Рио+20“. Комитетът възнамерява също така 

да приеме съвместна декларация с партньо-

рите си от Бразилия, Китай, Индия, Русия и 

Южна Африка, която ще бъде представена 

на конференцията на ООН.

След широка консултация с европей-

ското гражданско общество, организирана 

госрочните последици. С нарастването на 

необходимостта ни от ресурси и енергия, 

общите предизвикателства, пред които 

сме изправени, стават все по-сложни. 

Това сочи здравият разум.

Светът, какъвто го познаваме, се зад-

вижва от икономиката и се управлява от 

хората. Но нерядко опустошителното 

въздействие на нашата икономическа 

машина върху околната среда има преки 

последици за милиарди хора. В много 

региони, които разчитат на земеделие и 

животновъдство, се наблюдава все по-

голям недостиг на вода, която е основен 

ресурс. Изкопаемите горива замърсяват 

реките и въздуха ни. Много растения и 

животни вече не могат да оцелеят поради 

промененото равновесие в природата. 

Тези фактори само задълбочават шире-

щата се бедност и лошо здраве.

Трябва да отделим икономическия 

растеж от отрицателните последици за 

околната среда. Това е основата на еколо-

гичната икономика. Тя може да спомогне 

за премахване на бедността и социалната 

от Обсерваторията на устойчивото разви-

тие (ОУР) на ЕИСК посредством поредица 

от изслушвания, през септември 2011 г. 

Комитетът прие становище, в което се пред-

ставя приносът на гражданското общество 

към „Рио+20“. Това становище спомогна за 

изготвяне на позицията на Европейския съюз 

относно устойчивото развитие, която впо-

следствие беше изпратена на секретариата на 

конференцията „Рио+20“ на ООН.

Позицията на ЕИСК е, че „Рио+20“ трябва 

да работи за световен преход към екологична 

и устойчива икономика. Правителствените 

ръководители също ще трябва да се анга-

жират в конференцията. И накрая, всички 

органи на управление на всички равнища, а 

така също и гражданското общество трябва 

да поемат отговорност в световен план.

Също така е необходимо ЕС да насър-

чава промяната в модела на потребление 

и да гарантира, че преходът към по-еколо-

гична икономика не се извършва за сметка на 

хората, които живеят под прага на бедността 

или непосредствено над него. Ето защо пре-

махването на бедността и изпълнението на 

привидно непостижимите цели на хилядоле-

тието за развитие трябва да бъдат на преден 

план в дневния ред на „Рио+20“.

На конференцията на ЕИСК ще бъде 

обърнато специално внимание на еколо-

гичния и социалния стълб на устойчивото 

развитие. Комитетът счита, че в прехода към 

по-екологична икономика трябва бъде наме-

рена балансирана синергия между околната 

среда и социалното развитие. Една по-еко-

логична икономика би трябвало да укрепва 

устойчивото развитие, да опазва природните 

ресурси и да смекчава последиците от изме-

нението на климата. ●

несправедливост, като едновременно с 

това съхранява природните ресурси за 

бъдещите поколения. За да се случи това, 

преходът трябва да зачита принципите на 

справедливост, сътрудничество и общи 

отговорности. За това обаче са нужни 

много усилия и политическа воля — две 

условия, които често не са налице.

ЕИСК обаче има план, който в крайна 

сметка би могъл да превърне ламтящия 

за гориво двигател на света в по-хар-

монизирана, справедлива и устойчива 

икономика. Предлагаме мандат на ООН 

за „екологична икономика“, основана на 

шест стълба, които са: показатели, разпо-

редби, образование, данъчна политика, 

научни изследвания и количествени цели 

за екологична икономика.

Убедени сме, че можем да я постигнем. 

Убедени сме, че можем да изместим рав-

новесието в полза на природата и хората.

Ханс-Йоахим Вилмс

Председател на Обсерваторията на 

устойчивото развитие на ЕИСК

ЕИСК стартира интерактивна онлайн платформа 
за диалог със страните, заинтересовани от 
неговата работа, които включват предимно, но 
не само, организации на гражданското общество, 
желаещи да имат дял в съвместния принос 
на европейското гражданско общество към 
„Рио+20“. 

Ще се радваме да почерпим опит и да обменим 
мнения с експерти, организации и граждани с 
подчертан интерес към въпросите, свързани с 
устойчивото развитие.

Тръгнете с нас по пътя към „Рио+20“ на следния 
адрес:

http://www.eesc.europa.eu/rio20-platform

Ханс-Йоахим Вилмс, председател 
на Обсерваторията на устойчивото 
развитие на ЕИСК

УВОДНА СТАТИЯ

Специално издание 
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Действия в подкрепа на Непал

Борбата на Непал за гарантиране на про-

доволствената  сигурност е заплашена от 

масовия внос на хибридни семена, които 

не са подходящи за местните климатични 

условия и почви. Хибридните култури не 

произвеждат семена за следваща реколта и 

се нуждаят от скъпи химикали.

„Всяка година селскостопанските про-

изводители са принудени да купуват нови 

семена от компаниите производителки“, 

посочи Бед Прасад Кативада от организа-

цията ActionAid Непал. „За да компенсира 

разходите, правителството на Непал субси-

дира внесените семена и химикали“.

Но дългосрочните резултати и монокул-

турното земеделие са контрапродуктивни, 

добави г-н Кативада. Климатът и околната 

среда на Непал варират от субтропични 

през умерени до арктически. Една култура 

не може да расте във всички тези зони.

През 2009 г. реколтата на хибридни царе-

вични култури беше изключително слаба и 

това се отрази опустошително върху живота 

на хиляди хора. През 2010 г. същото се случи 

и с реколтата на хибриден ориз. Правител-

ството на Непал компенсира селскостопан-

ските производители, като им предостави 

химикали за следващата реколта.

„През септември [2011 г.] Монсанто под-

писа договор с USAID в Непал. Монсанто 

искаше да стане партньор на Министер-

ството на земеделието на Непал“ заяви г-н 

Кативада пред ЕИСК инфо. „Местните сел-

скостопански производители обаче протес-

тираха и правителството отстъпи“.

