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ЕИСК инфо — Брой 6, юли 2011 г. — Специално издание

Интервю с Йежи Бузек, председател на Европейския парламент

„ЕИСК инфо“: Какво е вашето послание към представителите на 
гражданското общество в цяла Европа? Ще се задълбочава ли и 
занапред сътрудничеството между членовете на Европейския 
парламент и представителите на гражданското общество?

Йежи Бузек: Бих искал да подчертая ролята на организираното гражданско общество за 

демокрацията. Аз се изказах по този въпрос на откриването на „Агора“ през януари тази 

година, засягал съм го и по много други поводи, когато съм се произнасял срещу режи-

мите в Северна Африка и Беларус. Тогава повторих, че подкрепата за организациите 

на гражданското общество трябва да се засили. Това намери отражение в много резо-

люция на ЕП. В Европейския съюз знаем, че без гражданско общество не може да има 

никаква демокрация.

Вие, членовете на ЕИСК, сте говорителите на гражданското общество и представяте 

важни обществени интереси. Вие допринасяте за постигането на истински диалог между 

ЕС и неговите граждани и разпространявате в своите страни знания за ЕС, без които не 

би имало желание за по-задълбочена интеграция. Европейският парламент има нужда от 

вас. Това сътрудничество трябва да продължи в интерес на гражданите на ЕС. Нашият 

общ опит би бил от полза на страните, които в настоящия момент избират пътя на демо-

кратичните реформи, или на онези, които ще направят това в бъдеще. Това е голям успех.

„ЕИСК инфо“: Какво очаквате от полското председателство 
на ЕС?

Йежи Бузек: Често пъти казвам, че Европейският съюз разчита на Полша да придаде ново 

качество на Европа и да бъде източник на вдъхновение чрез своя предприемачески дух, 

откритост и ентусиазъм. Това са характерни полски черти. Ние искаме Европа да има 

най-конкурентоспособната икономика в света. Затова аз подкрепям целите на полското 

председателство: ефективен бюджет, свидетелстващ за солидарност, по-силен вътрешен 

пазар и по-добро използване на потенциала на човешкия капитал.

Приветствам ангажираността на Полша по отношение на политиката на добросъсед-

ство, включително с Източното партньорство и с южните ни съседси, благодарение на 

което нашите ценности и нашето послание се разпространяват отвъд границите на ЕС.

Като председател на Европейския парламент разчитам, че между ЕП и полското пра-

вителство ще има добро сътрудничество, тъй като в резултат на влизането в сила на Дого-

вора от Лисабон ние решаваме повечето законодателни въпроси съвместно със Съвета 

на Европейския съюз. Надявам се също, че Полша ще съумее да съгласува по ефективен 

начин интересите на държавите-членки, а това не е лесна задача, особено в период на 

криза. Не липсват предизвикателства, но Полша е доказала неведнъж, че е ефективна 

и солидарна държава-членка на Европейския съюз с огромен потенциал. (МБ) ●

УВОДНА СТАТИЯ

УВОДНА СТАТИЯ

В търсене на бюджетен баланс

Полша за конкурентна, сигурна и открита Европа

Уважаеми читатели,
По данни на Евростат безработицата сред младите хора 
в Испания към момента надвишава 44 %. Данните са 
потискащи, а статистиката в други страни от ЕС също 
не е утешителна. Безработицата сред младите хора 
надвишава 20 % в повече от половината държави-членки 
на ЕС. Във всички страни от ЕС, за които има налични 

данни, равнището на безработицата сред младите неизменно е над средното ниво 
на безработицата.

Безработицата сред младите хора е трагично разхищение на потенциал, което не 
само подкопава икономическия растеж, но и в бъдеще ще има сериозни последици 
за социалното сближаване. Освен това безработицата е обществен проблем, за 
който отделният човек плаща висока цена. Според Дани Дорлинг, професор по 
география на населението от Шефийлдския университет, малко други проблеми 
могат да бъдат толкова травмиращи за младите хора като безработицата, тъй като 
тя оставя трайни белези и може да има дългосрочни последици: по-високият риск от 
бъдеща безработица и по-ниските доходи за целия трудов живот са само част от тях.

Наскоро ЕИСК организира редица прояви, особено в Испания и Малта (за 
които можете да прочетете в настоящия брой), на които подходи директно към 
този проблем. Макар и да се наложи изводът, че няма универсално, чудодейно 
решение на тази трудна ситуация, считаме, че трябва да се предприемат действия 
едновременно в няколко области.

Първо, трябва да съживим икономическия растеж, който е генератор на нови 
работни места. При наличието на икономически растеж перспективите за заетост 
на младите хора също ще се подобрят. Второ, трябва да се справим с проблема с 
отпадането от училище и да премахнем несъответствията между образователните 
системи и нуждите на трудовия пазар. Много важна роля в това отношение играе 
неформалното образование. Трето, регулаторната рамка на нашите трудови пазари 
трябва да бъде преосмислена с оглед на съчетаването на гъвкавост и сигурност. 
Трябва да дадем на младите хора ясни перспективи за превръщане на техните 
временни договори и/или договори на непълен работен ден (след известно време и 
при ясно определени условия) в постоянни договори на пълен работен ден. Младите 
хора трябва да виждат ясна перспектива за постигане на по-голяма стабилност.

Не на последно място трябва да обърнем внимание на службите по заетостта. 
Когато младите хора са изложени на риска да изгубят работата си, всяка подкрепа 
е от значение. Такава е и идеята за субсидирани работни места за уязвими групи, 
които трудно биха получили достъп до обикновените трудови пазари, особено 
млади хора с много ниска или никаква квалификация. Добър пример за такава мярка 
е „гаранционната схема за младите хора“, предвидена в инициативата „Младежта 
в движение“. Тя предвижда държавите-членки да бъдат насърчени да гарантират, 
че младите хора ще получават предложение за работа, допълнително обучение или 
професионален опит в срок до шест месеца след като завършат училище.

Анна Мария Дарманин
Заместник-председател

Уважаеми читатели,
Като заместник-председател на ЕИСК, като европеец 
и поляк, очаквам с голямо нетърпение първото в 
историята полско председателство на Съвета на ЕС.

Приветствам решението на Полша да действа 
решително за растежа, а не само за изплащането на 
дълговете на Европа, което, макар и важно, само по 

себе си няма да гарантира засилен растеж. Вече установихме дълбоките причини 
за кризата и сега е време да гледаме напред и да формулираме солидни стратегии 
за поддържане на растежа, като по този начин гарантираме, че Европа остава 
конкурентоспособна.

Искрено се надявам, че полското председателство ще постигне напредък в 
редица ключови области, например единния пазар, което, ако се осъществи, 
ще даде тласък на икономическия растеж. Един амбициозен бюджет на ЕС ще 
увеличи също икономическия потенциал на Европа и аз очаквам полското 
председателство ясно да посочи това по време на предстоящите бюджетни 
преговори за бъдещата финансова перспектива.

В навечерието на предстоящите преговори ЕИСК ясно показва, че 
принципът на „подобаваща компенсация“ трябва да бъде изоставен. Той 
противоречи на ценности като солидарността и взаимната изгода, които стоят 
в основата на европейската интеграция. ЕИСК подкрепя принципа собствените 
ресурси на ЕС да отиват директно в бюджета на ЕС, заменяйки националните 
вноски. Начинът на финансиране на бюджета на ЕС е ясно мерило за напредък 
в европейската интеграция.

През последните две години комисията е непреклонна в своите призиви 
да се даде по-голяма роля на гражданското общество за изпълнение на 
вдъхновеното от ЕС законодателство и за насърчаване на икономическата 
интеграция в страните, включени в инициативата „Източно партньорство“. Ето 
защо с голямо задоволство констатирам, че Източното партньорство, което до 
неотдавна може до известна степен да е било пренебрегвано, стои на предни 
позиции в дневния ред на председателството. Неотдавнашните събития по 
южните брегове на Средиземно море доказаха колко е важно да имаме стабилни 
добросъседски отношения, а не само сигурност в областта на търговията и 
енергетиката.

На този фон опитът на Полша (мирната ≠ революция срещу комунизма 
през 1989 г. и успешното ≠ преобразяване) може да се използва, за да се улесни 
разпространяването на демокрацията в арабския свят. Както и в Полша по 
онова време, събитията в арабския свят вече са доказали важната роля 
на гражданското общество в създаването на История с главно „И“. Аз съм 
щастлив и горд, че организираното гражданско общество, представлявано от 
ЕИСК на равнище ЕС, проявява готовност и желание да съдейства на полското 
председателство за постигане на неговите амбициозни цели от практическо 
значение.

Яцек Кравчик
Заместник-председател

20 юли 2011 г.
Варшава, Полша: 
Конференция за проследяване 
на становището на ЕИСК относно 
„Устойчиво развитие на 
транспортната политика на 
ЕС и планиране в областта на 
TEМ-T“, организирана съвместно 
с полското министерство на 
инфраструктурата

13 септември 2011 г.
ЕИСК, Брюксел: заседание 
на координационната група 
по стратегията „Европа 2020“ 
с националните представители

21–22 септември 2011 г.
ЕИСК, Брюксел, Белгия: 
„ЕИСК—„Дизайн Илевън“ 
церемония по връчване на 
наградите и откриване на 
изложбата

В ТОЗИ БРОЙ

Европейската година на 
доброволчеството: висока 
оценка за доброволчеството

Полско председателство: „Полша 
ще работи за конкурентна, 
сигурна и открита Европа“, каза 
полският държавен секретар по 
европейските въпроси

ЕИСК изготвя четири 
проучвателни становища 
по искане на полското 
председателство

ЕИСК се ангажира с безработните 
млади хора

Семинар ЕС—Русия: повече 
правомощия за гражданското 
общество в усилията за 
постигане на устойчивост

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА
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Прегледът на бюджета на ЕС се 

извършва във време на голяма финан-

сова несигурност по целия континент. 

ЕИСК изложи препоръките си в стано-

вище, изготвено от Анри Малос (група 

„Работодатели“, Франция) и Жерар 

Дантен (група „Работници“, Франция). 

Поради икономическата и финансова 

криза и нарастващите дефицити в 

повечето държави-членки някои смя-

тат, че ЕС не разполага с бюджетна 

подкрепа за изпълнение на полити-

ческата си стратегия или на новите си 

Основната задача, която си възлага полското председателство, е засилването на икономическия рас-

теж и възстановяването на доверието на гражданите. Европа извлече поуки от кризата и реформира 

устройството на своя икономическия стълб. Сега тя трябва да предприеме решителни мерки, за да 

насърчи растежа и да изгради конкурентоспособна икономика. За тази цел Полша ще се съсредоточи 

върху разширяването и задълбочаването на единния европейски пазар, насърчаването на инвести-

ционната политика и укрепването на интелектуалния капитал. Всички тези мерки са първостепенен 

приоритет на полското председателство: „Европейската интеграция — източник на растеж“. За да 

постигнем ефективно амбициите си в тази област, която обхваща и активните политики по заетостта, 

ние придаваме голямо значение на препоръките, които поискахме от Европейския икономически 

и социален комитет.

„Сигурна Европа“ е вторият въпрос, по който възнамеряваме да работим. Този аспект включва 

както енергийната сигурност — кауза, която Полша вече няколко години отстоява в ЕС, — така и 

продоволствената сигурност или укрепването на Европейската политика за сигурност и отбрана. 

Амбицията ни е укрепване на позицията на ЕС на световната сцена и ние ще подкрепим всички 

мерки за постигането на тази цел.

Европа, която се възползва от отварянето — това е третият и най-обширен основен приоритет на полското председателство на ЕС. 

Нашето желание е Хърватия да се присъедини към Европейския съюз, но ще подкрепим процеса на присъединяване и на другите страни. 

Възнамеряваме да задълбочим Източното партньорство, което привлича Украйна, Беларус, Молдова, Азербайджан, Армения и Грузия в 

орбитата на ЕС. В рамките на това партньорство ще положим усилия за сключването на споразумения за асоцииране и за създаването на 

зони за свободна търговия. Във връзка с това ЕИСК подготвя за нас становище относно взаимодействието между Източното партньорство 

и източното измерение на политиката на Европейския съюз.

Да председателстваш, означава не само да планираш бъдещето, но преди всичко да отговаряш адекватно на текущите събития. Във 

връзка с това ще следим отблизо събитията в южните съседки на ЕС и ще подкрепяме действията, които имат за цел изграждането на нови 

отношения между ЕС и арабския свят. Желаем също така да се разработи цялостна стратегия за действие в полза на демократизацията и 

създаването на модерни държавни структури в страните от този регион.

Накратко полското председателство ще се стреми към изграждане на икономически силна Европа, способна да посрещне бъдещето с 

увереност, и към подобряване на обществените настроения в ЕС. Очевидно е, че няма да успеем да постигнем всичко това без активното 

участие на гражданското общество, представлявано на равнището на ЕС от Европейския икономически и социален комитет. ●

Миколай Довгиелевич, държавен секретар по европейските въпроси и икономическата политика в Министерството на външните работи на Полша

ангажименти по Договора от Лисабон. 

