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УВОДНА СТАТИЯ „Повече Европа“ и в областта 
на енергетикатаУважаеми читатели,

В края на 2011 г. бяхме свидетели на възраждане 

на солидарността и вярата в еврото от страна на 

нашите държавни и правителствени ръководи-

тели, които, с изключение на лидерите на Обеди-

неното кралство, се споразумяха да преговарят за 

изменение на Договора с цел укрепване на иконо-

мическото управление на ЕС на Европейския съвет 

през декември. Европа може би все още не е вън от 

опасност, но най-накрая нашият икономически и паричен съюз има възможност 

да се стабилизира. Тази стъпка напред беше направена благодарение на факта, че 

политическите ни лидери осъзнаха, че от кризата може да се излезе само със съв-

местни действия и почувстваха произтичащата от това отговорност.

Европейските политически ръководители откриха стимула, който им беше 

необходим, за да се придвижат към „повече Европа“, що се отнася до икономиче-

ските и бюджетните въпроси. Но спектърът от политики, които биха спечелили от 

подобна координация, е много по-широк. Във връзка с това ще се позова на комен-

тара на Жан-Клод Трише в „Les Echos“ от 28 декември, в който той казва: „Днес 

имаме също толкова причини да се борим за „все по-интегриран съюз в Европа“, 

колкото и през 1945 г., и тези причини са свързани с бъдещето и с нищо друго“. 

Всичко свидетелства в полза на това твърдение: новата геополитическа карта на 

света, световният икономически пейзаж, въпросите на данъчното облагане, опаз-

ването на планетата и нуждата от растеж, иновации и конкурентоспособност, като 

същевременно е необходимо да се запазят социалните права и да се гарантира 

достоен живот за всички.

Тази нова Европа може да бъде изградена и да се ползва с необходимата в дъл-

госрочен план легитимност само ако има подкрепата на своите граждани. Ето защо 

ЕИСК се стреми да насърчава все по-широко публично обсъждане в цяла Европа. 

Конференцията, посветена на европейската енергийна общност, която се проведе на 

31 януари, показа нашата двойна цел — да подтикнем Европейския съюз да намери 

общ отговор на настоящите предизвикателства като енергийните доставки и да 

привлечем гражданското общество към дебата, за да вдъхнем на интеграционния 

процес нов живот и да му дадем демократична легитимност.

Европа може и трябва да остане единна, за да може да има влияние в между-

народните проговори по въпросите на климата. Състоялата се на 7 и 8 февруари 

конференция „Да изберем устойчивостта, да бъдем отговорни“ беше важен форум 

за обмен на идеи и нейните резултати ще бъдат използвани от Европейския съвет 

през март, който има задачата да формулира позицията на ЕС на конференцията 

на ООН „Рио+20“ по въпросите на устойчивото развитие.

В тези области, както и в много други, ЕС може само да спечели, ако бъде единен. 

Както често казвам на хората: „Нека си припомним, че Европа не е проблемът, 

а решението“.

Стафан Нилсон

Председател
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„Енергетиката е област, в която Европа 
досега не е  изпълнила ангажимен-
тите си към гражданите“, заяви Анна 
Мария Дарманин, заместник-предсе-
дател на Европейския икономически 
и социален комитет, на откриването на 
конференцията на тема „Европейският 
съюз към европейска енергийна общ-
ност“ на 31 януари. Според проведено 
неотдавна проучване на общественото 
мнение повечето европейци заявяват, че 
биха се чувствали по-защитени, ако в ЕС 
има по-голяма координация в областта 
на енергетиката (60%) и солидарност 
между държавите в случай на прекъс-
ване на доставките (79%).

Въпреки тези еднозначни очаквания 
обаче, Европа изгражда вътрешния 
пазар на електроенергия и газ с отчай-
ващо бавно темпо. „Националните 
енергийни политики показаха, че са 
достигнали границите на възможност-
ите си, но въпреки това не съществува 
обща европейска енергийна политика, 
която да преодолее тези ограничения“, 
каза Жак Делор в писмено изявление, 
изпратено на конференцията. Бившият 
председател на Европейската комисия 
пръв представи идеята за създаване на 
европейска енергийна общност с цел 
ускоряване на създаването на истински 
европейски енергиен пазар. „Трябва да 
преодолеем разпокъсаността на паза-
рите и да завършим изграждането на 
вътрешния пазар до 2014  г. Това би 
позволило допълнително нарастване на 
БВП на ЕС с още 0,8% до 2020 г.“, заяви 
Гюнтер Йотингер, европейският коми-
сар, отговарящ за енергетиката.