„Ние [ActionAid] не сме против Мон-

санто, а се противопоставяме на внесените 

хибридни семена, които не са адаптирани 

към климата и не са устойчиви от гледна 

точка на доставките и разходите“, добави 

той, като поясни, че селското стопанство 

в Непал осигурява заетост на около 75 % 

от населението и генерира 34 % от БВП на 

страната.

През 2008 г. посредством ActionAid 

Nepal г-н Кативада е създал семенна банка 

от 60 различни житни култури и зелен-

чуци. Семената са с местен произход и от 

тези култури се получава богат добив, който 

проправя пътя към по-голяма продовол-

ствената сигурност, обясни той. Около 400 

селскостопански производители в Непал 

използват семенната банка. Предвидено е 

проектът да се разшири през 2012 г.

Проектът на ActionAid Непал се 

сблъсква с много предизвикателства, 

подобни на предизвикателствата пред 

много местни общности по целия свят. 

ЕИСК счита достъпа до ресурси, храна и 

енергия за всеки за основен приоритет на 

световния стремеж към устойчивост.

Според становището на ЕИСК „Рио+20: 

към екологична икономика и по-добро 

управление“ преходът към устойчиво раз-

витие трябва да отчита социалното изме-

рение — продоволствената сигурност и 

устойчивото земеделие действително са 

един от седемте основни приоритета, които 

ще бъдат разгледани на срещата на високо 

равнище.

Кирстен Хьорнхолм Сьоренсен, съвет-

ник по политиките към ActionAid Дания, 

се опасява обаче, че срещата на високо рав-

нище може да не вземе предвид проблемите, 

пред които са изправени развиващите се 

страни, например тези на дребните селско-

стопанските производители в Непал.

„Рискът на Рио+20 се крие в акцента 

върху прехода към екологична икономика, 

тъй като той може да замени една позиция 

на силата, която заемат богатите страни, с 

друга“, посочи тя пред ЕИСК инфо, като 

добави, че всеки преход трябва да е съпътст-

ван от обмен на технологии, намаляване на 

задлъжнялостта, осигуряване на демокра-

тично участие и действия в областта на 

борбата с изменението на климата. ●

„Рио+20“ — време за промяна

Генералният секретар на конференци-

ята „Рио+20“ на ООН Ша Зуканг има 

нелеката задача да превърне устойчи-

вото развитие в действаща световна 

политика. Двайсет години след Све-

товната среща за Земята, проведена в 

Рио де Жанейро, в Бразилия отново 

ще се съберат лидери, високопоставени 

служители, граждански организации и 

институции от цял свят.

Целта е да се постигне съгласие по 

редица обвързващи принципи, които 

ще осигурят по-светло бъдеще за всички 

— включително за нашата планета. 20 

години по-късно все още няма общо-

признато определение за устойчиво раз-

витие. А залогът е голям. Председателят 

на ЕИСК Стафан Нилсон нарече Рио+20 

„момент на истината за установяване на 

нов икономически ред“.

При подготовката за Срещата на 

върха възникнаха разногласия по 

въпроса кой е най-добрият подход 

спрямо устойчивото развитие. Бяха про-

ведени две подготвителни срещи — през 

май 2010 г. и през март 2011 г. Третата и 

последна среща ще се проведе в края на 

май 2012 г. Тези срещи дават представа 

какво може да се очаква в Рио.

„До момента направихме преглед 

на напредъка и пропуските в изпъл-

нението на досегашните ангажименти 

и установихме новите и възникващите 

предизвикателства“, посочи г-н Зуканг. 

„Макар че възгледите и гледните точки 

остават много различни, свидетели сме 

на все по-голямо сближаване в разби-

рането и подходите спрямо двете теми“, 

добави той.

Конференцията ще бъде насочена 

към постигане на по-екологична ико-

номика в контекста на устойчивото 

развитие и изкореняването на бед-

ността. Освен това тя ще си постави за 

цел да създаде институционална рамка 

за устойчиво развитие. ЕИСК обаче 

е убеден, че успехът зависи от прекия 

принос на гражданското общество. Ето 

защо ООН активно мобилизира граж-

данското общество за световен разговор 

по интернет и социалните мрежи.

ЕИСК настоятелно приканва лиде-

рите да направят така, че преходът към 

екологична икономика да се основава 

на качествен икономически растеж. 

Това включва премахване на бедността 

и социалната несправедливост. Социал-

ното измерение действително е задъл-

жително условие за устойчиво развитие 

и по-справедливо световно общество. ●
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Екологичната икономика се нуждае от 
подкрепата на екологично общество

Според члена на ЕИСК Ханс-Йоахим 

Вилмс, без активното участие на граж-

данското общество конференцията 

„Рио+20“ няма да успее да обедини 

усилията за изграждане на екологична 

икономика.

Като част от европейската подго-

товка за „Рио+20“, през ноември ЕС и 

държавите-членки внесоха общата си 

позиция в секретариата на конферен-

цията (вж. другата статия по темата). 

В съответствие с позицията на Съюза 

за значението на активното участие на 

гражданското общество, целта на ЕИСК 

беше да даде ценен принос към този 

документ.

„За нас в ЕИСК е много важно граж-

данското общество да бъде включено 

още от самото начало“, каза г-н Вилмс 

(Германия, група „Работодатели“), док-

ладчик по становището на ЕИСК. „Ние 

не искахме просто да изготвим един 

голям доклад (…), а да намерим отго-

вори и, преди всичко, да осигурим учас-

тието на цялото гражданско общество“, 

добави г-н Вилмс, който е и председател 

на Обсерваторията на устойчивото раз-

витие.

В становището си за приноса на 

европейското гражданско общество 

към „Рио+20“ ЕИСК приветства факта, 

че сега ЕС разглежда „социалното 

измерение на устойчивото развитие“. 

Независимо от това, според Комитета в 

съобщението си за „Рио+20“ Европей-

ската комисия не подчертава в доста-

тъчна степен социалното измерение.