Ето защо е необходим „интелигентен“ 

бюджет, който ще осигури на ЕС сред-

ства за постигне на целите му, без да 

се увеличава данъчната тежест върху 

гражданите и предприятията в Европа.

ЕИСК смята, че принципът на 

„подобаваща възвращаемост“ следва 

да бъде отхвърлен, тъй като проти-

воречи на ценности като солидарност 

и взаимната изгода, които стоят в 

основата на европейската интегра-

ция. Вместо това трябва да се при-

лага принципът на субсидиарността, 

според който въпросите следва да 

бъдат решавани от най-малкия или от 

най-малко централизирания орган, и 

ЕИСК приветства предложението на 

Европейската комисия за използване 

на собствени ресурси, които могат да 

бъдат новосъздадени или да заменят 

националните данъци. Националните 

и европейските бюджети следва да се 

допълват взаимно, за да се увеличи 

обхватът на ЕС с оглед постигане на 

политическите му цели.

За да имаме ефективен бюджет, от 

основно значение е да се съсредото-

чим върху битката за общественото 

мнение. Очертаването на разходите за 

„не-Европа“ ще спомогне убедително 

за получаване на обществена подкрепа. 

Ето защо Комитетът, също като Евро-

пейския парламент, би желал да се 

извършат и публикуват проучвания 

на разходите за „не-Европа“, като се 

подчертае дублирането в националните 

бюджети. Комитетът ще се ангажира 

с тези проучвания и ще предостави 

допълнителни рекламни материали, 

насочени към европейските граж-

дани. (МА) ●

НАКРАТКО

IN MEMORIAM

ЕИСК на срещата на Г-20 — глобални 
решения за ценовата нестабилност

На 22  и 23  юни в Париж се проведе 

среща на министрите на земеделието 

на страните от Г-20, на която бяха обсъ-

дени тенденциите на световните сел-

скостопански пазари и свързаните с тях 

търговски преговори. Франция, която 

понастоящем е председател на Г-20, 

постави продоволствената сигурност 

сред ключовите си политически при-

оритети и поиска от ЕИСК да изготви 

своя принос за заседанието през месец 

юни. Въпросите, свързани с продовол-

ствената сигурност, са от голямо значе-

ние както за селскостопанската, така и 

за търговската политика и политиката 

на развитие.

За да положи основите за изграждане 

на своята позиция, на 23 май ЕИСК орга-

низира конференция на тема „Храна за 

всички — към световно 

споразумение“. Предста-

вители на ООН, ФАО, Г-20, 

ЕС и други организации се 

срещнаха в Брюксел, за да 

обсъдят начините за борба 

със селскостопанската 

криза на световно равнище. 

Конференцията събра 

водещи фигури и експерти 

с цел изготвяне на препо-

ръки от страна на ЕС преди 

срещата на министрите на 

земеделието на страните от Г-20 на 22 и 

23 юни.

„Не можем да си позволим нова 

селскостопанска криза на световните 

пазари. Безконтролната спекула е разру-

шителна за развиващите се страни, води 

до глад, а хората, които изкарват прехра-

ната си със селско стопанство, обедня-

ват. Трябва да я спрем и Европейският 

съюз е поел ангажимент да го стори“, 

заяви Стафан Нилсон, председател на 

Европейския икономически и социа-

лен комитет и водещ на конференцията.

Въз основа на предложението на 

ЕИСК, отправено към френското пред-

седателство, на 22 и 23 юни в Париж бяха 

обсъдени и съгласувани конкретни идеи 

в шест направления: насърчаването на 

устойчиво селско стопанство, ключо-

вата роля на гражданското общество, 

признаването на правото на прехрана, 

необходимостта от съгласуваност на 

политиките, подобряването на функци-

онирането на селскостопанските пазари 

и защитата на хората в неравностойно 

положение.

Наред с това ЕИСК горещо насърчи 

по-добрата координация и сътруд-

ничество между международните 

организации и най-вече по-силната 

съгласуваност на техните действия. 

ЕИСК подчерта и необходимостта да 

се улесни достъпът на селскостопан-

ските производители, включително на 

дребните стопани, до международно и 

европейско финансиране, както и да 

се гарантира равният и неограничен 

достъп на жените до производствените 

ресурси. (АИЛ) 

Заключенията от конференцията 

„Храна за всички“ можете да намерите 

на: 

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ ●

ЕС разчита на Полша да внесе ново 
качество в Европа

Семинар ЕС—Русия

На 28 юни в Брюксел се проведе съвместен работен семинар 

на ЕИСК и Обществената палата на Русия. Това беше четвър-

тата подобна среща между двете организации, като този път 

основният акцент беше върху перспективата за постигане 

на „по-зелени“ икономики. Този обмен на мнения се про-

веде в контекста на Конференцията на ООН за устойчивото 

развитие в Рио следващата година. Това ще бъде чудесна 

възможност да се демонстрира степента на съгласие между 

гражданските общества на ЕС и Русия.

В очакване на конференцията на ООН участниците в 

работния семинар отправиха категорично послание, като 

призоваха екологичните проблеми да бъдат отчитани в по-

голяма степен при изготвянето на националните политики. 

Те също така подчертаха, че е важно организираното граж-

данско общество да бъде включено в изготвянето на поли-

тиките за устойчива околна среда. Участниците обсъдиха 

и други изключително важни въпроси, като миграцията и 

ролята на гражданското общество в партньорството за модер-

низация ЕС-Русия.

Допълнителна информация и заключенията от семинара 

могат да бъдат намерени на електронен адрес: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia. (ЦЙ) 

 ●

Посещение на Консултативния комитет на 
Европейското икономическо пространство в Естония

По предложение на своето бюро, Консулта-

тивният комитет на Европейското иконо-

мическо пространство (КК ЕИП) проведе 

деветнадесетото си заседание в гр. Тарту, 

Естония, на 12 и 13 май. В рамките му беше 

включено посещение на центъра за рехаби-

литация на деца с увреждания и за работа с 

техните семейства, ръководен от естонската 

фондация „Агренска“, и посещение на науч-

ния парк на Тарту.

На заседанието беше обсъдено спора-

зумението с Европейското икономическо 

пространство. Присъстваха Ларс Ерик Нор-

дгард, директор на Секретариата на Евро-

пейската асоциация за свободна търговия 

(ЕАСТ) и Пер Сандерунд, председател на 

Надзорния орган на ЕАСТ. Присъединя-

ването на Исландия към Европейския съюз 

също беше включено в дневния ред.

Членовете на КК ЕИП обсъдиха и две 

резолюции относно Акта за единния пазар 

и работен документ относно европейското 

икономическо управление. Професор Раул 

Еамец от Университета в Тарту направи 

обстоен преглед на икономическото поло-

жение и на фискалната дисциплина, както 

и анализ на предложените мерки за помощ 

на еврозоната.

В документ, включващ нова резолюция 

и доклад на тема „Иновациите в областта 

на енергетиката“, беше подчертана необ-

ходимостта от по-масово познаване и 

увеличено прилагане на технологиите за 

енергийна ефективност. В този документ 

беше отправен и призив за увеличение на 

ръста на инвестициите в научноизследова-

телската и развойната дейност, по-специ-

ално на инвестициите от страна на частния 

сектор, където Европа бележи изоставане. 

Поражда загриженост фактът, че в тази 

област няма активни европейски пред-

приятия.

След приключването на заседанията, 

участниците посетиха центъра за рехаби-

литация на деца с увреждания и за работа с 

техните семейства, ръководен от естонската 

фондация „Агренска“ в Тамисту. Съпред-

седателят на КК ЕИП Мелис Йост поясни 

целта и дейностите на механизма за естон-

ско-шведско постоянно сътрудничество, 

създаден през 2003 г. Посещението преди 

всичко даде възможност на участниците да 

се запознаят с инвестицията по линия на 

норвежкия финансов механизъм и финан-

совия механизъм на ЕИП за създаването на 

център за обучение на млади хора с увреж-

дания в умения по готварство, кетъринг, 

планиране на менюта и др.

Второто посещение беше на научния 

парк на Тарту, където групата получи 

представа за броя и профила на утвърде-

ните и начинаещите предприятия, които 

използват услугите на парка. Научният 

парк на Тарту разполага с лаборатории, с 

които подпомага развойната дейност на 

тези предприятия във връзка с нови про-

дукти. (МЙ) 

 ●

Пленарно заседание на Европейския форум за ядрена енергия

На последното пленарно заседание на Европейския форум за ядрена енергия (ЕФЯЕ), 

проведено на 19 и 20 май 2011 г. в Прага, Ричард Адамс беше определен за нов пред-

седател на работната група на ЕФЕЯ по въпросите на прозрачността и замени почи-

налия наскоро бивш председател на специализирана секция TEN Янош Тот. ЕФЯЕ е 

уникална платформа за широка дискусия, освободена от всякакви табута, където се 

обсъждат въпроси на прозрачността, както и възможностите и рисковете на ядре-

ната енергия. Във връзка с това ЕИСК организира редовни конференции с различни 

представители на гражданското общество в Европа през 2009 г. на тема „Позици-

ята на европейското гражданско общество по отношение на ядрената енергия“ и 

през 2010 г. на тема „Ядрената енергия — възможности и рискове. Мненията на 

европейците, гражданското общество и заинтересованите страни“. Бъдещето на 

енергетиката с ниски въглеродни емисии е въпрос от общ интерес за всички дър-

жави-членки и за в бъдеще Комитетът планира включването на още заинтересовани 

участници по въпросите на ядрената безопасност през ноември 2011 г. и бъдещия 

микс на енергодобива с ниски въглеродни емисии през 2012 г. (АК) ●

Обучение по финансови въпроси и отговорно потребление 
на финансови продукти (eco/297)

Предвид нарастващата сложност и непрозрачност на финансовата система, обуче-

нието по финансови въпроси е ключът към отговорното потребление на финан-

сови продукти.

Стратегиите и инициативите на Европейската комисия и ОИСР за отстраняване 

на недостатъците на финансовата система трябва да бъдат придружени от ясен 

ангажимент на финансовия сектор. Правилното прилагане на новите разпоредби 

трябва да насърчи достъпа до прозрачни финансови продукти.

Обучението по финансови въпроси следва да се разглежда като интегрирана 

политика, присъстваща в дългосрочен план през целия живот, включена в учебните 

програми на образователната система и продължаваща по време на квалификаци-

ята и преквалификацията на работниците. Необходимо е също така да се засили 

финансовото включване и да се насърчи съзнателното спестяване. (ККП) ●

Среща на унгарски и словенски членове на ЕИСК с националните медии
На 15 и на 16 юни в ЕИСК се състояха две срещи, на които при-

състваха членове на ЕИСК и журналисти от Унгария и Словения. 

Унгарските журналисти, поканени от Кинга Йо — член на ЕИСК от 

Унгария (група „Други интереси“), имаха също така възможност 

да присъстват на пленарните заседания и лично да се запознаят с 

ролята и начина на работа на Комитета

Беше организиран пресобяд от заместник-председателя Ана 

Мария Дарманин, която се възползва от възможността да пред-

стави работата на Комитета и да се срещне лично с журналистите. 

Тази среща бе част от поредица неформални срещи, организирани 

от Дарманин с цел да помогнат за създаването на преки контакти 

между членовете и пресата и да способстват за обмена на възгледи 

помежду им в една непринудена обстановка. (АИЛ) ●

В памет на Зенонас Рокус Рудзикас

Новината за внезапната и преждевременна смърт на нашия 

скъп колега и приятел Зенонас Рудзикас (71 г.) дълбоко ни 

покруси. Той беше изключителен човек, който остави своя 

отпечатък в нашите сърца, умове и в научната общност. Него-

вият необикновен интелект се съчетаваше и допълваше с благ 

и скромен характер. Той беше активен литовски член на ЕИСК 

от 2006 г. насам, с голям принос към работата на Комитета, 

включително високо ценената му дейност като член на специ-

ализирани секции NAT, REX и TEN.

Освен работата си и времето, прекарано в ЕИСК, Рудзикас 

водеше и богат академичен живот и беше бивш председател на Литовската академия 

на науките. Той беше превъзходен учен, виден специалист по ядрена спектроскопия 

и именит експерт по теоретична физика в Литва, отличен с многобройни награди 

за своите научни изследвания и открития. Колегите на този изключителен специ-

алист по теоретична физика и многообичан човек дори са кръстили на негово име 

астероид в Главния пояс — „167960 Рудзикас“.

Рудзикас беше не само блестящ и високоуважаван учен, но същевременно скро-

мен и сърдечен човек и ангажиран гражданин на Европа. Това ясно личи от факта, 

че той беше един от съоснователите на Литовския национален икономически и 

социален съвет.

Неговият огромен ентусиазъм, извънредните му интелектуални способности и 

човешки качества със сигурност много ще липсват на онези, които тук, в Комитета, 

и извън него имаха привилегията да го познават и да работят заедно с него. 