Като се има предвид настоящата 
мрачна ситуация, задачата е огромна. 
Както посочи Пиер-Жан Кулон, док-
ладчик по неотдавнашното становище 

на ЕИСК относно Европейската енер-
гийна общност, понастоящем само 10% 
от електроенергията преминава от една 
страна в друга, потребителите все още не 
могат да избират доставчик, установен 
в друга държава членка, енергийната 
бедност нараства, планирането на мре-
жите в голяма степен остава национално 
правомощие, а ЕС все още не говори 
с един глас със страните доставчици.

Становището на ЕИСК призовава за 
създаването на Европейска енергийна 
общност. Един от основните ≠ елементи 
е създаването на регионални енергийни 
блокове, в рамките на които страните 
и операторите да координират основ-
ните си решения относно енергийния 
микс и развиването на мрежата. „Това 
би довело до значителни икономии 
от мащаба и до промишлено развитие 
на нови енергийни източници, както 
и до постепенна интеграция на досега 
отделените пазари и до изравняване на 
цените“, заяви Пиер-Жан Кулон.

От своя страна председателят на 
Европейския парламент Мартин Шулц 
подчерта, че проектът ще помогне за 
прехода към общество с ниски въгле-
родни емисии, като способства за съз-
даването на нови работни места и на 
повече растеж.

Много участници в конференцията 
се изказаха в подкрепа на съвместен 
подход към производството, преноса 
и потреблението на енергия и заявиха, 
че последствията за крайните потре-
бители в  държавите членки, които 
действат самостоятелно, биха могли да 
бъдат тежки — по-конкретно голямо 
повишаване на цените или колебания 
в производството и потреблението на 
енергия. Някои участници се изказаха 

категорично против преждевременния 
отказ от ядрената енергия, което би 
означавало подкрепа за по-замърся-
ващи енергийни източници и следова-
телно би могло да застраши целите на 
ЕС, свързани с енергетиката и измене-
нието на климата.

И по други поводи многократно 
беше изтъкната необходимостта от 
координирани действия за оптими-
зиране на измененията, до които ще 
доведе бъдещият енергиен преход по 
отношение на околната среда, но също 
и в социалната и промишлената сфера. 
Енергийната политика трябва да върви 
ръка за ръка с политиката в областта 
на изменението на климата и да бъде 
насочена към крайните потребители 
на енергия. Участниците в конференци-
ята констатираха, че би трябвало да се 
положат по-големи усилия за постига-
нето на приобщаваща енергийна поли-
тика, осигуряваща енергия на достъпни 
цени и позволяваща на гражданското 
общество да участва в избора на важни 
решения по отношение на енергетиката.

След конференцията в  съвместна 
декларация, която бе подписана от Ста-
фан Нилсон и Жак Делор, беше отпра-
вен апел за предприемането на бързи 
и оперативни стъпки за интегриране 
на енергийната политика на ЕС.

В конференцията, която протече 
с  голям успех, участваха 200 души. 
Тя беше организирана съвместно от 
ЕИСК и „Notre Europe“, общоевро-
пейски мозъчен тръст, основан от Жак 
Делор. (МБ) ●

От ляво на надясно: Мартин Шулц, председател на ЕП, Анна Мария Дарманин, заместник-председател на ЕИСК и Гюнтер Йотингер, 
европейски комисар, отговарящ за енергетиката
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Януарската пленарна сесия беше пър-
вата, провела се по време на датското 
председателство и  на нея датският 
министър по европейските въпроси 
Николай Вамен представи приорите-
тите на своето правителство за следва-
щите шест месеца.

Министърът уточни, че ако, в общи 
линии, спирането на икономическата 
и социалната криза е лайтмотивът на 
датската програма, то политическите 
последствия от кризата също трябва 
да бъдат овладени. Затова датското 
председателство ще се стреми да запази 
единството на ЕС, който трябва да бъде 
„семейство с 27 членове“, а не „клуб с 10 
или 17“.

Приоритетите на датското председа-
телство са свързани с една отговорна, 
динамична, „зелена“ и сигурна Европа.

Отговорна Европа е Европа, която 
контролира своите финанси, както 
на национално, така и на общностно 
равнище. Това предполага прилагане 
и спазване на новото икономическо 
управление, което предвижда по-
голяма координация и засилен надзор 
на националните бюджетни и  ико-
номически политики. Що се отнася 

да бюджета за периода 2014—2020 г., 
който трябва да бъде договорен до края 
на 2012 г., желанието на Дания е той да 
съчетава „финансова отговорност“ със 
„създаване на растеж“.

Под динамична Европа председател-
ството има предвид модернизирането 
на вътрешния пазар, чиято двадесет-
годишнина трябва да бъде белязана от 
по-голяма привлекателност за капита-
лите, по-гъвкави правила за възлагане 
на обществени поръчки, по-голяма 
гарантирана сигурност за потребите-
лите и по-достъпна за предприятията 
система за издаване на патенти.