„Успешният преход към устойчива 

икономика зависи от това, тя да бъде 

приета и подкрепена от гражданското 

общество“, заяви г-н Вилмс, отбеляз-

вайки, че за това е необходимо участи-

ето на неправителствените организации 

и предприятията преди, по време и след 

конференцията — не само в междуна-

роден план, но и на регионално, местно 

и национално равнище. Това се дължи 

на факта, че гражданското общество — и 

особено потребителите и предприяти-

ята — ще трябва да направи значителни 

инвестиции в иновации, да промени 

поведението си и може би дори да 

направи някои жертви.

В допълнение към призива за пълно 

участие на гражданското общество в 

процеса „Рио+20“, в становището на г-н 

Вилмс се призовава ЕС да сложи ред в 

собствения си дом, за да засили пози-

цията си по време на преговорите и да 

действа като пример за други региони.

Г-н Вилмс посочи, че усилията за 

изграждане на екологична икономика 

имат потенциал за изкореняване на 

бедността, заради която над един мили-

ард души страдат от глад и нищета, и 

за създаване на милиони нови работни 

места.

„ЕИСК е убеден, че преходът към 

екологична икономика трябва да бъде 

включен в една всеобхватна стратегия 

за устойчиво развитие. Необходими са 

активни политически мерки за осигуря-

ване на справедлив преход към еколо-

гична икономика“, посочи г-н Вилмс. Те 

включват мерки за постигане на баланс 

между създадените екологични работни 

места и изгубените работни места, както 

и за прилагане към тях на принципите 

за „достоен труд“ на Международната 

организация на труда (МОТ) и за под-

държане на постоянен диалог между 

правителствата и социалните парт-

ньори. За постигане на тези цели ще бъде 

необходимо да се осигури значително 

публично финансиране за социалното 

измерение на екологичната икономика.

 ●
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Към революция на икономиката с ниска въглеродна интензивност

Икономическият просперитет с ниска 

въглеродна интензивност е възможен, 

но се нуждае от правилните политики, 

технологии и политически ангажименти. 

На първо място, той изисква революция 

в нагласите, заявява Ричард Адамс, член 

на ЕИСК (III група).

С увеличаването на световното насе-

ление над прага от 7 милиарда души 

едно нещо изглежда сигурно: човечест-

вото консумира твърде много ресурси и 

причинява твърде голямо замърсяване 

— повече, отколкото Земята може да 

понесе.

„Необходимо е основните принципи 

на устойчивата икономика да бъдат взети 

присърце“, подчертава Адамс, който е 

и британски консултант в областта на 

социалното, екологичното и етичното 

предприемачество. Тези принципи включ-

ват намиране на устойчив баланс между 

световната икономика и световната еко-

система и концентриране върху удовлет-

воряването по-скоро на потребностите, 

отколкото на желанията на хората.

Ръководен от вярата, че истинската 

промяна започва от собствения ни дом, 

ЕС постигна значителен напредък в нама-

ляването на своето въздействие върху 

климата. През последните две десетиле-

тия Съюзът намали емисиите си с 16 %, 

а икономиката му нарасна с 40 %. Това 

показва, че комбинацията между иконо-

мически растеж и ниски емисии е въз-

можна реалност.

ЕС напредва с необходимия темп и 

към постигане на целите за 2020 г., свър-

зани с намаляване на емисиите с 20 % под 

тяхното равнище от 1990 г. и увеличаване 

на дела на възобновяемите енергийни 

източници в неговия енергиен микс до 

20 %. Засега обаче Европа е изпълнила едва 

Кристализиране на идеята за ресурсна ефективност на Европа
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Стратегията на ЕС за постигане на по-

ефективно използване на ресурсите е обе-

щаваща, но се нуждае от подплатяване с 

конкретни цели, смята членът на ЕИСК 

г-н Луц Рибе.

Стратегията на ЕС „Европа 2020“ лан-

сира седем „водещи инициативи“, които 

имат за цел насърчаването на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж през насто-

ящото десетилетие. Те включват водещата 

инициатива „Европа за ефективно използ-

ване на ресурсите“, която цели използва-

нето на ограничените ресурси — от храна и 

вода до суровини — както по интелигентен, 

така и по по-ефективен начин.

Инициативата изтъква ресурсната 

ефективност като водещ принцип на 

политиките на ЕС в широк и разноо-

бразен спектър от сфери като енерге-

тика, транспорт, изменение на климата, 

индустрия, суровини, селско стопанство, 

рибарство, биологично разнообразие и 

регионално развитие. За да подпомогне 

различните участници в използването на 

своя потенциал за ресурсна ефективност, 

Комисията очерта няколко специални 

подстратегии, включително пътна карта 

за по-малко въглеродни емисии (вж. 

съответната статия).

„ЕИСК приветства водещата иници-

атива, но смята, че тя не е достатъчно 

конкретна“, отбеляза Луц Рибе (ІІІ група, 

Германия), който беше докладчик по ста-

новището на ЕИСК във връзка с иници-

ативата. „От съществено значение е да се 

определи възможно най-конкретно какви 

промени са необходими и как те трябва 

да бъдат постигнати.“

Във връзка с очертаните 20 отделни 

инициативи, ЕИСК приканва Комисията 

да посочи ясно какво точно се разбира 

под „ефективно използване на ресур-

сите“; какво може вече да се постигне 

чрез технологично оптимизиране; в кои 

сектори по-точно трябва да се постигне 

„значителна промяна“ и какви конкретни 

промени в поведението на потребителите 

и производителите се считат за необхо-

дими.

Освен това ЕИСК задава въпроса защо 

„Европа за ефективно използване на 

ресурсите“ е част от стратегията „Европа 

наполовина целта си, свързана с подобря-

ване на енергийната ефективност с 20 %.

С поглед отвъд 2020 г., Европейската 

комисия разкри своята „Пътна карта за 

постигане до 2050 г. на конкурентоспособна 

икономика с ниска въглеродна интензив-

ност“, която има за цел да намали европей-

ските емисии със смайващите 80—95 % до 

средата на века. Постигането на тази цел 

изисква съществени инвестиции, включи-

телно в нови видове енергия от възобно-

вяеми източници, енергийно ефективни 

сгради, хибридни и електрически автомо-

били, „интелигентни“ енергийни мрежи и 

производство на електрическа енергия с 

ниски въглеродни емисии.