Лука Жайе,
председател на група „Други интереси“.
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ОТПЕЧАТАНО НА 100 % РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ

Предстоят най-трудните в историята преговори за бюджета на ЕС
преговори в историята на ЕС и полското 

правителство трябва да помири различ-

ните позиции в Съвета и да изготви про-

ект на регламент, който има шанс да бъде 

приет от Европейския парламент. Очак-

вам да видя и приноса на Европейския 

икономически и социален комитет към 

обсъждането на следващата финансова 

перспектива, който ще даде възможност 

да бъдат изслушани и опасенията и надеж-

дите на гражданското общество, включи-

телно и на социалните партньори.

В момент на оскъдни финансови 

ресурси държавите-членки редовно 

отправят призиви към Европейския съюз 

да полага по-големи усилия в области като 

енергетиката, околната среда, миграцията 

или дипломацията, като същевременно 

настояват за по-малък бюджет на ЕС 

(административните разходи, които със-

тавляват едва 5,8 % от бюджета, не могат да 

послужат като източник на значими спес-

тявания). Нареждането на този бюджетен 

„куб на Рубик“ ще бъде едно от главните 

предизвикателства пред полското пред-

седателство.

Поддържам контакт с министър-

председателя и екипа му и знам, че те 

ще се справят с предизвикателството. ●

Полското председателство на ЕС по нищо 

няма да напомня на кротка и спокойна 

шестмесечна разходка! Ако се замислим, 

правителството на Доналд Туск наследява 

ротационното председателство в момент, 

когато много държави-членки се борят 

да преодолеят последствията от това, 

че в продължение на години системно 

са изразходвали повече, отколкото са 

печелили; когато ЕС си задава въпроси 

за граничния контрол и за своята роля в 

Средиземноморието и когато започва и 

„бюджетният сезон“!

Във връзка с бюджета уменията на 

полското председателство веднага ще 

бъдат подложени на проверка, тъй като 

Съветът се очаква да приеме своята пози-

ция за бюджета на ЕС за 2012 г. В края на 

април Комисията призова за увеличение 

от 4,9 %, което се дължи предимно на 

факта, че финансираните от ЕС проекти 

на територията на Европа достигат етап 

на приключване и следващата година 

ще трябва да възстановим средствата на 

държавите-членки, завършили проектите 

си (в области като инфраструктурата, зае-

тостта и околната среда). Въпреки това 

много държави-членки вече заявиха, че не 

желаят подобно увеличение на бюджета 

на ЕС. Полското председателство ще 

трябва да намери начин да съвмести вза-

имно противоречащите си приоритети 

на държавите-членки: много от тях искат 

минимално увеличение на бюджета на ЕС, 

при условие че съответните им региони, 

предприятия, учени, неправителствени 

организации и т.н. запазят своя дял от 

финансирането, отпускано от ЕС!

Почти едновременно с това полското 

председателство ще бъде изправено пред 

започването на преговорите за следващата 

финансова рамка. Не бива да храним илю-

зии: очакват ни най-трудните бюджетни 
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Висока оценка за доброволчеството

Кръгла маса ЕС—Китай

ЕИСК насърчава открит диалог с Индия

„Стани доброволец! Дай своя принос!“ 

— втората тематична конференция, 

организирана в рамките на Европей-

ската година на доброволчеството — 

2011, се проведе на 23 и 24 май 2011 г. 

и пожъна огромен успех.

Основната цел на конференцията 

беше да събере на едно място добро-

волци от цяла Европа, предоставяйки 

им възможност да общуват помежду си, 

да споделят и да се учат от натрупания 

От 9 до 12 май участниците в кръглата 

маса ЕС—Китай се събраха в Сиан, за 

да обсъдят въпроси на приобщаващото 

регионално развитие и зелената ико-

Делегация на ЕИСК, ръко-

водена от Ксавие Вербовен, 

председател на Комитета за 

наблюдение ЕС—Индия, бе на 

посещение в Индия от 20  до 

25 март 2011 г. Делегатите си 

бяха поставили две цели: да раз-

говарят с различни заинтересо-

вани страни в Индия относно 

възможността да се поднови 

кръглата маса ЕС—Индия и да 

изслушат мненията на предста-

вители на индийското граждан-

ско общество относно текущите 

преговори за сключване на спо-

разумение за свободна търговия 

между ЕС и Индия. Членовете 

на делегацията се срещнаха с 

представители на Делегацията 

на Европейския съюз в Индия, 

опит в областта на доброволчеството. 

ЕИСК и Европейската комисия орга-

низираха съвместно в сградата на 

Комитета работен семинар, посветен 

на корпоративното гражданство и 

доброволчеството сред служителите.

ЕИСК беше първата институция, 

която през 2006 г. предложи идеята 

за европейска година, посветена на 

доброволчеството. Последната конфе-

ренция е важен етап от Европейската 

година на доброволчеството от гледна 

точка на признаването на уменията и 

приноса на работниците доброволци. 

ЕИСК отдели голямо внимание на 

темата за доброволчеството, което 

счита за безценен принос към обще-

ството. В изказването си пред участни-

ците в конференцията председателят 

на ЕИСК Стафан Нилсон приветства 

факта, че толкова много хора се инте-

ресуват от ролята на бизнес сектора за 

номика в контекста на устойчивото 

развитие като използваха доклади, 

представени от двете страни. „Можем 

и да не постигнем консенсус по всички 

с устойчивото развитие и по-конкретно с 

неговото социално измерение.

Другото явно предизвикателство е 

кръгът от дискусии относно споразуме-

нието за свободна търговия между ЕС и 

Индия, както и неговите икономически 

и социални последствия за индийското 

общество и нарастващата необходимост 

от по-подробни познания за индийската 

икономика, чиято зависимост от нефор-

малния сектор е 92  % — факт, който 

насърчаване на доброволчеството. Той 

произнесе слово и по време на заклю-

чителната пленарна сесия на втория 

ден от конференцията.

„[…] ЕИСК е в добра позиция да 

подкрепя и обсъжда стойността на 

доброволчеството: в Европейския ико-

номически и социален комитет много 

от нас представляват доброволчески 

организации, голяма част работят 

на доброволни начала за Комитета и 

всички са участвали в доброволческа 

дейност на някакъв етап от живота 

си. Доброволчеството е може би най-

добрият пример за активно граждан-

ство; освен прекрасното чувство, което 

то дава на доброволците, от най-голямо 

значение може би са ползите, които се 

дават на обществото“, каза председате-

лят Стафан Нилсон. (КК/МБ) 

 

 ●

въпроси, но можем да се опи-

таме да се разбираме взаимно и 

да научим нещо един от друг“, 

заяви в уводните си бележки 

председателят на ЕИСК Ста-

фан Нилсон. Нилсон, който 

предвождаше делегацията на 

ЕИСК, призова китайските 

партньори да проведат открит 

и честен диалог и да обменят 

възгледи относно икономиче-

ските и социалните предизви-

кателства, за да се насърчава 

взаимното разбирателство и 

да се гарантира засиленото 

сътрудничество. Уанг Ганг, 

председател на Китайския ико-

номически и социален съвет, 

очерта процеса на реформа в 

Китай и стремежа за модерни-

зация, които избавиха милиони 

китайци от бедност. На нашия уебсайт 

може да намерите съвместната декла-

рация от Деветата кръгла маса ЕС—

Китай. (КК) ●

не е анализиран в достатъчна степен в 

проучванията на въздействието, про-

ведени преди началото на преговорите. 

Необходим е подходящ инструмент за 

наблюдение.

Решаваща роля за посрещане на тези 

предизвикателства, както в Европа, така 

и в Индия, имат профсъюзите, орга-

низациите на работодателите и други 

представители на гражданското обще-

ство. (КВ/АС) ●

Новини за членовете

Джилиън ван Търнхаут, член на ЕИСК, 
бе приета в ирландския сенат

Както казват, „всяко зло за добро“. ЕИСК съжалява, че неотдавна Джилиън 

ван Търнхаут, член от Ирландия, напусна комитета, но приветства назна-

чаването ≠ като сенатор. ЕИСК я поздравява и ≠ пожелава много успех на 

новата ≠ длъжност в ирландския сенат.

Кандидатурата на Търнхаут бе издигната от ирландския министър-пред-

седател за работата ≠ с Алианса за правата на децата. „Това е чест за работата 

ми за Алианса за правата на децата и е професионално постижение, което 

ми носи удовлетворение. Вярвам че моето назначение може и ще внесе 

положителна промяна“, сподели тя.

Джилиън ван Търнхаут е бивш заместник-председател на ЕИСК и 

активен член на Комитета (група ІІІ — „Други интереси“) през последните 

12 години. Длъжността ≠ в Бюрото бе поета от Падриг Уолш. (АИЛ) 

 

 

 ●

ЕИСК изготвя четири проучвателни становища по искане на полското председателство

ЕИСК през погледа на полските членове

Демографските предизвикателства се нуждаят от мащабно и трайно решение

В становището си относно бъдещите въздействия от застаряването на населението върху пазара на труда, 

изготвено от Волфганг Грейф (група „Работници“, Австрия), ЕИСК изразява скептицизъм по отношение 

на лесни решения като повишаването на пенсионната възраст или преминаването към капиталови пенси-

онни схеми. Вместо това Комитетът призовава за целенасочена политика на растеж и поставяне на акцент 

върху възможностите за заетост.

Като цяло наличната работна сила в повечето страни е достатъчна и се смята, че бъдещият финансов 

натиск, произтичащ от застаряването на населението може да бъде ограничен чрез стратегии за интегриране.

Укрепване на селскостопанския сектор на държавите от Източното партньорство

Докладчикът по второто проучвателно становище Сепо Калио (група „Други интереси“, Финландия) раз-

глежда въпроса за взаимодействието между Източното партньорство и източното измерение на политиките 

на ЕС. ЕИСК би желал селското стопанство, производството на храни и селскостопанската политика да 

заемат по-централно място в преговорите между ЕС и страните от Източното партньорство поради тяхното 

значение за стимулирането на икономическото, социалното и регионалното развитие.

Поради затрудненията на страните от Източното партньорство да покрият стандартите и критериите 

по санитарните и фитосанитарните разпоредби на ЕС, ЕИСК предлага санитарните и фитосанитарните 

разпоредби да бъдат включени като нов специален аспект в рамката на сътрудничеството по Източното 

партньорство.

Въздействието на кризата върху капацитета на европейските предприятия да правят инвестиции 
в полза на климата

В искането си за трето проучвателно становище полското правителство кани ЕИСК да разгледа трудния 

въпрос за „въздействието на икономическата криза върху капацитета на европейските предприятия да 

правят допълнителни инвестиции в полза на климата“.

В документ, в който се прави анализ на възможността за повишаване на предвиденото намаление на 

емисиите на парникови газове с 20 %, Европейската комисия разглежда начини за постигане на намаление с 

30 %. В документа обаче не е разгледано задълбочено въздействието на кризата върху екологичните инвес-

тиции на предприятията. Проучвателна група и докладчикът Йосиф Зборил (група „Работодатели“, Чешка 

република) започнаха работа по темата и се очаква становището им да бъде прието през октомври 2011 г.

Развитието на TEМ-T в новите държави-членки не е достатъчно приоритетен въпрос за ЕС

В становището относно устойчивото развитие на транспортната политика на ЕС с докладчик заместник-

председателят на ЕИСК Яцек Кравчик (група „Работодатели“, Полша) се отбелязва със съжаление, че 

развитието на ефективни трансевропейски мрежи в новите държави-членки не е достатъчно приори-

тетен въпрос за ЕС. В него се посочва, че ако регионите в ЕС и националните мрежи не са добре свързани 

чрез модерна инфраструктура, не може да съществува нито единен европейски транспортен пазар, нито 

истински вътрешен пазар. Специално внимание следва да се отдели на политиката на добросъседство, т.е. 

на връзките на ЕС със Севера, Изтока и Юга, като се акцентира преди всичко върху мрежите, а не върху 

отделни инфраструктурни проекти. (МБ/МА) ●

Да общуваме 
с младите

ЕИСК се ангажира с младите хора 
без работа

През юни Комитетът организира 

проява на местно равнище в Малта. 

Веднага след заседание на Групата за 

комуникация и на лицата за контакт 

в областта на комуникацията членове 

на ЕИСК се срещнаха с представители 

на гражданското общество в Малта, за 

да обсъдят въпроса за ангажирането 

на младите с европейския проект. 

Известният в Малта телевизионен 

водещ д-р Андрю Ацопарди беше моде-

ратор на дискусията, която се проведе 

в Дома на Европа във Валета. Конфе-

рентната зала беше пълна и можеше 

да се види също във „Фейсбук“ и „Туи-

тър“. Членовете на ЕИСК, сред които 

заместник-председателите Ана Мария 

Дарманин и Яцек Кравчик, членовете 

на Групата за комуникация и лицата за 

контакт в областта на комуникацията 

имаха възможност да обменят идеи и 

мнения с млади граждани на ЕС.