Следващата цел според министъра 
е да се ускори преходът към устойчива 
икономика, в противен случай има риск 
нашите знания и работни места да зами-
нат в други страни. Екологизирането на 
Европа е свързано не само с политики 
за растеж, но и с политики в областта 
на енергетиката, селското стопанство 
и рибарството, като всички те са сред 
приоритетите на датската програма.

Накрая, укрепването на Шенген-
ското сътрудничество и напредъкът 
към европейска система за предоста-
вяне на убежище имат приоритетно 

значение в момент, когато Арабската 
пролет налага да се въведат подходящи 
механизми за прием на бежанци и раз-
глеждане на техните молби. Колкото 
до разширяването, досиетата на Тур-
ция, Исландия, а също така на Сърбия 
и Черна гора ще бъдат разгледани въз 
основа на постигнатото.

Освен това, според създадената 
с Договора от Лисабон институцио-
нална конфигурация, от ротационното 
председателство се очаква да играе 
ролята на „honest broker“ (честен бро-
кер) и правителството възнамерява да 
изпълнява тази функция.

Председателят Стафан Нилсон 
изрази задоволство от факта, че това 
председателство ще бъде „нова инжек-
ция на витамини“ за дейностите на 
Комитета. Николай Вамен заяви, че за 
датското председателство Комитетът 
е нещо повече от влиятелен партньор 
— той е ключов партньор, а предсе-
дателите на трите групи на свой ред 
споделиха, че разчитат на датското 
председателство да изправи Европа на 
крака. Залагайки на солидно партньор-
ство, Дания и ЕИСК ще работят съв-
местно, за да изведат ЕС от трудното 
положение. (МВД) ●

От ляво надясно: Стафан Нилсон, председател на ЕИСК, и Николай Вамен, министър по европейските въпроси на Дания

Гражданското общество ще работи в партньорство 
с датското председателство на ЕС

Икономическата криза оказа сериозно 
въздействие върху пазара на труда. 
Хиляди дружества фалират, равнището 
на безработицата продължава да е високо, 
заплатите падат, бюджетите на системите 
за социална сигурност се съкращават, 
бедността и  социалното изключване 
нарастват.

Едно от условията за успешно изли-
зане от кризата е  наличието на добре 
образовано младо поколение, способно 
да прави своя избор. Именно затова 
държавите членки би следвало да отде-
лят специално внимание на публичните 
инвестиции в образованието и професи-
оналното обучение, което е и трябва да 
остане основно човешко право и общест-
вено благо. Чрез инвестиране в образова-
нието може да се помогне за постигането 

на целите на стратегията „Европа 2020“ 
от гледна точка на процента на зае-
тостта (осигуряване на заетост на 75% от 
хората между 20- и 64-годишна възраст 
до 2020 г.) и на социалното изключване 
(извеждане на 20 милиона души от със-
тояние на бедност).

Въпросите, свързани с образованието, 
обхващат всички етапи на живота — от 

предучилищното до висшето образова-
ние и образованието за възрастни, както 
и различните образователни среди – офи-
циалната, неофициалната и неформал-
ната. Отчитайки горното обстоятелство, 
специализирана секция SOC органи-
зира на 24 януари конференция на тема 
„Икономическата криза, образованието 
и  пазарът на труда“, с  цел да намери 
по-подходящи начини за интегриране 
на младите хора в пазара на труда, пре-
одоляване на предизвикателствата пред 
ученето през целия живот и подобряване 
на уменията на по-възрастните кадри.

На конференцията присъстваха голям 
брой вземащи решения, сред които 
Андрула Василиу — европейски комисар, 
отговарящ за образованието, културата, 
многоезичието и  младежта, Кристин 

Анторини — министър за децата и обра-
зованието на Дания, както и  членове 
на Европейския парламент. Към дебата 
оказаха принос представители на ОИСР, 
на Европейския студентски форум, Евро-
пейския младежки форум, Комисията на 
Европейските профсъюзи за образование 
и много други. (МВД) ●

Инвестирането в образованието 
е предпоставка за извеждане 
на ЕС от кризата

Датският проект за Европа

Следващите шест месеца няма да бъдат 
лесни за Европейския съюз. „В разгара 
на може би най-тежката икономическа, 
социална, политическа и институционална 
криза в историята на Европа силната ръко-

водна роля на Дания е от изключително 
значение“, подчертава председателят на 
Европейския икономически и социален 
комитет Стафан Нилсон. ЕИСК е  поел 
ангажимента да работи активно с пред-
седателството — при непосредственото 
участие на гражданското общество в цяла 
Европа — за подкрепа и насърчаване на 
екологичния, икономическия и социалния 
напредък.