В становището си относно пътната 

карта, изготвено от г-н Адамс, ЕИСК „при-

зовава всички европейски институции да я 

възприемат изцяло като ръководен прин-

цип“. Според ЕИСК, за да се проправи 

пътят към постигане на целите за 2050 г., 

са необходими по-амбициозни междинни 

цели, например по-голямо намаление на 

емисиите, което да достигне 25 % до 2020 

г. и 40 % до 2030 г.

В становището също така се препо-

ръчва Комисията да състави „изчерпате-

лен нов пакет от мерки, с цел да стимулира 

реализирането на мащабните инвестиции, 

необходими за изпълнение на тези нови 

цели“. Наред с това ЕИСК призовава „да 

се осигури пълноценно участие на граж-

данското общество в конкретните стра-

тегически планове чрез структуриран и 

постоянен диалог“.

Това е необходимо, тъй като прехо-

дът към икономика с ниски въглеродни 

емисии „ще изисква радикална промяна в 

обществените нагласи към по-прост начин 

на живот с ниска въглеродна интензив-

ност, за да може да се изгради увереност 

у политиците, които да вземат необхо-

димите решения“, подчертава г-н Адамс. 

„Накратко, за постигане на икономическа 

устойчивост е необходима революция в 

очакванията и ценностите на хората.“

„Нашите световни институции са все 

още на ранен етап от развитието си — те 

не могат да поемат тежестта на бъдещето“, 

заключава той. „Надеждата ми е, че ЕС ще 

продължи да търси път напред.“ ●

2020“. „Ресурсната ефективност на 

Европа е централна тема на стратегията 

за устойчиво развитие, но не я заменя“, 

обясни Рибе, който е директор на отдела 

по политика за съхранение на природата 

към Европейския фонд за природно 

наследство (EuroNatur).

За да изтъкне колко е важно да се 

подходи правилно, Рибе отбелязва, че 

„отрицателните последици от управле-

нието на икономиката в разрез с устой-

чивото развитие ще засегнат с пълна сила 

следващите поколения, които ще трябва 

да ги понесат“.

„Предизвикателството и въпросът е 

как да се възпита у съвременното обще-

ство колективно чувство на отговорност 

спрямо бъдещите поколения“, заяви той. 

„Трябва да изместим центъра на вни-

манието отвъд БВП и е належащо да се 

проведе задълбочено обсъждане на кон-

цепцията за растеж.

От основно значение е гражданското 

общество и икономиката да бъдат вклю-

чени по подходящ начин в този процес 

от самото начало“, заключи Рибе. ●
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Младият бизнес остава незабелязан

На теория екологичните инвестиции би 

трябвало да спомогнат за създаване на 

нови възможности за бизнеса и работни 

места в редица сектори. Европейската 

икономическа динамика и предоставяният 

рисков капитал обаче все още са напълно 

недостатъчни, счита Димитрис Цигос, 

председател на Европейската конфедера-

ция на младите предприемачи.

„Основният проблем са капиталът 

и научноизследователската и развойна 

дейност за създаване на нови продукти 

и услуги, за които се изисква рисково 

финансиране“, посочи г-н Цигос, като 

допълни, че единният пазар на ЕС все 

още не е достигнал до реалната икономика. 

„Рисковото финансиране на новосъздаде-

ните предприятия в Европа е извънредно 

слабо развито в сравнение с това в САЩ“, 

добави той.

Краткосрочните тенденции в Европа в 

инвестициите, заетостта и безработицата, 

както и по отношение на БВП на глава от 

населението и производителността на труда, 

продължават да бъдат мрачни. Почти една 

трета от населението на Европа на възраст 

между 25 и 64 години няма официална ква-

лификация.

При тези условия се оказва трудно съз-

даването и откриването на възможности за 

предприятията. Въпреки мрачните перспек-

тиви г-н Цигос счита, че сегашната финан-

сова криза всъщност може да помогне на 

Европа да насърчи иновациите на реалния 

пазар сред предприемчивите МСП.

Въпреки това младите предприемачи 

полагат усилия да създадат нови и по-

екологични предприятия на изнервените 

пазари. Банките все още не дават кредити, а 

и няма гаранции, че ще се намерят купувачи 

за недоказали се продукти, особено ако сте 

млад предприемач, отбелязва Кодрин Паве-

люк-Олариу, председател на организацията 

„Млади професионалисти за местно разви-

тие“ (YPLD). Целта на YPLD е да предостави 

на местните общности възможности за по-

бърз и по-ефективен растеж.

„На младите професионалисти се гледа 

като на граждани на света от „втора класа“. 

Въпреки че са високо квалифицирани, 

тяхното мнение не се търси, нито се взема 

предвид от хората, които вземат решения“ 

посочи г-н Павелюк-Олариу.

Резултатът от това според него е, че мла-

дите професионалисти поставят по-голям 

акцент върху ориентираните към услугите 

предприятия. Предизвикателствата, пред 

които са изправени, и най-вече бариерите 

пред развитието на тяхната кариера, са 

твърде голямо бреме, което не им позво-

лява да създават иновационни предприятия, 

обяснява г-н Павелюк-Олариу.

ЕИСК изтъква, че създаването на усло-

вия за процъфтяване на предприятията в 

процеса на прехода към по-екологична ико-

номика е от основно значение за устойчи-

вото развитие. Комитетът би искал лицата, 

отговорни за политиката на всички равнища 

на управление, да насърчават този преход.

За това обаче се изискват регулаторни 

мерки, инструменти на фискалната поли-

тика, публични разходи и инвестиции, 

както и участието на предприемчиви хора 

като Димитрис Цигос и Кодрин Павелюк-

Олариу. ●

По-екологична икономика, 
по-добри работни места

програма за подобряване на околната 

среда, постигане на по-устойчив начин 

на живот и бъдещ растеж. ЕИСК обаче 

изрази също резерви относно пътната 

карта, определяйки я като „твърде неясна“. 

В становището на ЕИСК относно „Европа 

за ефективно използване на ресурсите“ се 

посочва, че ефективното използване на 

ресурсите следва да бъде отделна и самос-

тоятелна политика, а не част от стратегията 

„Европа 2020“.