Някои държави-членки се справят 

добре, когато става въпрос да се гаран-

тира висок процент на заетост, включи-

телно сред младите хора. Но картината 

варира в отделните държави-членки: 

Как да се борим с 20-те процента мла-

дежка безработица в ЕС, която дори е 

по-висока в някои държави-членки? 

На 6  юни ЕИСК, в партньорство с 

Испанския икономическия и соци-

ален съвет, организира в Мадрид 

конференция за младежката безра-

ботица, за да се обсъди тази гореща 

тема. Безработицата засяга 40 % от 

младите испанци. Тази тенденция е 

една от основните тревоги на младото 

поколение.

в Испания безработицата 

сред младите достига дра-

матичните 45 %.

На срещата в Малта 

се повдигна и парли-

вият въпрос за спадащия 

интерес на младите хора 

към европейския проект. 

Описанието на Европа 

като проект на мира може 

би вече не ангажира мла-

дите хора. Ето защо на ЕС 

му трябва ново описание. Във връзка 

с това Клаус Сьоренсен, генерален 

директор, отговарящ за комуникаци-

ите в Европейската комисия, предложи 

една устойчива, чиста, просперираща и 

социална Европа, която дава възмож-

ност на младите хора да живеят сво-

бодно, да дишат чист въздух, да пият 

чиста вода, да се хранят с качествена 

храна на достъпни цени и да пътуват, 

да работят и да учат.

ЕС има с какво да се похвали, като 

например програмата „Еразъм“, която 

след 1987 г. е донесла полза на 2,3 мили-

она студенти. Още от самото начало 

ЕИСК винаги е подкрепял такива 

начинания. В становището относно 

водещата инициатива на стратегията 

„Европа 2020“ „Младежта в движе-

ние“ и в становището от 2009 г. относно 

„Стратегия на ЕС за младежта“ ЕИСК 

подчерта необходимостта от разрабо-

тване на стратегия за младежта — не 

само за, но и със младите хора. 

 

 

 ●

Обсерваторията на пазара на 

труда на ЕИСК взе пряко участие в 

тази еднодневна конференция, пред-

седателствана от нейния председател 

Кшищоф Патер (група „Други инте-

реси“, Полша). Над 130 участници се 

включиха в дебатите. Присъстваха и 

представители на испанските медии, 

които информираха за конференци-

ята.

Конференцията започна с встъ-

пителна сесия, на която приветствия 

отправиха Кшищоф Патер, Валери-

ано Гомес Санчес, министър на труда 

и имиграцията на Испания, и Маркос 

Пеня Пинто, председател на Испан-

ския икономически и социален съвет.

Химера ли е „Единно европейско небе“ II?
Осезаемо беше чув-

ството за неотложност 

сред големите играчи 

от авиационния сек-

тор, които се стекоха 

на организирано от 

Европейския ико-

номически и социа-

лен комитет (ЕИСК) 

изслушване, посветено на етапа на изпълнение на „Единно евро-

пейско небе“ II. Две години след като беше приет от Европейския пар-

ламент, законодателният пакет, който трябваше да реши проблема с 

неефективността на европейската авиация, все още не е влязъл в сила.

„Закъсненията и претовареният трафик над Европа са тъжна 

реалност, която се отразява еднакво негативно на ползвателите на 

въздушното пространство, регулаторните органи и летищата. Еми-

сиите на CO
2
 ще намалеят с 12 % на полет, а ефективността, без-

опасността и капацитетът ще се повишат значително, ако всички 

заинтересовани страни се присъединят към амбициозните цели за 

устойчиво бъдеще на управлението на въздушния трафик в Европа“, 

изтъкна Яцек Кравчик, заместник-председател на ЕИСК и докладчик 

по становището за „Единно европейско небе“ II.

Бързото и пълно прилагане на втория пакет за „Единно евро-

пейско небе“ би насърчило мобилността, подобрило удобството при 

пътуване и повишило конкурентоспособността на Европа, заявиха 

участници в изслушването. Без тези реформи Европа ще изостане в 

световната надпревара за устойчив транспорт и нисковъглеродна 

икономика.

Те призоваха Европейската комисия да поеме необходимата 

лидерска роля в този процес. „Призовавам Европейската комисия 

да използва лидерската си позиция, за да отстрани различните пречки 

и политически проблеми в хода на изпълнението на Единното евро-

пейско небе“, каза Стефан Бюфтò, председател на специализирана 

секция „Транспорт и енергетика“ на ЕИСК.

Кшищоф Капис, директор от полското Министерство на инфра-

структурата, подчерта, че предстоящото полско председателство на 

ЕС ще работи активно, за да гарантира, че изпълнението на „Единно 

европейско небе“ II не изостава от амбициозния си график. Според 

оценките Полша ще е един от най-бързо развиващите се авиационни 

пазари през следващите 20 години. „Искаме да бъдем подготвени за 

това увеличение на трафика“, посочи той.

На изслушването присъстваха няколко делегати от Федералната 

администрация за въздухоплаване на Съединените щати (FAA), 

които подчертаха значението на сигурната среда за инвеститорите 

от двете страни на Атлантическия океан.

На организираното от ЕИСК изслушване се стекоха представи-

тели на органите за регулиране на въздушния транспорт, ползватели 

на въздушното пространство, работници от сферата на транспорта, 

летищни оператори и доставчици на аеронавигационно обслужване, 

както и представители на Европейската комисия, Европейския пар-

ламент и предстоящото полско председателство на ЕС. Предвидено 

е ЕИСК да приеме становището си за „Единно европейско небе“ II 

през юли 2011 г. (МБ) 

 

 ●

ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО
Гражданското общество може да засили 
динамиката на Източното партньорство

В становище, изготвено от Гинтарас Моркис (група „Работодатели“, 

Литва), Източното партньорство беше одобрено като отлична въз-

можност за разширяване на мрежите между ЕС и страните парт-

ньорки. Становището беше прието в присъствието на Енико Гьори, 

министър по европейските въпроси на Унгария, която посети 

ЕИСК, за да обсъди резултатите от унгарското председателство. 

ЕИСК подчерта подкрепата си за Източното партньорство не само 

като стратегическа необходимост, но и като политическа инвести-

ция. В очакване да изиграе своята роля за успеха на процеса, ЕИСК 

призова за засилване на диалога между правителствата и граждан-

ското общество.

Неотдавнашните събития в Средиземноморския регион пока-

заха, че приносът на гражданското общество е безценен за напре-

дъка както по отношение на конституционните реформи, така и в 

изграждането на институциите. Укрепването на диалога на нацио-

нално равнище е от решаващо значение, поради което ЕИСК при-

зовава за създаването на механизъм за консултации с гражданското 

общество във всички 

страни от Източното 

партньорство. Диалогът 

ще се провежда чрез орга-

низации, които отразяват 

специфичните условия 

във всяка страна. ЕИСК 

очаква с готовност и енту-

сиазъм възможността да 

обменя опит с гражданското общество в страните от Източното 

партньорство. (МА) ●

Стратегия за интеграция на ромите

В деня, когато Йоханес Хаан, 

комисар, отговарящ за реги-

оналната политика, обсъди 

политиката на сближаване с 

членове на ЕИСК, Комитетът 

прие две актуални становища 

относно интеграцията на 

ромите. ЕИСК разгледа подхода 

на ЕС за социалната интеграция 

на ромите в двете становища, 

изготвени от Акош Тополан-

ски (група „Други интереси“, Унгария) и Ане-Мари Зигмунд (група 

„Други интереси“, Австрия). Беше решено, че за да се преодолее тази 

трудна ситуация, подходът трябва да бъде комбинация от интег-

рирана, координирана и съгласувана стратегия в цяла Европа и от 

програма, изпълнявана на национално и на местно равнище. Важно 

е да се отбележи решението бъдещите мерки да бъдат разработвани 

съвместно с ромите и с представляващите ги организации.

Въпреки че приветства намеренията на Комисията, ЕИСК смята, 

че дългоочакваната ≠ стратегия не отговаря на очакванията му. Тя 

можеше да бъде по-амбициозна, по-конкретна и по-добре струк-

турирана. Всяка политика следва да бъде укрепвана чрез участието 

на широк кръг представители на местното гражданско общество, 

научни работници, социални партньори и най-вече представители 

и членове на ромските общности на всеки етап от обсъждани-

ята. (МА) ●

Укрепване на платформата срещу бедността

Европейската комисия представи съобщение относно „Европей-

ската платформа срещу бедността и социалното изключване“ като 

част от борбата срещу бедността и социалното изключване, зало-

жена в стратегията „Европа 2020“.. ЕИСК направи анализ на това 

съобщение в становище, изготвено от Морийн О’Нийл (Група 

„Други интереси“, Обединено кралство), в което са предложени 

дейности, целящи да се ускори напредъкът по отношение на целта 

за намаляване на бедността (намаляване на броя на хората, които 

живеят в бедност, поне с 20 милиона до 2020 г.).

Основните принципи в препоръките на ЕИСК са отговорност 

и последователност. Бедността се разглежда като нарушение на 

правата на човека, затова правителствата, социалните партньори 

и гражданското общество трябва да поемат споделена отговорност 

за премахването ≠. Следователно мерките за бюджетна дисциплина 

не бива да застрашават борбата срещу бедността, а участието на 

гражданското общество в платформата трябва да бъде засилено. 

ЕИСК призовава за съгласуваност в стратегията „Европа 2020“ 

между икономическите, финансовите, социалните мерки и мерките, 

свързани със заетостта, като едновременно с това подчертава необ-

ходимостта от увеличаване на отпусканите от ЕС средства, както и 

от опростяване на процеса на финансиране, особено по линия на 

социалните фондове. (МА) 

 

 ●

Съвременно австрийско изкуство в ЕИСК

В ЕИСК в партньорство с 

Австрийското федерално 

министерство на образова-

нието, изкуството и култу-

рата беше открита изложбата 

за съвременно австрийско 

изкуство „In Between. Austria 

Contemporary“. Изложбата 

представи различни тенден-

ции в съвременното австрий-

ско изкуство, давайки възможност на посетителите да се запознаят отблизо с 

австрийската арт сцена. Творбите на седемнадесет обещаващи млади австрийски 

художници бяха разгледани от много хора през времето, в което бяха изложени 

в ЕИСК.

Сред посетителите имаше няколко официални представители, които разгле-

даха изложбата с интерес. На откриването присъстваха федералният министър 

на образованието, изкуствата и културата на Република Австрия Клаудия Шмид 

и председателят на Европейския икономически и социален комитет Стафан Нил-

сон. Сред гостите бяха и европейските комисари Андрула Василиу, отговаряща за 

образованието, културата, езиковото многообразие и младежта, и Йоханес Хаан, 

отговарящ за регионалната политика. (МА) 

Повече информация за изложбата можете да откриете на адрес: www.bmukk.gv.at. ●

НАКРАТКО

Сред изказалите се участници 

бяха Хавиер Ферер Дуфол, замест-

ник-председател на CEOE (испанско 

бизнес сдружение), Палома Лопес, 

секретар по заетостта към испан-

ския профсъюз CCOO, и Антонио 

Ферер, секретар по синдикалната 

дейност на испанския профсъюз UGT.

Участниците се съгласиха, че са 

необходими по-нататъшни усилия в 

областта на образованието и квалифи-

кацията и от страна на обществените и 

частни служби по заетостта. Освен това 

трябва да се ускори икономическият 

растеж и незабавно да се преразгледа 

регулаторната рамка на нашите пазари 

на труда. (АИЛ) ●

„Ела и слушай“ — Ференц Лист — суперзвезда

На 15 юни Европейският икономически и 

социален комитет организира музикалното 

събитие „Ела и слушай“ в чест на 200-годиш-

нината от рождението на Ференц Лист. Тази 

проява, проведена в контекста на унгар-

ското председателство на ЕС, беше открита 

от председателя на ЕИСК Стафан Нилсон.

Представянето на творчеството на Лист беше покана към слушателите за музикално 

пътешествие назад във времето и пространството — едно истинско европейско пътешествие. 

То включваше илюстрирано експозе за Ференц Лист — неговият живот, неговата музика, 

неговите жени и неговата духовност. Тези четири аспекта от живота на Лист бяха предста-

вени от членове и служители на ЕИСК — Акош Тополански, член от Унгария, и Каролин 

Ено от медицинската служба на ЕИСК.

Избрани песни и клавирни творби, които са знакови за творчеството на Лист, бяха 

представени от украинския пианист Дмитро Суховенко и от Хана Бардош-Фелторони, 

мецосопран от унгарски произход.

ЕИСК се ангажира да продължава да организира музикални прояви като важна част от 

своята културна програма. Музиката е основен елемент от културното наследство на Европа 

и участва в оформянето на европейската идентичност. Избраните в програмата на „Ела и 

слушай“ композитори, които са оставили следа, се разглеждат в техния европейски контекст. 