Изграждането на диалог и укрепването 
на участието на хората на местно равнище 
стоят в основата на мисията на ЕИСК. Чле-
новете на Комитета играят особено важна 
роля в разясняването на политиките на 
ЕС в техните страни, в изслушването на 
мненията на обществото и определянето 
на неговите нужди и  в предаването на 
тази обратна връзка по време на дебатите 
в  Брюксел. Успешен изход от кризата 
и устойчиви работни места и растеж ще 
бъдат постигнати само ако цялото обще-

ство се чувства ангажирано и всички учас-
тници поемат пълна отговорност.

Ако за преодоляването на кризата са 
нужни краткосрочни действия, също тол-
кова важно е да се поддържа дългосрочна 
визия за създаване на най-добрите условия 
за благоденствието на бъдещите поколе-
ния в Европа.

Имайки това предвид, ЕИСК продъл-
жава да концентрира дейността си върху 
устойчивостта и е поел ангажимента да 
я включи във всички политики. Пости-
гането на целите за интелигентен, устой-
чив и приобщаващ растеж на стратегията 
„ЕС 2020“ вече е приоритет на ЕИСК, за 
чието постигане се работи под ръковод-
ството на Координационната група по 
стратегията „Европа 2020“.

През март 2012 г. ЕИСК ще организира 
в Копенхаген ежегодния Европейски ден 

на потребителите — отражение на специ-
ализирания опит на Комитета в областта 
на защитата на потребителите. „Доверието 
на потребителите има основно значение 
за вдъхването на нов живот на единния 
пазар“, казва членът на ЕИСК Бенедикт 
Федерспил, представител на датския 
потребителски съвет.

ЕИСК работи и  върху формулира-
нето на своето послание за Конферен-
цията на ООН за устойчивото развитие 
„Рио+20“, която ще се проведе през юни 
2012 г. Обсерваторията на устойчивото 
развитие на ЕИСК пое водещата роля 
за координирането на широкообхватна 
публична консултация и през февруари 
2012 г. Комитетът ще организира, съв-
местно с Европейската комисия, конфе-
ренция за насърчаване на диалог, обмяна 
на опит, търсене на най-добри практики, 
обсъждане и  постигане на консенсус 
относно бъдещите действия и формули-

ране на предложения към отговорните 
за вземането на решенията по теми като 
екологичната икономика, потреблени-
ето, управлението и изкореняването на 
бедността.

Социалното въздействие на кризата 
не бива да се забравя през следващите 
месеци. „Най-големият проблем в Европа 
е безработицата, особено сред младите 
хора“, казва членът на ЕИСК Мари-Луиз 
Кнуперт, представител на Датската конфе-
дерация на профсъюзите. Тя призовава за 
нови идеи за подпомагане на младежите, 
които си търсят работа на пазара на труда. 
Комитетът е особено заинтересован от 
мненията и опита на младите европейци, 
които утре ще бъдат отговорни за взе-
мането на решенията, и ще проведе през 
април 2012 г. в Брюксел третата си мла-
дежка пленарна сесия „Твоята Европа, 
твоето мнение“. ●
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ЕИСК присъства на Международната 
„зелена“ седмица в Берлин

Черешовите дървета 
отново ще разцъфнат

От 19 до 21 януари 2012 г. председателят 
на ЕИСК Стафан Нилсон и специализи-
рана секция „Земеделие, развитие на сел-
ските райони и околна среда“ (NAT) взеха 
активно участие в началните дни на Меж-
дународната зелена седмица в Берлин.

Международната „зелена“ седмица 
е най-големият панаир за храни, земе-
делие и градинарство в света, в който 
участват търговски и нетърговски изло-
жители. Всяка година темата на пана-
ира е различна. В рамките на „зелената“ 
седмица се проведе поредният Световен 
форум за храни и земеделие — ключова 
политическа проява, на която присъст-
ваха високопоставени политици от цял 
свят, представители на промишлеността, 
експерти по въпросите на сътрудни-
чеството за развитие, научната общност 
и гражданското общество с цел да обсъ-

На 20 януари специализирана секция 
NAT на ЕИСК проведе своето заседание 
в сградата на панаира. То беше съпрово-
дено от обществено изслушване на тема 
„ОСП през 2020 г.: ще даде ли реформата 
на Общата организация на пазара повече 
власт на земеделските стопани?“. Заклю-
ченията от изслушването ще бъдат отра-
зени в становището на ЕИСК относно 
„ОСП през 2020 г.“, което се предвижда 
да бъде прието през март 2012 г. (ФДА)
 ●

За повече информация:

Международна „зелена“ седмица 
(International Green Week): http://www.
gruenewoche.de/en/