Въпреки това перспективата за създа-

ване на нови работни места, нови предприя-

тия и по-силен растеж, без да се унищожава 

околната среда, е привлекателна както 

за профсъюзите, така и за определящите 

политиката в Европа. Но целите, свързани 

с изменението на климата и намаляването 

Тема за размисъл във 
връзка с устойчивостта

Според европейския комисар по здраве-

опазването и защитата на потребителите 

Джон Дали с нарастването на световното 

население и с намаляващите хранителни 

запаси европейските потребители и пред-

приятия могат да изиграят решаваща роля 

за гарантиране на устойчивостта на вери-

гата за продоволствено осигуряване.

Световните продоволствени кризи 

през последните години и недопустимият 

факт, че над един милиард души в света 

гладуват, определиха приоритетното зна-

чение на продоволствената сигурност сред 

темите в дневния ред на конференцията 

„Рио+20“.

„Икономическата криза, нарастващата 

глобализация, изменението на климата, 

покачването на цените на суровините 

и тяхната ограниченост, както и демо-

графските промени, оказват съществено 

въздействие върху веригата за продовол-

ствено осигуряване на всички равнища“, 

поясни г-н Дали.

Но фактът, че трябва да бъдат нахра-

нени 7 милиарда души, a селскостопан-

ските излишъци намаляват от години 

насам, не означава, че европейците трябва 

да се хранят по-малко, за да могат другите 

да ядат повече. Един от най-важните при-

носи, който европейците могат да дадат, е 

да произвеждат по-малко отпадъци.

„[Хранителните отпадъци и опаков-

ките на храните] са два много важни 

аспекта в по-широкия контекст на ефек-

тивното използване на ресурсите, финан-

совата криза, световната продоволствена 

сигурност и борбата с глада“, заяви г-н 

Дали.

Според неотдавнашно проучване 

на ЕС от изчислените 89 милиона тона 

хранителни отпадъци, които се изхвър-

лят в Европа всяка година, над 60  % 

могат да бъдат избегнати, ако потреби-

телите планират покупките си по-добре, 

доставчиците управляват запасите си 

по-ефективно и се използват остатъците 

в ресторантите. Намаляването на тези 

неприемливи количества хранителни 

отпадъци, според г-н Дали, изисква акти-

визиране на сегашните фрагментирани 

информационни кампании; необходими 

са информационни инструменти, логис-

тични подобрения и програми за прераз-

пределение на храните, като например 

хранителни банки.

„Минимизирането на хранителните 

отпадъци е предизвикателство, което 

изисква цялостен ангажимент и сътруд-

ничество между всички участници в 

продоволствената верига и публичните 

власти, за да се редуцират екологичните, 

икономическите и етичните последици“, 

подчерта комисарят.

В по-широк план ЕИСК се ангажира 

с популяризиране на идеята за световна 

продоволствена сигурност, както се под-

чертава в няколко от неговите инициа-

тиви, включително наскоро провелата 

се конференция „Храна за всички — към 

световно споразумение“.

В своите заключения председателят на 

ЕИСК г-н Стафан Нилсон изтъкна годи-

ните на пренебрежение и недостатъчни 

инвестиции в селскостопанския сектор 

на развиващите се страни като една от 

най-важните причини за ограниченията 

в световното продоволствено осигуря-

ване. За да се поправи това са необходими 

повече инвестиции в селското стопанство 

и в изследователска дейност и иновации в 

този сектор, както и ефективни пазарни и 

екологични политики, допълни той.

„[Трябва да признаем], че продовол-

ствената сигурност е световен проблем 

и изисква участието на всички заинте-

ресовани страни, и по-специално голям 

принос на земеделските стопани, потре-

бителите, частния сектор, работниците и 

НПО“, подчерта г-н Нилсон. ●
Целта на прехода към по-екологична 

икономика е да създаде условия за дос-

тоен труд и висококачествени работни 

места. С оглед на световната рецесия, 

обаче не съществуват гаранции за това.

Профсъюзите в Европа приветстваха 

приетите през 2010 г. декларации от 

Канкун за осигуряване на „справед-

лив преход“ към икономика с ниски 

въглеродни емисии. Въпреки това 

Европейската профсъюзна конфедера-

ция (ETUC) отправи сериозна критика 

към Пътната карта за нисковъглеродна 

енергийна система до 2050 г. на Евро-

пейската комисия, тъй като в нея не се 

посочва как ще бъдат запазени и развити 

работните места и заетостта по време на 

прехода.

„Последователната енергийната поли-

тика на ЕС е основно условие за премина-

ването към нисковъглеродно и устойчиво 

общество — което да е устойчиво както от 

социална, така и от екологична гледна точка 

— посредством подлежащи на демократи-

чен контрол регулаторни органи, които 

гарантират достъпни цени за всички, без-

опасност и сигурност на доставките и чрез 

социален диалог“, посочи пред ЕИСК инфо 

Емануела Боначина, служител за връзка с 

медиите на ETUC.

Пътната карта за нисковъглеродна енер-

гийна система до 2050 г. е част от водещата 

инициатива за ефективно използване на 

ресурсите на стратегията „Европа 2020“. 

Европейският комисар по околната среда 

Янез Поточник описа пътната карта като 

на въглеродните емисии, не може да бъдат 

заобикаляни или пренебрегвани, посочи 

ETUC, като предупреди, че икономическата 

криза отслабва политическата воля и подко-

пава екологичните политики. ETUC посочи 

също, че са необходими инвестиции, за да 

се подпомогнат усилията за гарантиране на 

прехода.

Според публикуван по-рано тази година 

доклад на Световната търговска организа-

ция (СТО) екологичните инвестиции дейст-

вително създават повече работни места в 

краткосрочен и средносрочен план. Според 

доклада на СТО данните подкрепят мнени-

ето, че подобни инвестиции създават въз-

можности в краткосрочен план. В него се 

допълва, че тези възможности се изразяват 

в по-високи равнища на заетост в дългосро-

чен план.