Те са били европейски граждани, чийто живот и дейност са неразделна част от европейските 

традиции и които са оставили музикално наследство за бъдещите поколения. (СБ) 

 ●

с: www

Отвъд политическата агитация: 
ЕИСК се интересува от реалните 
потребности на гражданите

Интервю с Томаш Яшински, 
член на група „Работници“ 
на ЕИСК, международен 
съветник в Общополския 
синдикален алианс

„ЕИСК инфо“: Какъв 
беше първият Ви досег 
с ЕС?

Яшински.: Първият ми досег 

беше работата ми за Съвмест-

ния консултативен комитет 

Полша—ЕС, където представля-

вах Общополския синдикален 

алианс (OPZZ), между 2001 г. и 2004 г. Това се оказа полезен опит 

за мен, защото когато станах член на ЕИСК, успях да се адаптирам 

без никакъв проблем.

„ЕИСК инфо“: Как бихте обяснил на гражданите 
ролята на ЕИСК с няколко думи?

Яшински: ЕИСК е гласът на организираното гражданско общество. 

Това не е политически глас; той дава израз на реалните потребно-

сти на гражданите, които трябва да бъдат отчетени от хората, които 

взимат политически решения на равнището на ЕС.

„ЕИСК инфо“: Как се отразява длъжността член на 
ЕИСК на ежедневната Ви работа в Полша и какви 
са ползите от ЕИСК на национално равнище?

Яшински: Работата за ЕИСК е свързана с много пътувания и допъл-

нителни задължения, което очевидно се отразява на работата ми в 

OPZZ и на личния ми живот. Най-важният аспект на работата ми в 

Брюксел е това, че имам достъп до информация за предварителните 

етапи от работата, която върши ЕС. Това ни помага да се подготвим 

вътре в страната за евентуални промени и да си изградим позиция 

на много по-ранен етап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Да бъдеш член на ЕИСК 
означава по-дълго и нерегулярно 
работно време

Интервю с Кшищоф 
Островски, член на групата 
на работодателите в ЕИСК, 
директор на Бюрото за 
интервенции в 
„Бизнес Сентър Клъб“

„ЕИСК инфо“: Какъв беше 
първият Ви досег с ЕС?

Островски: Първият ми контакт беше 

като турист, когато бях студент. Бях 

много впечатлен от това колко е лесно 

да се пътува между държавите-членки. 

Смятам, че това ми помогна при пър-

вите ми професионални контакти с ЕС, когато бях член на екип, прего-

варящ по споразумение с Европейския съюз.

„ЕИСК инфо“: Как бихте обяснили на един 
гражданин ролята на ЕИСК в няколко думи?

Островски: ЕИСК служи като „мост“ между европейските институции 

и организациите на гражданското общество в държавите-членки. Той 

предоставя на всеки възможността да изложи на европейско равнище 

своите притеснения относно икономически и социални въпроси, да 

представи нови идеи и да направи предложения за подобрение на евро-

пейското законодателство.

„ЕИСК инфо“: Как членството в ЕИСК оказва влияние 
върху Вашата ежедневна работа в Полша и какви 
ползи носи ЕИСК на национално равнище?

Островски: То се отрази основно върху работно ми време, което стана 

нерегулярно. Работният ми ден често започва в 4 часа сутринта, когато 

трябва да се кача на самолета, а в Полша се връщам много късно или 

оставам да пренощувам в Брюксел. Спешните задачи, свързани с рабо-

тата ми в Полша, трябва да бъдат свършени в самолета на отиване и 

връщане от Брюксел. Ако искате да бъдете член на ЕИСК, трябва да 

обичате да пътувате, да сте готови да летите много често и да посещавате 

различни държави.

Най-голямата полза на национално равнище е възможността за пред-

приятията, които членуват в нашата организация, да споделят своите 

притеснения във връзка с европейското законодателство и да получават 

информация относно повечето важни теми, обсъждани в ЕИСК. Ста-

новищата на нашия Комитет, засягащи специфични пазарни сектори 

като биомаса или ИТ, помагат на заинтересованите предприятия да се 

запознаят с тази информация, когато изготвят своите бизнеспланове. ●

Трябва внимателно да се 
вслушваме в гласа на гражданското 
общество в нашите страни

Интервю с Мажена 
Мендза-Дрозд, член 
на групата „Други 
интереси“ в ЕИСК и 
заместник-председател 
на Националната 
федерация на полските 
неправителствени 
организации

„ЕИСК инфо“: 
Как станахте член 
на ЕИСК?

Мендза-Дрозд: Станах член на ЕИСК през 2004 г. по препоръка на 

полския Форум на организациите с нестопанска цел. Форумът, съв-

местно с други организации, представляваше в Брюксел полските 

неправителствени организации — дейност, в която бях пряко анга-

жирана. Поради това ЕИСК не ми беше напълно непознат, въпреки 

че, разбира се, не си давах ясна сметка как точно работи на практика.

„ЕИСК инфо“: Как бихте обяснили на гражданите 
ролята на ЕИСК с няколко думи?

Мендза-Дрозд: За да съм напълно откровена трябва да кажа, че това 

е организация с добри намерения, която на практика не използва 

целия си потенциал, за да представлява възгледите на организира-

ното гражданско общество. Много са причините за това. След седем 

години работа в ЕИСК мисля, че бихме могли и трябва да се вслуш-

ваме по-внимателно в мнението на организациите от държавите-

членки и да го изразяваме по-категорично.

„ЕИСК инфо“: Как се отразява статута Ви 
на член на ЕИСК на ежедневната Ви работа 
в Полша и какви са ползите от ЕИСК на 
национално равнище?

Мендза-Дрозд: Работата ми в Комитета се отразява и на работата ми 

в Полша, и на личния ми живот. За щастие днес много неща могат да 

се вършат онлайн, затова често се чудя как нашите предшественици в 

ЕИСК са се справяли преди, да кажем, 30 години. Като член на борда 

на полската Федерация на НПО понастоящем, имам възможност да 

помагам на НПО да се подготвят за предстоящите промени благо-

дарение на актуалната информация, до която имам достъп. 

 

 

 ●

на търговските палати, промишлеността, 

профсъюзите, неформалния сектор (напр. 

улични продавачи), европейските органи 

и мозъчните тръстове.

В заключение бе постигнато широко 

съгласие, че следва да се проведе задъл-

бочен дебат и анализ по определени 

въпроси, които пречат на напредъка 

на взаимоотношенията на ЕС и Индия 

поради коренно различните виждания на 

двете страни. Такъв например е случаят 

Джилиан ван Търнхаут

Делегацията на ЕИСК на кръглата маса ЕС—Китай

Делегацията на ЕИСК в Индия

Енико Гьори, министър по 
европейските въпроси на Унгария

Комисар Йоханес Хаан

Кшищов ОстровскиМажена Менза-Дрозд Томаш Яшински

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

Кръгла маса ЕС—Китай

ЕИСК насърчава открит диалог с Индия

„Стани доброволец! Дай своя принос!“ 

— втората тематична конференция, 

организирана в рамките на Европей-

ската година на доброволчеството — 

2011, се проведе на 23 и 24 май 2011 г. 

и пожъна огромен успех.

Основната цел на конференцията 

беше да събере на едно място добро-

волци от цяла Европа, предоставяйки 

им възможност да общуват помежду си, 

да споделят и да се учат от натрупания 

От 9 до 12 май участниците в кръглата 

маса ЕС—Китай се събраха в Сиан, за 

да обсъдят въпроси на приобщаващото 

регионално развитие и зелената ико-

Делегация на ЕИСК, ръко-

водена от Ксавие Вербовен, 

председател на Комитета за 

наблюдение ЕС—Индия, бе на 

посещение в Индия от 20  до 

25 март 2011 г. Делегатите си 

бяха поставили две цели: да раз-

говарят с различни заинтересо-

вани страни в Индия относно 

възможността да се поднови 

кръглата маса ЕС—Индия и да 

изслушат мненията на предста-

вители на индийското граждан-

ско общество относно текущите 

преговори за сключване на спо-

разумение за свободна търговия 

между ЕС и Индия. Членовете 

на делегацията се срещнаха с 

представители на Делегацията 

на Европейския съюз в Индия, 

опит в областта на доброволчеството. 

ЕИСК и Европейската комисия орга-

низираха съвместно в сградата на 

Комитета работен семинар, посветен 

на корпоративното гражданство и 

доброволчеството сред служителите.

ЕИСК беше първата институция, 

която през 2006 г. предложи идеята 

за европейска година, посветена на 

доброволчеството. Последната конфе-

ренция е важен етап от Европейската 

година на доброволчеството от гледна 

точка на признаването на уменията и 

приноса на работниците доброволци. 

ЕИСК отдели голямо внимание на 

темата за доброволчеството, което 

счита за безценен принос към обще-

ството. В изказването си пред участни-

ците в конференцията председателят 

на ЕИСК Стафан Нилсон приветства 

факта, че толкова много хора се инте-

ресуват от ролята на бизнес сектора за 

номика в контекста на устойчивото 

развитие като използваха доклади, 

представени от двете страни. „Можем 

и да не постигнем консенсус по всички 

с устойчивото развитие и по-конкретно с 

неговото социално измерение.

Другото явно предизвикателство е 

кръгът от дискусии относно споразуме-

нието за свободна търговия между ЕС и 

Индия, както и неговите икономически 

и социални последствия за индийското 

общество и нарастващата необходимост 

от по-подробни познания за индийската 

икономика, чиято зависимост от нефор-

малния сектор е 92  % — факт, който 

насърчаване на доброволчеството. Той 

произнесе слово и по време на заклю-

чителната пленарна сесия на втория 

ден от конференцията.

„[…] ЕИСК е в добра позиция да 

подкрепя и обсъжда стойността на 

доброволчеството: в Европейския ико-

номически и социален комитет много 

от нас представляват доброволчески 

организации, голяма част работят 

на доброволни начала за Комитета и 

всички са участвали в доброволческа 

дейност на някакъв етап от живота 

си. Доброволчеството е може би най-

добрият пример за активно граждан-

ство; освен прекрасното чувство, което 

то дава на доброволците, от най-голямо 

значение може би са ползите, които се 

дават на обществото“, каза председате-

лят Стафан Нилсон. (КК/МБ) 

 

 ●

въпроси, но можем да се опи-

таме да се разбираме взаимно и 

да научим нещо един от друг“, 

заяви в уводните си бележки 

председателят на ЕИСК Ста-

фан Нилсон. Нилсон, който 

предвождаше делегацията на 

ЕИСК, призова китайските 

партньори да проведат открит 

и честен диалог и да обменят 

възгледи относно икономиче-

ските и социалните предизви-

кателства, за да се насърчава 

взаимното разбирателство и 

да се гарантира засиленото 

сътрудничество. Уанг Ганг, 

председател на Китайския ико-

номически и социален съвет, 

очерта процеса на реформа в 

Китай и стремежа за модерни-

зация, които избавиха милиони 

китайци от бедност. На нашия уебсайт 

може да намерите съвместната декла-

рация от Деветата кръгла маса ЕС—

Китай. (КК) ●

не е анализиран в достатъчна степен в 

проучванията на въздействието, про-

ведени преди началото на преговорите. 

Необходим е подходящ инструмент за 

наблюдение.

Решаваща роля за посрещане на тези 

предизвикателства, както в Европа, така 

и в Индия, имат профсъюзите, орга-

низациите на работодателите и други 

представители на гражданското обще-

ство. (КВ/АС) ●

Новини за членовете

Джилиън ван Търнхаут, член на ЕИСК, 
бе приета в ирландския сенат

Както казват, „всяко зло за добро“. ЕИСК съжалява, че неотдавна Джилиън 

ван Търнхаут, член от Ирландия, напусна комитета, но приветства назна-

чаването ≠ като сенатор. ЕИСК я поздравява и ≠ пожелава много успех на 

новата ≠ длъжност в ирландския сенат.

Кандидатурата на Търнхаут бе издигната от ирландския министър-пред-

седател за работата ≠ с Алианса за правата на децата. „Това е чест за работата 

ми за Алианса за правата на децата и е професионално постижение, което 

ми носи удовлетворение. Вярвам че моето назначение може и ще внесе 

положителна промяна“, сподели тя.

Джилиън ван Търнхаут е бивш заместник-председател на ЕИСК и 

активен член на Комитета (група ІІІ — „Други интереси“) през последните 

12 години. Длъжността ≠ в Бюрото бе поета от Падриг Уолш. (АИЛ) 

 

 

 ●

ЕИСК изготвя четири проучвателни становища по искане на полското председателство

ЕИСК през погледа на полските членове

Демографските предизвикателства се нуждаят от мащабно и трайно решение

В становището си относно бъдещите въздействия от застаряването на населението върху пазара на труда, 

изготвено от Волфганг Грейф (група „Работници“, Австрия), ЕИСК изразява скептицизъм по отношение 

на лесни решения като повишаването на пенсионната възраст или преминаването към капиталови пенси-

онни схеми. Вместо това Комитетът призовава за целенасочена политика на растеж и поставяне на акцент 

върху възможностите за заетост.