Световен форум за храни и земеделие: 
http://www.gff a-berlin.de/en

Миротворческата роля на ЕС

Становище REX/326 (доклад-
чик: Джейн Морис, Обединеното 
кралство, III гр.) прави оценка на 
миротворческата роля на ЕС и пред-
лага някои насоки за най-добри прак-
тики и  бъдещата политика в  тази 
област, като обръща специално 
внимание на по-голямото участие на 

гражданското общество. Създаването на Службата за външна дейност 
на ЕС предоставя отлична възможност за подобряване на съгласува-
ността и за разработване на интегрирана система за разрешаване на 
конфликти в световен мащаб. В качеството си на най-успешния модел 
на политическа интеграция в света ЕС би могъл да възприеме цялостен 
подход като крачка напред в своите миротворчески мисии. На практика 
тази нова стратегия може да се осъществи, като се приложат едновре-
менно цивилни, военни, дипломатически, хуманитарни, търговски, 
инвестиционни мерки и мерки за развитие. При този нов координиран 
подход организациите на гражданското общество ще играят ключова 
роля за гарантирането на ефективността и дългосрочната устойчивост 
на стратегиите за укрепване на мира. Конкретни предложения в това 
отношение са: създаването на база данни за европейски експерти по 
укрепване на мира от съдебната система, полицията, неправителстве-
ните организации, сферата на медиаторите и др., и на Оперативна група, 
в която да участват представители на Европейския парламент, Европей-
ската комисия, Комитета на регионите и, разбира се, ЕИСК. (АСП) ●

ГМО в ЕС

Позицията на ЕИСК по отношение на ГМО в ЕС получи подкрепата 
на мнозинството от членовете на януарската пленарна сесия, където 
беше представена от докладчика Мартин Зикер (група „Работници“, 
Нидерландия). Настоящата правна рамка на ЕС за ГМО е в процес на 
промяна и затова в близко бъдеще ЕИСК ще представя по-често виж-
данията си по политиката и законодателството за генно модифициране. 
За да подготви настоящия дебат и да му зададе насоки, становището 
представя в най-общ вид настоящото състояние и проблемите, свързани 
с ГМО, както и тяхното регламентиране в ЕС. Това обхваща различни 

етични, екологични, техноло-
гични, (социално)икономи-
чески, правни и политически 
въпроси, които трябва да бъдат 
разгледани в широк обществен 
контекст. Становището има за 
цел да предостави пътна карта 
за балансирана и компетентна 

политическа дискусия по тези важни въпроси. (АИЛ) ●

За повече правомощия за Европа в енергийната 
политика

В своето становище по собствена инициатива ЕИСК доразви идеята на 
бившия председател на Европейската комисия Жак Делор за създаване 
на Европейска енергийна общност като начин да се навакса изгубената 
инерция и да се приключи изграждането на общоевропейския вътрешен 
енергиен пазар.

В документа беше изтъкнато значението на общия подход към 
производството, преноса и потреблението на енергия и беше отпра-
вена препоръка към държавите членки да действат „отговорно“ в тази 
област. Комитетът изрази недоволството си от едностранните решения 
в енергийната област, заявявайки, че „в дух на солидарност и ефек-
тивност“ подобни решения трябва да се взимат „с общо съгласие на 
равнището на ЕС“.

Като първа стъпка към Европейска енергийна общност ЕИСК под-
крепи идеята за създаване на регионални енергийни блокове, в рамките 
на които страните и операторите да координират ключовите си решения 
относно енергийния микс и развитието на мрежите. Това би генерирало 
значителни икономии от мащаба и би довело до постепенно интегри-
ране на отделните до този момент пазари, с което би се постигнало 
съгласуване на цените, изтъкна ЕИСК.

Комитетът подкрепи идеята на Жак Делор за създаване на „евро-
пейска група за закупуване на газ“ с цел да се укрепят преговорните 
позиции на държавите членки и дружествата. ЕИСК е категоричен, че 
Европейската комисия би трябвало да договаря енергийните споразуме-

ния с трети страни от името на държавите членки и да получи правото 
да проучва националните споразумения в областта на енергетиката 
преди те да влязат в сила. (МБ) ●

Заетост за младите хора, технически умения 
и мобилност

Последиците от икономическата криза показаха, че пазарите на труда 
страдат от структурни проблеми. Най-засегнати от това са именно мла-
дите хора, на които става все по-трудно да навлизат в пазара на труда. 
В становището на ЕИСК по собствена инициатива SOC/421 (докладчик: 
Дорте Андерсен, група „Работодатели“, Дания) се набелязват мерки за 
улесняване на навлизането и мобилността на младите хора в трудовия 
пазар. В документа се изтъква колко е важно да е налице по-задълбочено 
сътрудничество между стопанския и образователния сектор за подо-
бряване на възможностите за заетост чрез предоставяне на подходящи 
умения на учениците в средните училища. (РДР) ●