„По-екологичната икономика ще се 

основава на капацитета за научни изследва-

ния и иновации в сферата на екологичните 

технологии, които посредством публичните 

политики, регулирането и социалния диа-

лог би трябвало да създават висококачест-

вени работни места и да водят до социален 

напредък“, заключи Джудит Къртън-Дар-

линг, конфедерален секретар на ETUC. ●
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Eвро-средиземноморската среща на върха 
през 2011 г. в Истанбул — възможност 
за равносметка и за реалистичен 
и оптимистичен поглед към бъдещето

Десета кръгла маса на 
гражданското общество ЕС—
Китай: „Време за нова стъпка 
в нашето партньорство“

За десети път представители на граждан-

ското общество от Китай и Европейския 

съюз се събраха около кръглата маса, за 

да обменят идеи и най-добри практики по 

въпроси от общ интерес. На заседанието, 

организирано от Европейския икономи-

чески и социален комитет в Мюнхен на 

1 и 2 декември 2011 г., бяха разгледани 

два основни въпроса: устойчивото град-

ско развитие и застаряващото население, 

както и социалното осигуряване.

По въпроса за социалната защита 

председателят на ЕИСК и ръководител 

на делегацията на ЕС Стафан Нилсон 

изрази задоволството си, че „за първи 

път в рамките на срещата на върха на 

Г-20, Б-20 (бизнес организациите на 

страните от Г-20) и Л-20 (профсъюз-

ните организации на страните от Г-20) 

излязоха със съвместна декларация за 

заетостта, основните принципи и права 

на работното място и многостранната 

координация“.

По въпроса за демографските про-

блеми Барбара Щам, председател на 

баварския ландтаг, призова участниците 

да разглеждат ниската раждаемост и нара-

стващата продължителност на живота не 

като бреме, а като възможност за укреп-

ване на солидарността между поколени-

ята. Според Урсула Менле, председател 

на комисията по европейски въпроси 

на баварския ландтаг, тези два проблема 

трябва да бъдат решавани на национално 

равнище в съответствие с принципа на 

субсидиарност.

Колкото до устойчивите градове, 

председателят на ЕИСК напомни на 

участниците, че на следващата среща на 

високо равнище между ЕС и Китай ще 

бъде поставено началото на партньор-

ство за устойчива урбанизация. Стафан 

Нилсон изтъкна, че гражданското обще-

ство ще се постарае гласът му да бъде чут 

по въпросите, повдигнати на кръглата 

маса. (mvd) ●

На 16–18 ноември една преломна за 

евро-средиземноморските държави 

година достигна своя връх при про-

веждането на важно събитие за орга-

низациите на гражданското общество в 

региона. Годишната среща на върха за 

2011 г. на икономическите и социални 

съвети (ИСС) от Евро-средиземномор-

ското партньорство и сродните инсти-

туции беше първото по рода си важно 

събиране на всички сектори на граждан-

ското общество в региона от началото 

на Арабското въстание. Делегацията 

на ЕИСК, оглавена от председателя 

Стафан Нилсон, пътува до Истанбул, 

за да поеме домакинството за срещата 

съвместно със своите партньори, Съюза 

на камарите и стоковите борси на Тур-

ция и турската делегация в съвместния 

консултативен комитет „ЕС—Турция“. 

професионалните организации, които 

продължават да са от първостепенно 

значение за икономическото и полити-

ческото развитие на техните държави.

Както можеше да се очаква в година, 

която повечето коментатори определят 

като историческа за евро-средиземно-

морския регион, приповдигнатото чув-

ство на очакване беше силно осезаемо 

по време на дискусиите по две ключови 

теми: „Политическата реакция на новата 

ситуация в региона“, където разгово-

рите се съсредоточиха върху основните 

насоки на бъдещата политика в региона 

и „Настоящата и бъдеща роля на граж-

данското общество в един нов Съюз за 

Средиземноморието“, централна тема 

в работата на ЕИСК, придобила голяма 

важност и за всички политици в реги-

она.

В рамките на дискусиите се включиха 

високопоставени оратори като комисар 

Щефан Фюле и турският министър на 

развитието Джевдет Йълмаз. Заедно 

с участниците те набелязаха какви ще 

са приоритетите за региона в бъдеще: 

укрепване на демокрацията и основ-

ните човешки и социални права, реги-

онална икономическа интеграция и 

социално развитие. Няма съмнение, че 

предстоят много предизвикателства, 

но преобладава оптимистичното усе-

щане, че гражданското общество може 

да бъде решаващ фактор в следващите 

години. (gh) ●

Права на жертвите в ЕС

Достатъчна ли е закрилата на жертвите на престъпления, извършени 

в чужбина? ЕИСК желае да се гарантира, че на жертвите на престъпле-

ния са предоставени минимални недискриминационни права в целия 

ЕС, независимо от гражданството или страната им на пребиваване. В 

становището на Комитета относно правата на жертвите, изготвено от 

г-жа Катлин Уокър Шо (група „Работници“, Обединено кралство), се 

проследяват предложенията на Европейската комисия за укрепване на 

съществуващите национални мерки. С този законодателен пакет ЕС ще 

даде своя принос за превръщане на нуждите на жертвите в централен 

елемент от правосъдните системи, наред със залавянето и наказването 

на престъпниците.

ЕИСК също препоръчва да се подобри определението за жертва, 

както и да се укрепят правата и признанието на ролята на семействата 

или представителите на жертвите. ЕИСК счита, че вместо да се опитва 

да идентифицира определени жертви като „уязвими“, като по този 

начин би могла да създаде йерархия на жертвите, Комисията би тряб-

вало да предложи всички жертви на престъпления да имат достъп до 

специални мерки за подкрепа. (ail) ●

Тахографите доказаха своята полза, но могат да 
бъдат подобрени още

Въпреки че тахографите, които измерват времето на шофиране, вече 

допринесоха много за повишаване на пътната безопасност, подобря-

ване на условията на труд и осигуряване на равни условия за транспорт-

ните предприятия в Европа, те могат да бъдат подобрени още, заявява 

ЕИСК. В становище, изготвено от Ян Симонс (група „Работодатели“, 

Нидерландия), Комитетът посочва, че е необходимо връзката от раз-

стояние с помощта на тахографа да се използва в по-голяма степен 

за контролни цели, като по този начин ще се намали неудобството, 

причинявано от пътните проверки.