Като цяло наличната работна сила в повечето страни е достатъчна и се смята, че бъдещият финансов 

натиск, произтичащ от застаряването на населението може да бъде ограничен чрез стратегии за интегриране.

Укрепване на селскостопанския сектор на държавите от Източното партньорство

Докладчикът по второто проучвателно становище Сепо Калио (група „Други интереси“, Финландия) раз-

глежда въпроса за взаимодействието между Източното партньорство и източното измерение на политиките 

на ЕС. ЕИСК би желал селското стопанство, производството на храни и селскостопанската политика да 

заемат по-централно място в преговорите между ЕС и страните от Източното партньорство поради тяхното 

значение за стимулирането на икономическото, социалното и регионалното развитие.

Поради затрудненията на страните от Източното партньорство да покрият стандартите и критериите 

по санитарните и фитосанитарните разпоредби на ЕС, ЕИСК предлага санитарните и фитосанитарните 

разпоредби да бъдат включени като нов специален аспект в рамката на сътрудничеството по Източното 

партньорство.

Въздействието на кризата върху капацитета на европейските предприятия да правят инвестиции 
в полза на климата

В искането си за трето проучвателно становище полското правителство кани ЕИСК да разгледа трудния 

въпрос за „въздействието на икономическата криза върху капацитета на европейските предприятия да 

правят допълнителни инвестиции в полза на климата“.

В документ, в който се прави анализ на възможността за повишаване на предвиденото намаление на 

емисиите на парникови газове с 20 %, Европейската комисия разглежда начини за постигане на намаление с 

30 %. В документа обаче не е разгледано задълбочено въздействието на кризата върху екологичните инвес-

тиции на предприятията. Проучвателна група и докладчикът Йосиф Зборил (група „Работодатели“, Чешка 

република) започнаха работа по темата и се очаква становището им да бъде прието през октомври 2011 г.

Развитието на TEМ-T в новите държави-членки не е достатъчно приоритетен въпрос за ЕС

В становището относно устойчивото развитие на транспортната политика на ЕС с докладчик заместник-

председателят на ЕИСК Яцек Кравчик (група „Работодатели“, Полша) се отбелязва със съжаление, че 

развитието на ефективни трансевропейски мрежи в новите държави-членки не е достатъчно приори-

тетен въпрос за ЕС. В него се посочва, че ако регионите в ЕС и националните мрежи не са добре свързани 

чрез модерна инфраструктура, не може да съществува нито единен европейски транспортен пазар, нито 

истински вътрешен пазар. Специално внимание следва да се отдели на политиката на добросъседство, т.е. 

на връзките на ЕС със Севера, Изтока и Юга, като се акцентира преди всичко върху мрежите, а не върху 

отделни инфраструктурни проекти. (МБ/МА) ●

Да общуваме 
с младите

ЕИСК се ангажира с младите хора 
без работа

През юни Комитетът организира 

проява на местно равнище в Малта. 

Веднага след заседание на Групата за 

комуникация и на лицата за контакт 

в областта на комуникацията членове 

на ЕИСК се срещнаха с представители 

на гражданското общество в Малта, за 

да обсъдят въпроса за ангажирането 

на младите с европейския проект. 

Известният в Малта телевизионен 

водещ д-р Андрю Ацопарди беше моде-

ратор на дискусията, която се проведе 

в Дома на Европа във Валета. Конфе-

рентната зала беше пълна и можеше 

да се види също във „Фейсбук“ и „Туи-

тър“. Членовете на ЕИСК, сред които 

заместник-председателите Ана Мария 

Дарманин и Яцек Кравчик, членовете 

на Групата за комуникация и лицата за 

контакт в областта на комуникацията 

имаха възможност да обменят идеи и 

мнения с млади граждани на ЕС.

Някои държави-членки се справят 

добре, когато става въпрос да се гаран-

тира висок процент на заетост, включи-

телно сред младите хора. Но картината 

варира в отделните държави-членки: 

Как да се борим с 20-те процента мла-

дежка безработица в ЕС, която дори е 

по-висока в някои държави-членки? 

На 6  юни ЕИСК, в партньорство с 

Испанския икономическия и соци-

ален съвет, организира в Мадрид 

конференция за младежката безра-

ботица, за да се обсъди тази гореща 

тема. Безработицата засяга 40 % от 

младите испанци. Тази тенденция е 

една от основните тревоги на младото 

поколение.

в Испания безработицата 

сред младите достига дра-

матичните 45 %.

На срещата в Малта 

се повдигна и парли-

вият въпрос за спадащия 

интерес на младите хора 

към европейския проект. 

Описанието на Европа 

като проект на мира може 

би вече не ангажира мла-

дите хора. Ето защо на ЕС 

му трябва ново описание. Във връзка 

с това Клаус Сьоренсен, генерален 

директор, отговарящ за комуникаци-

ите в Европейската комисия, предложи 

една устойчива, чиста, просперираща и 

социална Европа, която дава възмож-

ност на младите хора да живеят сво-

бодно, да дишат чист въздух, да пият 

чиста вода, да се хранят с качествена 

храна на достъпни цени и да пътуват, 

да работят и да учат.

ЕС има с какво да се похвали, като 

например програмата „Еразъм“, която 

след 1987 г. е донесла полза на 2,3 мили-

она студенти. Още от самото начало 

ЕИСК винаги е подкрепял такива 

начинания. В становището относно 

водещата инициатива на стратегията 

„Европа 2020“ „Младежта в движе-

ние“ и в становището от 2009 г. относно 

„Стратегия на ЕС за младежта“ ЕИСК 

подчерта необходимостта от разрабо-

тване на стратегия за младежта — не 

само за, но и със младите хора. 

 

 

 ●

Обсерваторията на пазара на 

труда на ЕИСК взе пряко участие в 

тази еднодневна конференция, пред-

седателствана от нейния председател 

Кшищоф Патер (група „Други инте-

реси“, Полша). Над 130 участници се 

включиха в дебатите. Присъстваха и 

представители на испанските медии, 

които информираха за конференци-

ята.

Конференцията започна с встъ-

пителна сесия, на която приветствия 

отправиха Кшищоф Патер, Валери-

ано Гомес Санчес, министър на труда 

и имиграцията на Испания, и Маркос 

Пеня Пинто, председател на Испан-

ския икономически и социален съвет.

Химера ли е „Единно европейско небе“ II?
Осезаемо беше чув-

ството за неотложност 

сред големите играчи 

от авиационния сек-

тор, които се стекоха 

на организирано от 

Европейския ико-

номически и социа-

лен комитет (ЕИСК) 

изслушване, посветено на етапа на изпълнение на „Единно евро-

пейско небе“ II. Две години след като беше приет от Европейския пар-

ламент, законодателният пакет, който трябваше да реши проблема с 

неефективността на европейската авиация, все още не е влязъл в сила.

„Закъсненията и претовареният трафик над Европа са тъжна 

реалност, която се отразява еднакво негативно на ползвателите на 

въздушното пространство, регулаторните органи и летищата. Еми-

сиите на CO
2
 ще намалеят с 12 % на полет, а ефективността, без-

опасността и капацитетът ще се повишат значително, ако всички 

заинтересовани страни се присъединят към амбициозните цели за 

устойчиво бъдеще на управлението на въздушния трафик в Европа“, 

изтъкна Яцек Кравчик, заместник-председател на ЕИСК и докладчик 

по становището за „Единно европейско небе“ II.

Бързото и пълно прилагане на втория пакет за „Единно евро-

пейско небе“ би насърчило мобилността, подобрило удобството при 

пътуване и повишило конкурентоспособността на Европа, заявиха 

участници в изслушването. Без тези реформи Европа ще изостане в 

световната надпревара за устойчив транспорт и нисковъглеродна 

икономика.

Те призоваха Европейската комисия да поеме необходимата 

лидерска роля в този процес. „Призовавам Европейската комисия 

да използва лидерската си позиция, за да отстрани различните пречки 

и политически проблеми в хода на изпълнението на Единното евро-

пейско небе“, каза Стефан Бюфтò, председател на специализирана 

секция „Транспорт и енергетика“ на ЕИСК.

Кшищоф Капис, директор от полското Министерство на инфра-

структурата, подчерта, че предстоящото полско председателство на 

ЕС ще работи активно, за да гарантира, че изпълнението на „Единно 

европейско небе“ II не изостава от амбициозния си график. Според 

оценките Полша ще е един от най-бързо развиващите се авиационни 

пазари през следващите 20 години. „Искаме да бъдем подготвени за 

това увеличение на трафика“, посочи той.

На изслушването присъстваха няколко делегати от Федералната 

администрация за въздухоплаване на Съединените щати (FAA), 

които подчертаха значението на сигурната среда за инвеститорите 

от двете страни на Атлантическия океан.

На организираното от ЕИСК изслушване се стекоха представи-

тели на органите за регулиране на въздушния транспорт, ползватели 

на въздушното пространство, работници от сферата на транспорта, 

летищни оператори и доставчици на аеронавигационно обслужване, 

както и представители на Европейската комисия, Европейския пар-

ламент и предстоящото полско председателство на ЕС. Предвидено 

е ЕИСК да приеме становището си за „Единно европейско небе“ II 

през юли 2011 г. (МБ) 

 

 ●

ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО
Гражданското общество може да засили 
динамиката на Източното партньорство

В становище, изготвено от Гинтарас Моркис (група „Работодатели“, 

Литва), Източното партньорство беше одобрено като отлична въз-

можност за разширяване на мрежите между ЕС и страните парт-

ньорки. Становището беше прието в присъствието на Енико Гьори, 

министър по европейските въпроси на Унгария, която посети 

ЕИСК, за да обсъди резултатите от унгарското председателство. 

ЕИСК подчерта подкрепата си за Източното партньорство не само 

като стратегическа необходимост, но и като политическа инвести-

ция. В очакване да изиграе своята роля за успеха на процеса, ЕИСК 

призова за засилване на диалога между правителствата и граждан-

ското общество.

Неотдавнашните събития в Средиземноморския регион пока-

заха, че приносът на гражданското общество е безценен за напре-

дъка както по отношение на конституционните реформи, така и в 

изграждането на институциите. Укрепването на диалога на нацио-

нално равнище е от решаващо значение, поради което ЕИСК при-

зовава за създаването на механизъм за консултации с гражданското 

общество във всички 

страни от Източното 

партньорство. Диалогът 

ще се провежда чрез орга-

низации, които отразяват 

специфичните условия 

във всяка страна. ЕИСК 

очаква с готовност и енту-

сиазъм възможността да 

обменя опит с гражданското общество в страните от Източното 

партньорство. (МА) ●

Стратегия за интеграция на ромите

В деня, когато Йоханес Хаан, 

комисар, отговарящ за реги-

оналната политика, обсъди 

политиката на сближаване с 

членове на ЕИСК, Комитетът 

прие две актуални становища 

относно интеграцията на 

ромите. ЕИСК разгледа подхода 

на ЕС за социалната интеграция 

на ромите в двете становища, 

изготвени от Акош Тополан-

ски (група „Други интереси“, Унгария) и Ане-Мари Зигмунд (група 

„Други интереси“, Австрия). Беше решено, че за да се преодолее тази 

трудна ситуация, подходът трябва да бъде комбинация от интег-

рирана, координирана и съгласувана стратегия в цяла Европа и от 

програма, изпълнявана на национално и на местно равнище. Важно 

е да се отбележи решението бъдещите мерки да бъдат разработвани 

съвместно с ромите и с представляващите ги организации.

Въпреки че приветства намеренията на Комисията, ЕИСК смята, 

че дългоочакваната ≠ стратегия не отговаря на очакванията му. Тя 

можеше да бъде по-амбициозна, по-конкретна и по-добре струк-

турирана. Всяка политика следва да бъде укрепвана чрез участието 

на широк кръг представители на местното гражданско общество, 

научни работници, социални партньори и най-вече представители 

и членове на ромските общности на всеки етап от обсъждани-

ята. (МА) ●

Укрепване на платформата срещу бедността

Европейската комисия представи съобщение относно „Европей-

ската платформа срещу бедността и социалното изключване“ като 

част от борбата срещу бедността и социалното изключване, зало-

жена в стратегията „Европа 2020“.. ЕИСК направи анализ на това 

съобщение в становище, изготвено от Морийн О’Нийл (Група 

„Други интереси“, Обединено кралство), в което са предложени 

дейности, целящи да се ускори напредъкът по отношение на целта 

за намаляване на бедността (намаляване на броя на хората, които 

живеят в бедност, поне с 20 милиона до 2020 г.).

Основните принципи в препоръките на ЕИСК са отговорност 

и последователност. Бедността се разглежда като нарушение на 

правата на човека, затова правителствата, социалните партньори 

и гражданското общество трябва да поемат споделена отговорност 

за премахването ≠. Следователно мерките за бюджетна дисциплина 

не бива да застрашават борбата срещу бедността, а участието на 

гражданското общество в платформата трябва да бъде засилено. 