Професионалното образование и обучение 
като висококачествена алтернатива на висшето 
образование

В прогнозите за бъдещата необходимост от умения на територията 
на ЕС се откроява все по-голямо търсене на висококвалифицирана 
работна ръка до 2020 г. В становището на ЕИСК (с докладчик Владимира 
Дърбалова, група „Работодатели“, Чешката република) се посочва, че 
е време държавите-членки да реформират своите системи за професио-
нално образование и обучение (ПОО). ПОО би следвало да се превърне 
в привлекателна алтернатива на академичното образование, тъй като 
единствено добрият баланс между тях може да осигури икономиче-

ски растеж и социален напредък. 
Социалните партньори би тряб-
вало да подкрепят правителствата 
при разработването и прилагането 
на политики за професионално 
образование и обучение, за да може 
подготовката на кадрите да съответ-
ства на потребностите на пазара на 
труда. (РДР) ●

ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО

Джейн Морис, член на ЕИСК

Мартин Зикер, член на ЕИСК

Владимира Дърбалова, член на ЕИСК

дят приоритетни въпроси от областта на 
земеделието в съответствие с тазгодиш-
ния надслов на форума — „Продовол-
ствена сигурност чрез устойчив растеж 
—  извършване на земеделска дейност 
с ограничени ресурси“. Темата е особено 
значима в светлината на предстоящата 
Конференция на ООН за устойчиво раз-
витие (Рио+20).

Стафан Нилсон взе участие в няколко 
прояви на високо равнище и направи 
изявление пред дискусионната група на 
министрите на земеделието, участващи 
във форума, на 21 януари. В него той пов-
торно изтъкна необходимостта да се под-
държа диалог със земеделските стопани 
и техните организации и да се осигурява 
участието им във вземането на решения 
относно реформите за постигане на по-
голяма устойчивост в земеделието.

От ляво надясно: Стафан Нилсон, председател на ЕИСК, и Илзе Айгнер, министър на храните, земеделието и защитата 
на потребителите на Германия

Контактната група на ЕИСК „ЕС—Япо-
ния“ посети страната през ноември, за 
да направи оценка на възстановяването 
≠  от разрушителното земетресение 
и цунами, които я удариха миналия 
март и оставиха след себе си 20 000 заги-
нали или изчезнали и 350 000 души без 
дом. Десетки хиляди хора в засегнатите 
области са настанени във временни 
жилища и възстановяването тепърва 
започва.

Бедствието накара много хора да се 
запитат: „Какво мога да направя, за да 
помогна?“ Някои, като студентите от 
университета Куансей Гакуин, почув-
стваха, че не могат да останат безу-
частни. Те се събраха и дадоха начало 
на проекта „Heart on Coin“, чиято цел 
е да събира дарения и послания от цял 
свят и  да ги изпраща на училищата 
и кооперациите на рибарите в опус-
тошените райони. Освен това те пре-
пратиха на дарителите съобщенията на 
възползвалите се от помощите. Всичко 
е  публикувано на уебсайта, където 
можете да намерите успокоителното 
съобщение на един турски дарител: 
„Никога не губете надежда. Не сте 
сами!“ или следната повдигаща духа 
бележка от Тайланд: „Не спирайте да се 

и

борите. Бъдещето идва, залято от слън-
чева светлина“. Десет месеца по-късно 
набраните средства са на стойност над 
30 000 евро.

„Възстановяването от такова бед-
ствие изисква време и съзнанието, че 
някой е загрижен и мисли за теб, е също 
толкова важно, колкото и финансовата 
подкрепа“, каза председателят на кон-
тактната група Ева Перендсон (Есто-
ния, група „Работодатели“).

След земетресението се появиха 
много на брой организации. Ще ги 
срещнете по улиците —  социални 
групи, които набират средства и коор-
динират програми за подпомагане, 
а около 2000 доброволци помагат еже-
дневно на хората в засегнатите райони.

Те не само дадоха тласък на усили-
ята на правителството да възстанови 
и изгради отново района, но и успяха 
да преодолеят някои от трудностите, 
с които се сблъскват управляващите.

Япония няма голям опит в получа-
ването и управлението на чуждестранна 
помощ. Оскъдният експертен опит 
в съчетание с огромния мащаб на ката-
строфата затрудниха правителството 
при бързото предоставяне на надежда 
информация на изпадналото в паника 
население и при ефикасното разпреде-
ление на даренията, прииждащи от цял 
свят. През септември 2011 г. около 60% 
от даренията все още не бяха раздадени 
на нуждаещите се.

Но въпреки блестящото предста-
вяне на доброволците, все още има 

 

Ученици доброволци от Осака, участващи 
в проекта „Heart on Coin „Kizuna“, 
предават подаръците от ЕИСК на децата по 
време на фестивала „Тагаджо Фуреай“

ЕИСК инфо — Брой 2, февруари 2012 г.