ЕИСК призовава и за повече научни изследвания в областта на евро-

пейските спътникови комуникации, което може да проправи пътя към 

по-евтино, по-лесно и по-надеждно регистриране на данните.

Наред с това Комитетът предлага да бъдат инсталирани сензори за 

измерване на теглото, чрез които биха могли да се отчитат претовар-

ванията. Предлага се също така уредите за регистриране на данните за 

движението да регистрират местонахождението на началната и край-

ната точка на пътуването. Това би помогнало на държавите-членки да 

контролират каботажа до пълното му либерализиране. (mb) ●

Преразгледаната търговска политика като полезен 
инструмент за постигане на целите на стратегията 
„Европа 2020“

В отговор на консултацията, започната от Европейската комисия, в 

становище REX/331 (докладчик: Евелин Пишно, Франция, ІІІ група) се 

отбелязва, че предложението за преразглеждане на търговската поли-

тика предлага добра възможност за задълбочен поглед към търговските 

приоритети в светлината на стратегията „Европа 2020“. Конкретната 

цел е да се гарантира, че търговията като външен елемент на страте-

гията „Европа 2020“ допринася за постоянен растеж и устойчивост на 

социалната пазарна икономика.

В становището обаче се призовава също да се обърне по-голямо 

внимание на сътрудничеството за развитие, световната солидарност 

и дискусиите, свързани с Целите на хилядолетието за развитие, като 

се отчита водещата роля на ЕС в световната екологична икономика.

Като взема за пример сключеното наскоро споразумение за свободна 

търговия с Южна Корея, ЕИСК изтъква все по-голямата роля на граж-

данското общество при прилагане и проследяване на тези търговски 

споразумения, особено с оглед на въпросите на устойчивото разви-

тие. В същия контекст в становището се предлага Комитетът да бъде 

организатор на сътрудничеството с гражданското общество във всяка 

страна партньорка, за да се укрепи доверието на всички заинтересовани 

страни. (mvd) ●

Оценка на първия европейски семестър: нужен 
е повече ангажимент от страна на националните 
правителства

Становището EUR/002 (докладчик: Майкъл Смит, Обединено кралство, 

III група) прави оценка на първия европейски семестър — нов метод 

на управление, насочен към подобряване на координацията на иконо-

мическата политика между ЕС и неговите държави-членки. Особено 

тревожно е, че ангажиментите, включени от държавите-членки в тех-

ните национални програми за реформи, са недостатъчни за постигане 

на целите на стратегията „Европа 2020“ — както показва Годишният 

обзор на растежа за 2012 г. Йост ван Ирсел, председател на координаци-

онната група по стратегията „Европа 2020“, резюмира становището на 

пленарната сесия и посочи, че успехът на стратегията зависи до голяма 

степен от държавите-членки. Те трябва да приложат своите обещания 

и намерения в собствените си страни. Тъй като повечето реформи се 

осъществяват на национално равнище, от съществено значение е орга-

низираното гражданско общество да следи какво правят националните 

правителства. В приетото с единодушие становище на ЕИСК се поставя 

акцент и върху важната роля на образованието, което се разглежда като 

единствения път за постигане на иновации, технологичен напредък и 

предприемачество. (mvd) ●

ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО

Задълбочените дискусии по време на 

срещата ще спомогнат да се оформи, 

освен всичко останало, политиката 

на ЕС по отношение на гражданското 

общество в евро-средиземноморския 

регион през 2012 г.

Както в предходни години, сре-

щата отново събра представители на 

икономическите и социални съвети, 

организации на работодателите, про-

фесионални съюзи и други групи, пред-

ставляващи икономически и социални 

интереси в региона, но този път с много 

нови участници. За пръв път участваха 

и представители на неправителствени 

организации. Тяхната роля беше да 

се засилят връзките между новите, 

жизнеспособни неправителствени 

организации в региона и социално-

от ляво надясно: Димитрис Димитриадис, председател на Комитета за наблюдение 
„Евромед“ на ЕИСК, Стафан Нилсон, председател на ЕИСК, Джевдет Йълмаз, министър 
на развитието на Турция, Рифат Хисарчиклиоглу, председател на Съюза на турските 
търговско-промишлени палати (TOBB)

476-а пленарна сесия на ЕИСК

10-а кръгла маса на гражданското общество между ЕС и Китай, 1 и 2 декември 2011 г.

ЕИСК инфо — Брой 1, януари 2012 г. — Специално издание

Повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions



Редактор:
Карин Фюсл (kf) 
Томаш Ясински — член на ЕИСК, представител в 
редколегията (група „Работници“, Полша)

В подготовката на настоящия 

брой взеха участие:
Алехандро Искиердо Лопес (ail) 
Андреас Версман (av) 
Антонио Сантамария Паргада (asp) 
Антоан Коше (ac) 
Барбара Валентинович (bw) 
Кристиян Вегер (cw) 
Коралия Катана (cc) 
Ги Харисън (gh) 
Мачией Бури (mb) 

Майте Ван Дьорсен (mvd) 
Милен Минчев (mm) 
Рафаеле де Розе (rdr) 

Обща координация:
Надя Качичник

Aдрес:
European Economic and Social Committee 
Jacques Delors Building, 
99 Rue Belliard, 
B-1040 Brussels, Belgium
тел.: (+32 2) 546 87 22 или 546 87 88
факс: (+32 2) 546 97 64
Електронен адрес: eescinfo@eesc.europa.eu
Уебсайт: http://www.eesc.europa.eu/

„ЕИСК инфо“ излиза девет пъти годишно по време на пленарните сесии на Комитета.

Печатните издания на английски, немски и френски език могат да бъдат получени безплатно от 
пресслужбата на Европейския икономически и социален комитет.

Освен това „ЕИСК инфо“ е достъпен на 22 езика в PDF формат на уебсайта на Комитета: URL: 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

„ЕИСК info“ не представлява официален отчет за работата на ЕИСК; за такъв следва да се направи 
справка в Официален вестник на Европейския съюз и други публикации на Комитета.

Разрешава се възпроизвеждане на материалите, при условие че „ЕИСК инфо“ се посочи като 
източник и се изпрати копие на редактора.

Тираж: 15 500 екземпляра.