ЕИСК призовава за съгласуваност в стратегията „Европа 2020“ 

между икономическите, финансовите, социалните мерки и мерките, 

свързани със заетостта, като едновременно с това подчертава необ-

ходимостта от увеличаване на отпусканите от ЕС средства, както и 

от опростяване на процеса на финансиране, особено по линия на 

социалните фондове. (МА) 

 

 ●

Съвременно австрийско изкуство в ЕИСК

В ЕИСК в партньорство с 

Австрийското федерално 

министерство на образова-

нието, изкуството и култу-

рата беше открита изложбата 

за съвременно австрийско 

изкуство „In Between. Austria 

Contemporary“. Изложбата 

представи различни тенден-

ции в съвременното австрий-

ско изкуство, давайки възможност на посетителите да се запознаят отблизо с 

австрийската арт сцена. Творбите на седемнадесет обещаващи млади австрийски 

художници бяха разгледани от много хора през времето, в което бяха изложени 

в ЕИСК.

Сред посетителите имаше няколко официални представители, които разгле-

даха изложбата с интерес. На откриването присъстваха федералният министър 

на образованието, изкуствата и културата на Република Австрия Клаудия Шмид 

и председателят на Европейския икономически и социален комитет Стафан Нил-

сон. Сред гостите бяха и европейските комисари Андрула Василиу, отговаряща за 

образованието, културата, езиковото многообразие и младежта, и Йоханес Хаан, 

отговарящ за регионалната политика. (МА) 

Повече информация за изложбата можете да откриете на адрес: www.bmukk.gv.at. ●

НАКРАТКО

Сред изказалите се участници 

бяха Хавиер Ферер Дуфол, замест-

ник-председател на CEOE (испанско 

бизнес сдружение), Палома Лопес, 

секретар по заетостта към испан-

ския профсъюз CCOO, и Антонио 

Ферер, секретар по синдикалната 

дейност на испанския профсъюз UGT.

Участниците се съгласиха, че са 

необходими по-нататъшни усилия в 

областта на образованието и квалифи-

кацията и от страна на обществените и 

частни служби по заетостта. Освен това 

трябва да се ускори икономическият 

растеж и незабавно да се преразгледа 

регулаторната рамка на нашите пазари 

на труда. (АИЛ) ●

„Ела и слушай“ — Ференц Лист — суперзвезда

На 15 юни Европейският икономически и 

социален комитет организира музикалното 

събитие „Ела и слушай“ в чест на 200-годиш-

нината от рождението на Ференц Лист. Тази 

проява, проведена в контекста на унгар-

ското председателство на ЕС, беше открита 

от председателя на ЕИСК Стафан Нилсон.

Представянето на творчеството на Лист беше покана към слушателите за музикално 

пътешествие назад във времето и пространството — едно истинско европейско пътешествие. 

То включваше илюстрирано експозе за Ференц Лист — неговият живот, неговата музика, 

неговите жени и неговата духовност. Тези четири аспекта от живота на Лист бяха предста-

вени от членове и служители на ЕИСК — Акош Тополански, член от Унгария, и Каролин 

Ено от медицинската служба на ЕИСК.

Избрани песни и клавирни творби, които са знакови за творчеството на Лист, бяха 

представени от украинския пианист Дмитро Суховенко и от Хана Бардош-Фелторони, 

мецосопран от унгарски произход.

ЕИСК се ангажира да продължава да организира музикални прояви като важна част от 

своята културна програма. Музиката е основен елемент от културното наследство на Европа 

и участва в оформянето на европейската идентичност. Избраните в програмата на „Ела и 

слушай“ композитори, които са оставили следа, се разглеждат в техния европейски контекст. 

Те са били европейски граждани, чийто живот и дейност са неразделна част от европейските 

традиции и които са оставили музикално наследство за бъдещите поколения. (СБ) 

 ●

с: www

Отвъд политическата агитация: 
ЕИСК се интересува от реалните 
потребности на гражданите

Интервю с Томаш Яшински, 
член на група „Работници“ 
на ЕИСК, международен 
съветник в Общополския 
синдикален алианс

„ЕИСК инфо“: Какъв 
беше първият Ви досег 
с ЕС?

Яшински.: Първият ми досег 

беше работата ми за Съвмест-

ния консултативен комитет 

Полша—ЕС, където представля-

вах Общополския синдикален 

алианс (OPZZ), между 2001 г. и 2004 г. Това се оказа полезен опит 

за мен, защото когато станах член на ЕИСК, успях да се адаптирам 

без никакъв проблем.

„ЕИСК инфо“: Как бихте обяснил на гражданите 
ролята на ЕИСК с няколко думи?

Яшински: ЕИСК е гласът на организираното гражданско общество. 

Това не е политически глас; той дава израз на реалните потребно-

сти на гражданите, които трябва да бъдат отчетени от хората, които 

взимат политически решения на равнището на ЕС.

„ЕИСК инфо“: Как се отразява длъжността член на 
ЕИСК на ежедневната Ви работа в Полша и какви 
са ползите от ЕИСК на национално равнище?

Яшински: Работата за ЕИСК е свързана с много пътувания и допъл-

нителни задължения, което очевидно се отразява на работата ми в 

OPZZ и на личния ми живот. Най-важният аспект на работата ми в 

Брюксел е това, че имам достъп до информация за предварителните 

етапи от работата, която върши ЕС. Това ни помага да се подготвим 

вътре в страната за евентуални промени и да си изградим позиция 

на много по-ранен етап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Да бъдеш член на ЕИСК 
означава по-дълго и нерегулярно 
работно време

Интервю с Кшищоф 
Островски, член на групата 
на работодателите в ЕИСК, 
директор на Бюрото за 
интервенции в 
„Бизнес Сентър Клъб“

„ЕИСК инфо“: Какъв беше 
първият Ви досег с ЕС?

Островски: Първият ми контакт беше 

като турист, когато бях студент. Бях 

много впечатлен от това колко е лесно 

да се пътува между държавите-членки. 

Смятам, че това ми помогна при пър-

вите ми професионални контакти с ЕС, когато бях член на екип, прего-

варящ по споразумение с Европейския съюз.

„ЕИСК инфо“: Как бихте обяснили на един 
гражданин ролята на ЕИСК в няколко думи?

Островски: ЕИСК служи като „мост“ между европейските институции 

и организациите на гражданското общество в държавите-членки. Той 

предоставя на всеки възможността да изложи на европейско равнище 

своите притеснения относно икономически и социални въпроси, да 

представи нови идеи и да направи предложения за подобрение на евро-

пейското законодателство.

„ЕИСК инфо“: Как членството в ЕИСК оказва влияние 
върху Вашата ежедневна работа в Полша и какви 
ползи носи ЕИСК на национално равнище?

Островски: То се отрази основно върху работно ми време, което стана 

нерегулярно. Работният ми ден често започва в 4 часа сутринта, когато 

трябва да се кача на самолета, а в Полша се връщам много късно или 

оставам да пренощувам в Брюксел. Спешните задачи, свързани с рабо-

тата ми в Полша, трябва да бъдат свършени в самолета на отиване и 

връщане от Брюксел. Ако искате да бъдете член на ЕИСК, трябва да 

обичате да пътувате, да сте готови да летите много често и да посещавате 

различни държави.

Най-голямата полза на национално равнище е възможността за пред-

приятията, които членуват в нашата организация, да споделят своите 

притеснения във връзка с европейското законодателство и да получават 

информация относно повечето важни теми, обсъждани в ЕИСК. Ста-

новищата на нашия Комитет, засягащи специфични пазарни сектори 

като биомаса или ИТ, помагат на заинтересованите предприятия да се 

запознаят с тази информация, когато изготвят своите бизнеспланове. ●

Трябва внимателно да се 
вслушваме в гласа на гражданското 
общество в нашите страни

Интервю с Мажена 
Мендза-Дрозд, член 
на групата „Други 
интереси“ в ЕИСК и 
заместник-председател 
на Националната 
федерация на полските 
неправителствени 
организации

„ЕИСК инфо“: 
Как станахте член 
на ЕИСК?

Мендза-Дрозд: Станах член на ЕИСК през 2004 г. по препоръка на 

полския Форум на организациите с нестопанска цел. Форумът, съв-

местно с други организации, представляваше в Брюксел полските 

неправителствени организации — дейност, в която бях пряко анга-

жирана. Поради това ЕИСК не ми беше напълно непознат, въпреки 

че, разбира се, не си давах ясна сметка как точно работи на практика.

„ЕИСК инфо“: Как бихте обяснили на гражданите 
ролята на ЕИСК с няколко думи?

Мендза-Дрозд: За да съм напълно откровена трябва да кажа, че това 

е организация с добри намерения, която на практика не използва 

целия си потенциал, за да представлява възгледите на организира-

ното гражданско общество. Много са причините за това. След седем 

години работа в ЕИСК мисля, че бихме могли и трябва да се вслуш-

ваме по-внимателно в мнението на организациите от държавите-

членки и да го изразяваме по-категорично.

„ЕИСК инфо“: Как се отразява статута Ви 
на член на ЕИСК на ежедневната Ви работа 
в Полша и какви са ползите от ЕИСК на 
национално равнище?

Мендза-Дрозд: Работата ми в Комитета се отразява и на работата ми 

в Полша, и на личния ми живот. За щастие днес много неща могат да 

се вършат онлайн, затова често се чудя как нашите предшественици в 

ЕИСК са се справяли преди, да кажем, 30 години. Като член на борда 

на полската Федерация на НПО понастоящем, имам възможност да 

помагам на НПО да се подготвят за предстоящите промени благо-

дарение на актуалната информация, до която имам достъп. 

 

 

 ●

на търговските палати, промишлеността, 

профсъюзите, неформалния сектор (напр. 

улични продавачи), европейските органи 

и мозъчните тръстове.

В заключение бе постигнато широко 

съгласие, че следва да се проведе задъл-

бочен дебат и анализ по определени 

въпроси, които пречат на напредъка 

на взаимоотношенията на ЕС и Индия 

поради коренно различните виждания на 

двете страни. Такъв например е случаят 

Джилиан ван Търнхаут

Делегацията на ЕИСК на кръглата маса ЕС—Китай

Делегацията на ЕИСК в Индия

Енико Гьори, министър по 
европейските въпроси на Унгария

Комисар Йоханес Хаан

Кшищов ОстровскиМажена Менза-Дрозд Томаш Яшински

Повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
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ЕИСК инфо — Брой 6, юли 2011 г. — Специално издание

Интервю с Йежи Бузек, председател на Европейския парламент

„ЕИСК инфо“: Какво е вашето послание към представителите на 
гражданското общество в цяла Европа? Ще се задълбочава ли и 
занапред сътрудничеството между членовете на Европейския 
парламент и представителите на гражданското общество?

Йежи Бузек: Бих искал да подчертая ролята на организираното гражданско общество за 

демокрацията. Аз се изказах по този въпрос на откриването на „Агора“ през януари тази 

година, засягал съм го и по много други поводи, когато съм се произнасял срещу режи-

мите в Северна Африка и Беларус. Тогава повторих, че подкрепата за организациите 

на гражданското общество трябва да се засили. Това намери отражение в много резо-

люция на ЕП. В Европейския съюз знаем, че без гражданско общество не може да има 

никаква демокрация.

Вие, членовете на ЕИСК, сте говорителите на гражданското общество и представяте 

важни обществени интереси. Вие допринасяте за постигането на истински диалог между 

ЕС и неговите граждани и разпространявате в своите страни знания за ЕС, без които не 

би имало желание за по-задълбочена интеграция. Европейският парламент има нужда от 

вас. Това сътрудничество трябва да продължи в интерес на гражданите на ЕС. Нашият 

общ опит би бил от полза на страните, които в настоящия момент избират пътя на демо-

кратичните реформи, или на онези, които ще направят това в бъдеще. Това е голям успех.

„ЕИСК инфо“: Какво очаквате от полското председателство 
на ЕС?

Йежи Бузек: Често пъти казвам, че Европейският съюз разчита на Полша да придаде ново 

качество на Европа и да бъде източник на вдъхновение чрез своя предприемачески дух, 

откритост и ентусиазъм. Това са характерни полски черти. Ние искаме Европа да има 

най-конкурентоспособната икономика в света. Затова аз подкрепям целите на полското 

председателство: ефективен бюджет, свидетелстващ за солидарност, по-силен вътрешен 

пазар и по-добро използване на потенциала на човешкия капитал.

Приветствам ангажираността на Полша по отношение на политиката на добросъсед-

ство, включително с Източното партньорство и с южните ни съседси, благодарение на 

което нашите ценности и нашето послание се разпространяват отвъд границите на ЕС.