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

>>>  C т p .  4



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

В подготовката на настоящия 

брой взеха участие:
Алехандро Искиердо Лопес (АИЛ) 
Антонио Сантамария Паргада (АСП) 
Коралия Катана (КК) 
Ева Перендсон (ЕП) 
Филипо де Агостини (ФДА) 
Мачией Бури (МБ) 

Майте Ван Дьорсен (МВД) 
Рафаеле де Розе (РДР) 

Обща координация:
Надя Качичник
European Economic and Social Committee
Jacques Delors Building
Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel
BELGIQUE/BELGIË
Тел. +32 25469396 или +32 25469586
Факс +32 25469764
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
(http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info)

„ЕИСК инфо“ 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 март 2012 г.

НАКРАТКО

очевидна необходимост от укрепване 
на доброволческите организации и от 
по-голямо признание на ключовата им 
роля за подпомагане на пострадалите.

Тъй като посещението на ЕИСК се 
състоя точно преди Коледа, Комитетът 
използва възможността да раздаде на 
децата малки подаръци като календари, 

цветни моливи или линии. „Бедствието 
остави много деца осиротели и почти 
неспособни да участват в учебни или 
любителски занимания в група. Иска-
хме да почувстват, че не са сами и за 
малко да ги откъснем от действител-
ността“, заяви Ева Перендсон. ●

Конкурс за видеоклипове 2012 г.: дайте своя глас!

Нотка модерно изкуство в датския кралски дворец

Йост ван Йерсел в дебат по руската телевизия: „Икономическата ни 
основа е стабилна. ЕС се нуждае само от доверие и самочувствие“

По инициатива на Анна Мария Дар-
манин, заместник-председателя на 
ЕИСК, отговарящ за комуникацията, 
Комитетът започна 2012 г. с покана 
към младите хора от цяла Европа да 
участват във видеоконкурс. Целта на 
конкурса е да накара младите хора да 

От 18 януари в рамките на датското 
председателство на ЕС и в сътрудни-
чество с Датския културен институт, 
ЕИСК ще бъде домакин на фотограф-
ска изложба, озаглавена „Модерен 
кралски дом“. Изложбата представя 
новаторската художествена рестав-
рация на двореца на Фредерик VIII 
в Амалиенборг, Копенхаген, извър-
шена от 2004 до 2010 г.

На 7 декември Йост ван Йерсел, пред-
седател на Координационната група по 
стратегията „Европа 2020“ на ЕИСК, 
участва в дебата „Крос Ток“ излъчван 
по телевизия „Русия Днес“ с водещ 
Питър Лавел. Другите двама учас-
тници Ан Петифор и Джеймс Мидуей 
поддържаха предимно евроскептична 
позиция с предвиждания за мащабна 
политическа криза и  дори срив на 
еврото. И двамата изразиха силно кри-
тични позиции спрямо европейските 
лидери и политици.

Въпреки враждебната атмосфера, 
Йост ван Йерсел убедително изтъкна 
факта, че еврото има добри позиции 
спрямо долара или йената и че ико-
номиката на ЕС е в доста добро със-
тояние, като се има предвид много 
трудната обстановка в  Европа и  в 
Западния свят като цяло. Пробле-
мите, свързани с  еврото, ще бъдат 
преодолени. За съжаление нямаше 

покажат по артистичен начин, „без 
маска и прикрити чувства“, какво 
означава Европа за тях.

Всички материали, изпра-
тени между 1 януари и 15 февру-
ари 2012 г., можете да намерите на 
уебсайта на ЕИСК: http://www.eesc.
europa.eu/video-challenge. Нещо 
повече, от 18 февруари до 12,00 ч. на 
2 март 2012 г. можете да гласувате на 
уебсайта за вашия любим видеоклип. 
Трите най-добри клипа ще си поде-
лят парична награда от 10 000 евро, 
която ще се присъди на церемонията 
по връчване на наградите на 15 март 
2012 г.

В рамките на процеса на рестав-
рация престолонаследникът принц 
Фредерик и принцеса Мери решиха да 
разрешат на десет съвременни датски 
творци да реновират някои стаи в дво-
реца, като придадат на кралската рези-
денция от ХVІІІ век модерна нотка. 
Всеки творец е търсил вдъхновение 
по различен начин: някои са се стре-
мили да отразят културното и истори-

достатъчно време, за да се обясни 
позицията на Комитета по бъдещия 
икономически модел на ЕС, базиран 
на стратегията „Европа 2020“.