Следващият брой ще излезе през февруари 2012 г.

Шесто заседание на Европейския 
форум за интеграция

Над 90 представители на европейски и 

национални организации, работещи в 

областта на интеграцията на мигран-

тите, се срещнаха за шести път на 9 и 

10  ноември 2011 г. в седалището на 

Комитета в рамките на провеждащия се 

два пъти годишно Европейски форум 

за интеграция, организиран съвместно 

от Комисията и ЕИСК, в който участваха 

също и представители на съответните 

министерства на държавите-членки и 21 

членове от постоянната проучвателна 

група на ЕИСК „Имиграция и интегра-

ция“ (IMI).

Отличителната черта на форума е, че 

комисарят и другите високопоставени 

гости не си тръгват след като произне-

сат своите речи, а провеждат диалог с 

участниците (които често пъти са миг-

ранти) и се вслушват в техните мнения и 

проблеми. Участниците също оценяват 

форума като пространство за общуване 

в мрежа и обмен на идеи на европей-

ско равнище, като място където афга-

нистанец от Словакия, филипинец от 

Гърция и сенегалец от Ирландия могат 

да се срещнат и обсъдят своите общи 

проблеми.

В контекста на първоначалната тема 

на срещата („Ролята на страните на 

произход в процеса на интеграция“) от 

участниците се изискваше да разгледат 

въпроса за интеграцията от „външна“ 

гледна точка. В рамките на кръглите 

маси те анализираха възможностите и 

предизвикателствата, свързани с мер-

ките за интеграция преди заминаване, 

включително подготвителните курсове 

и информацията за евентуалните миг-

ранти. Те обсъдиха начините по които 

диаспората може да представлява мост 

за развиващите се икономики, както и 

ползите и клопките, свързани с цир-

кулярната миграция. Тези въпроси са 

част от новата Европейска програма за 

интеграция (приета в юли 2011 г.), която 

прокарва пътя за бъдещите стъпки 

в тази област на политиката. Стано-

вището на ЕИСК във връзка с тази 

програма, изготвено от проучвателна 

група IMI, ще бъде прието в началото 

на пролетта.

Форумът ще заседава отново през 

май 2012 г. и ще обсъди икономиче-

ските аспекти на интеграцията на миг-

рантите. (bw) ●

НАКРАТКО

Лор Батю удостоена с френския орден на Почетния легион

На 14 ноември Лор Батю (Франция), член на ЕИСК от февруари 2004 г., беше удосто-

ена със званието „Кавалер на Почетния легион“. Това отличие, което е признание за 

„огромни заслуги“ в полза на нацията, � бе връчено в Париж от Мишел Шарас, бивш 

министър и сенатор, член на Конституционния съвет на Франция. В ЕИСК Лор Батю 

представлява Общата конфедерация на труда — Форс Увриер (CGT-FO) на Франция. 

Тя е квестор и член на групата на работниците, както и член на специализираните сек-

ции „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“ и „Заетост, 

социални въпроси и гражданство“. (mvd) ●

Анри Малос говори за икономическите иновации

В ежегодното събитие „Дни на икономиката“ (Journées de l’Economie), което се проведе 

в Лион между 9 и 11 ноември 2011 г., взеха участие над 2000 представители на полити-

ческите, икономическите и предприемаческите среди. Сред тях бяха председателката 

на Движението на предприятията на Франция (MEDEF) Лоранс Паризо и френският 

министър на икономиката, финансите и промишлеността Франсоа Бароан. Анри Малос, 

председател на групата на работодателите в ЕИСК, говори по въпроса за отношенията 

между големите и малките предприятия. Той подчерта, че „трябва да преминем от 

отношенията, основани на зависимост и възлагане на подизпълнители към отношения, 

които са основани на доверие и партньорство, особено при клъстерите, които биха могли 

да стимулират иновациите, научноизследователската и развойната дейност. Трябва 

да изградим европейски модел на „екосистеми“, който ще ни направи едновременно 

по-конкурентноспособни и ще ни позволи да запазим огромна част от работните места 

в Европа.“ (mm) ●

Скоро в ЕИСК
ЕИСК и мозъчният тръст „Нашата Европа“ обединяват вземащите решения и гражданското 
общество за насърчаване на обща енергийна политика

В становището по собствена инициатива „Участие на гражданското общество в изграждането на бъдеща европейска енергийна 

общност (ЕЕО)“, изготвено от Пиер-Жан Кулон (Франция, II  група), което ЕИСК ще разгледа на пленарната си сесия през януари 

2012 г., се предлага конкретно виждане за това, каква трябва да бъде една по-силно интегрирана и отличаваща се със солидарност 

европейска енергийна политика.

Първо действие на тази нова динамика: конференцията „Европейският съюз по пътя към европейска енергийна общност“, която 

ЕИСК и „Нашата Европа“ организират с подкрепата на Жак Делор на 31 януари 2012 г. На конференцията ще бъдат разгледани 

основните предизвикателства пред енергийната политика на ЕС: доизграждане на вътрешния пазар, гарантиране на енергийните 

доставки и преход до 2050 г. към енергийни системи с ниски въглеродни емисии.

В присъствието на Жак Делор, инициатор на проекта за европейска енергийна общност, видни политици и представители на 

гражданското общество ще обсъдят оперативните етапи за постигане на истинска енергийна интеграция в ЕС. Предизвикателството 

се състои в по-добро координиране на действията на държавите-членки, Европейския съюз и операторите и в отчитане на големите 

очаквания на европейските граждани в енергийната сфера, и по-конкретно очакванията за по-силна защита срещу прекъсване в 

снабдяването, овладени цени и по-голяма солидарност. (ac) ●

Комисар Сесилия Малмстрьом, модератор проф. Фарг, докладчици на кръглата маса А. Хюсейн, Т. Багхаджати, Дж. Бейнс

Лор Батю, член на ЕИСК

Henri Malosse, EESC member

Q
E

-A
A

-1
2

-0
0

1
-B

G
-N

Освен това „ЕИСК инфо“ е достъпен на 22 езика в PDF формат на уебсайта на Комитета : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

ЕИСК инфо Брой 1, януари 2012 г. — Специално издание

ат на уа уууууе