Но стана съвсем ясно, че институ-
циите на ЕС трябва да съберат точно 
толкова доверие, колкото и  иконо-
мическият модел на ЕС. Посланието 
беше ясно: има план за Европа за 
следващите осем години. Когато деба-
тът се съсредоточи прекалено много 
върху последните заседания на Съвета 
и неотдавнашните събития, Йост ван 
Йерсел посочи, че европейският модел 
на социалната пазарна икономика, 
съчетаващ конкурентоспособност със 
социално приобщаване, трябва да бъде 
признат за успешен.

За да се запази икономическата 
устойчивост в трудни времена и в един 
променящ се свят, е  изключително 
важно да се изслушат предложенията 
на европейското гражданско общество 
за дългосрочни и краткосрочни стра-
тегии.

Оживеният дебат беше добра въз-
можност да се представят позициите 
на Комитета по тези ключови въпроси 
извън границите на ЕС. (АСП) ●

Когато гласувате, не забравяйте, 
че 2012 г. е Европейската година на 
активния живот на възрастните хора 
и на солидарността между поколени-
ята, а ЕИСК насърчи участниците да 
вземат този факт предвид при форми-
рането на творческите екипи. Повече 
информация за тематичната евро-
пейска година можете да намерите на 
http://ec.europa.eu/social/ey2012main.
jsp?langId=en&catId=971.

Не пропускайте да подкрепите 
артистичните и динамични младежи 
на Европа, като гласувате за клипа, 
който най-много ви допада! (МВД)
 ●

ческото наследство на двореца, докато 
други са предпочели да оставят отпе-
чатък от собствените си художествени 
търсения или са привнесли в работата 
си елементи от живота на принца прес-
толонаследник и принцесата.

Посещението на изложбата дава 
чудесна възможност на публиката да 
почувства успешното съчетание на 
рококо и съвременно изкуство.

ЕИСК беше удостоен с  честта да 
посрещне принца престолонаследник 
и принцесата на 26 януари в централ-
ната си сграда. Снимки от тяхната визита 
можете да намерите на уебсайта на 
ЕИСК на адрес: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.events-and-activities-
culture-royal-modern-household-photos.

Изложбата беше открита в  при-
съствието на Стафан Нилсон на 18 
януари и ще остане отворена за пуб-
ликата от понеделник до петък до 23 
март. (МВД) ●

От ляво надясно: принцесата на Дания, престолонаследникът 
на Дания и Стафан Нилсон, председател на ЕИСК

Йост ван Йерсел, член на ЕИСК

„Работническите комисии“ по време на диктатурата

„Comisiones Obreras en la Dictadura“ 
(„Работническите комисии по време 
на диктатурата“) е заглавие на излязла 
наскоро книга на испански, чийто автор 
е Хуан Морено, член на ЕИСК и бивш 
секретар по международните отноше-
ния на испанската Конфедерация на 
профсъюзите „Работнически комисии“. 
Книгата беше представена на 18 януари 
в ЕИСК на церемония, водена от Геор-
гиос Дасис, председател на II група.

В 16 съдържателни глави се про-
следява историята на Работническите 
комисии от създаването им в разгара 
на военната диктатура на Франко до 
узаконяването на Конфедерацията на 
профсъюзите през април 1977 г.

Публикацията дава цялостна пред-
става за социално-политическото дви-
жение „Работнически комисии“ чрез 
подробния разказ за кампаниите, които 
то води и жертвите, които се изискват 
от неговите членове и лидери. Книгата 
завършва в началото на прехода, когато 
след смъртта на диктатора профсъюзът 
организира многобройни стачки про-
тив намеренията за запазване на ста-
туквото и се противопоставя твърдо 
на насилието на крайната десница. По 
този начин успява да направи така, че 
престъпления като атентата от Аточа 
да се обърнат срещу привържениците 
на статуквото и да ускори прехода към 
демокрация. (АИЛ) ●

Скоро в ЕИСК
14-и европейски ден на потребителя: нови пътища за постигане на устойчиво потребление

На 15 март в Копенхаген ще бъде отбе-
лязан Европейският ден на потребителя, 
който тази година се провежда за 14-и 
път. Основната му тема ще бъде устой-
чивото потребление.

Устойчиво потребление означава да 
се гарантира посрещането на основните 
нужди и по-доброто качество на живот 
както днес, така и за бъдещите поколе-
ния. В този контекст днешното поведение 
на потребителите, както и енергийната 
ефективност и изменението на климата, 
повдигат важни въпроси и налагат необ-

ходимостта от нови насоки за постигане 
на устойчиво развитие. Тези въпроси 
ще бъдат обсъдени на трите дискусии, 
организирани в рамките на Европейския 
ден на потребителя, като акцент ще бъде 
поставен върху сегашната криза и вли-
янието, което тя оказа върху нуждите 
и покупателните ни модели. (МВБ) ●

Повече информация за това съби-
тие можете да намерите на адрес 
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-european-
consumer-day-2012. 
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