Като председател на Европейския парламент разчитам, че между ЕП и полското пра-

вителство ще има добро сътрудничество, тъй като в резултат на влизането в сила на Дого-

вора от Лисабон ние решаваме повечето законодателни въпроси съвместно със Съвета 

на Европейския съюз. Надявам се също, че Полша ще съумее да съгласува по ефективен 

начин интересите на държавите-членки, а това не е лесна задача, особено в период на 

криза. Не липсват предизвикателства, но Полша е доказала неведнъж, че е ефективна 

и солидарна държава-членка на Европейския съюз с огромен потенциал. (МБ) ●

УВОДНА СТАТИЯ

УВОДНА СТАТИЯ

В търсене на бюджетен баланс

Полша за конкурентна, сигурна и открита Европа

Уважаеми читатели,
По данни на Евростат безработицата сред младите хора 
в Испания към момента надвишава 44 %. Данните са 
потискащи, а статистиката в други страни от ЕС също 
не е утешителна. Безработицата сред младите хора 
надвишава 20 % в повече от половината държави-членки 
на ЕС. Във всички страни от ЕС, за които има налични 

данни, равнището на безработицата сред младите неизменно е над средното ниво 
на безработицата.

Безработицата сред младите хора е трагично разхищение на потенциал, което не 
само подкопава икономическия растеж, но и в бъдеще ще има сериозни последици 
за социалното сближаване. Освен това безработицата е обществен проблем, за 
който отделният човек плаща висока цена. Според Дани Дорлинг, професор по 
география на населението от Шефийлдския университет, малко други проблеми 
могат да бъдат толкова травмиращи за младите хора като безработицата, тъй като 
тя оставя трайни белези и може да има дългосрочни последици: по-високият риск от 
бъдеща безработица и по-ниските доходи за целия трудов живот са само част от тях.

Наскоро ЕИСК организира редица прояви, особено в Испания и Малта (за 
които можете да прочетете в настоящия брой), на които подходи директно към 
този проблем. Макар и да се наложи изводът, че няма универсално, чудодейно 
решение на тази трудна ситуация, считаме, че трябва да се предприемат действия 
едновременно в няколко области.

Първо, трябва да съживим икономическия растеж, който е генератор на нови 
работни места. При наличието на икономически растеж перспективите за заетост 
на младите хора също ще се подобрят. Второ, трябва да се справим с проблема с 
отпадането от училище и да премахнем несъответствията между образователните 
системи и нуждите на трудовия пазар. Много важна роля в това отношение играе 
неформалното образование. Трето, регулаторната рамка на нашите трудови пазари 
трябва да бъде преосмислена с оглед на съчетаването на гъвкавост и сигурност. 
Трябва да дадем на младите хора ясни перспективи за превръщане на техните 
временни договори и/или договори на непълен работен ден (след известно време и 
при ясно определени условия) в постоянни договори на пълен работен ден. Младите 
хора трябва да виждат ясна перспектива за постигане на по-голяма стабилност.

Не на последно място трябва да обърнем внимание на службите по заетостта. 
Когато младите хора са изложени на риска да изгубят работата си, всяка подкрепа 
е от значение. Такава е и идеята за субсидирани работни места за уязвими групи, 
които трудно биха получили достъп до обикновените трудови пазари, особено 
млади хора с много ниска или никаква квалификация. Добър пример за такава мярка 
е „гаранционната схема за младите хора“, предвидена в инициативата „Младежта 
в движение“. Тя предвижда държавите-членки да бъдат насърчени да гарантират, 
че младите хора ще получават предложение за работа, допълнително обучение или 
професионален опит в срок до шест месеца след като завършат училище.

Анна Мария Дарманин
Заместник-председател

Уважаеми читатели,
Като заместник-председател на ЕИСК, като европеец 
и поляк, очаквам с голямо нетърпение първото в 
историята полско председателство на Съвета на ЕС.

Приветствам решението на Полша да действа 
решително за растежа, а не само за изплащането на 
дълговете на Европа, което, макар и важно, само по 

себе си няма да гарантира засилен растеж. Вече установихме дълбоките причини 
за кризата и сега е време да гледаме напред и да формулираме солидни стратегии 
за поддържане на растежа, като по този начин гарантираме, че Европа остава 
конкурентоспособна.

Искрено се надявам, че полското председателство ще постигне напредък в 
редица ключови области, например единния пазар, което, ако се осъществи, 
ще даде тласък на икономическия растеж. Един амбициозен бюджет на ЕС ще 
увеличи също икономическия потенциал на Европа и аз очаквам полското 
председателство ясно да посочи това по време на предстоящите бюджетни 
преговори за бъдещата финансова перспектива.

В навечерието на предстоящите преговори ЕИСК ясно показва, че 
принципът на „подобаваща компенсация“ трябва да бъде изоставен. Той 
противоречи на ценности като солидарността и взаимната изгода, които стоят 
в основата на европейската интеграция. ЕИСК подкрепя принципа собствените 
ресурси на ЕС да отиват директно в бюджета на ЕС, заменяйки националните 
вноски. Начинът на финансиране на бюджета на ЕС е ясно мерило за напредък 
в европейската интеграция.

През последните две години комисията е непреклонна в своите призиви 
да се даде по-голяма роля на гражданското общество за изпълнение на 
вдъхновеното от ЕС законодателство и за насърчаване на икономическата 
интеграция в страните, включени в инициативата „Източно партньорство“. Ето 
защо с голямо задоволство констатирам, че Източното партньорство, което до 
неотдавна може до известна степен да е било пренебрегвано, стои на предни 
позиции в дневния ред на председателството. Неотдавнашните събития по 
южните брегове на Средиземно море доказаха колко е важно да имаме стабилни 
добросъседски отношения, а не само сигурност в областта на търговията и 
енергетиката.

На този фон опитът на Полша (мирната ≠ революция срещу комунизма 
през 1989 г. и успешното ≠ преобразяване) може да се използва, за да се улесни 
разпространяването на демокрацията в арабския свят. Както и в Полша по 
онова време, събитията в арабския свят вече са доказали важната роля 
на гражданското общество в създаването на История с главно „И“. Аз съм 
щастлив и горд, че организираното гражданско общество, представлявано от 
ЕИСК на равнище ЕС, проявява готовност и желание да съдейства на полското 
председателство за постигане на неговите амбициозни цели от практическо 
значение.

Яцек Кравчик
Заместник-председател

20 юли 2011 г.
Варшава, Полша: 
Конференция за проследяване 
на становището на ЕИСК относно 
„Устойчиво развитие на 
транспортната политика на 
ЕС и планиране в областта на 
TEМ-T“, организирана съвместно 
с полското министерство на 
инфраструктурата

13 септември 2011 г.
ЕИСК, Брюксел: заседание 
на координационната група 
по стратегията „Европа 2020“ 
с националните представители

21–22 септември 2011 г.
ЕИСК, Брюксел, Белгия: 
„ЕИСК—„Дизайн Илевън“ 
церемония по връчване на 
наградите и откриване на 
изложбата

В ТОЗИ БРОЙ

Европейската година на 
доброволчеството: висока 
оценка за доброволчеството

Полско председателство: „Полша 
ще работи за конкурентна, 
сигурна и открита Европа“, каза 
полският държавен секретар по 
европейските въпроси

ЕИСК изготвя четири 
проучвателни становища 
по искане на полското 
председателство

ЕИСК се ангажира с безработните 
млади хора

Семинар ЕС—Русия: повече 
правомощия за гражданското 
общество в усилията за 
постигане на устойчивост

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА

2

3

4

5

6

Прегледът на бюджета на ЕС се 

извършва във време на голяма финан-

сова несигурност по целия континент. 

ЕИСК изложи препоръките си в стано-

вище, изготвено от Анри Малос (група 

„Работодатели“, Франция) и Жерар 

Дантен (група „Работници“, Франция). 

Поради икономическата и финансова 

криза и нарастващите дефицити в 

повечето държави-членки някои смя-

тат, че ЕС не разполага с бюджетна 

подкрепа за изпълнение на полити-

ческата си стратегия или на новите си 

Основната задача, която си възлага полското председателство, е засилването на икономическия рас-

теж и възстановяването на доверието на гражданите. Европа извлече поуки от кризата и реформира 

устройството на своя икономическия стълб. Сега тя трябва да предприеме решителни мерки, за да 

насърчи растежа и да изгради конкурентоспособна икономика. За тази цел Полша ще се съсредоточи 

върху разширяването и задълбочаването на единния европейски пазар, насърчаването на инвести-

ционната политика и укрепването на интелектуалния капитал. Всички тези мерки са първостепенен 

приоритет на полското председателство: „Европейската интеграция — източник на растеж“. За да 

постигнем ефективно амбициите си в тази област, която обхваща и активните политики по заетостта, 

ние придаваме голямо значение на препоръките, които поискахме от Европейския икономически 

и социален комитет.

„Сигурна Европа“ е вторият въпрос, по който възнамеряваме да работим. Този аспект включва 

както енергийната сигурност — кауза, която Полша вече няколко години отстоява в ЕС, — така и 

продоволствената сигурност или укрепването на Европейската политика за сигурност и отбрана. 

Амбицията ни е укрепване на позицията на ЕС на световната сцена и ние ще подкрепим всички 

мерки за постигането на тази цел.

Европа, която се възползва от отварянето — това е третият и най-обширен основен приоритет на полското председателство на ЕС. 

Нашето желание е Хърватия да се присъедини към Европейския съюз, но ще подкрепим процеса на присъединяване и на другите страни. 

Възнамеряваме да задълбочим Източното партньорство, което привлича Украйна, Беларус, Молдова, Азербайджан, Армения и Грузия в 

орбитата на ЕС. В рамките на това партньорство ще положим усилия за сключването на споразумения за асоцииране и за създаването на 

зони за свободна търговия. Във връзка с това ЕИСК подготвя за нас становище относно взаимодействието между Източното партньорство 

и източното измерение на политиката на Европейския съюз.

Да председателстваш, означава не само да планираш бъдещето, но преди всичко да отговаряш адекватно на текущите събития. Във 

връзка с това ще следим отблизо събитията в южните съседки на ЕС и ще подкрепяме действията, които имат за цел изграждането на нови 

отношения между ЕС и арабския свят. Желаем също така да се разработи цялостна стратегия за действие в полза на демократизацията и 

създаването на модерни държавни структури в страните от този регион.

Накратко полското председателство ще се стреми към изграждане на икономически силна Европа, способна да посрещне бъдещето с 

увереност, и към подобряване на обществените настроения в ЕС. Очевидно е, че няма да успеем да постигнем всичко това без активното 

участие на гражданското общество, представлявано на равнището на ЕС от Европейския икономически и социален комитет. ●

Миколай Довгиелевич, държавен секретар по европейските въпроси и икономическата политика в Министерството на външните работи на Полша

ангажименти по Договора от Лисабон. 

Ето защо е необходим „интелигентен“ 

бюджет, който ще осигури на ЕС сред-

ства за постигне на целите му, без да 

се увеличава данъчната тежест върху 

гражданите и предприятията в Европа.

ЕИСК смята, че принципът на 

„подобаваща възвращаемост“ следва 

да бъде отхвърлен, тъй като проти-

воречи на ценности като солидарност 

и взаимната изгода, които стоят в 

основата на европейската интегра-

ция. Вместо това трябва да се при-

лага принципът на субсидиарността, 

според който въпросите следва да 

бъдат решавани от най-малкия или от 

най-малко централизирания орган, и 

ЕИСК приветства предложението на 

Европейската комисия за използване 

на собствени ресурси, които могат да 

бъдат новосъздадени или да заменят 

националните данъци. Националните 

и европейските бюджети следва да се 

допълват взаимно, за да се увеличи 

обхватът на ЕС с оглед постигане на 

политическите му цели.

За да имаме ефективен бюджет, от 

основно значение е да се съсредото-

чим върху битката за общественото 

мнение. Очертаването на разходите за 

„не-Европа“ ще спомогне убедително 

за получаване на обществена подкрепа. 

Ето защо Комитетът, също като Евро-

пейския парламент, би желал да се 

извършат и публикуват проучвания 

на разходите за „не-Европа“, като се 

подчертае дублирането в националните 

бюджети. Комитетът ще се ангажира 

с тези проучвания и ще предостави 

допълнителни рекламни материали, 

насочени към европейските граж-

дани. (МА) ●

НАКРАТКО

IN MEMORIAM

ЕИСК на срещата на Г-20 — глобални 
решения за ценовата нестабилност

На 22  и 23  юни в Париж се проведе 

среща на министрите на земеделието 

на страните от Г-20, на която бяха обсъ-

дени тенденциите на световните сел-

скостопански пазари и свързаните с тях 

търговски преговори. Франция, която 

понастоящем е председател на Г-20, 

постави продоволствената сигурност 

сред ключовите си политически при-

оритети и поиска от ЕИСК да изготви 

своя принос за заседанието през месец 

юни. Въпросите, свързани с продовол-

ствената сигурност, са от голямо значе-

ние както за селскостопанската, така и 

за търговската политика и политиката 

на развитие.

За да положи основите за изграждане 

на своята позиция, на 23 май ЕИСК орга-

низира конференция на тема „Храна за 

всички — към световно 

споразумение“. Предста-

вители на ООН, ФАО, Г-20, 

ЕС и други организации се 

срещнаха в Брюксел, за да 

обсъдят начините за борба 

със селскостопанската 

криза на световно равнище. 

Конференцията събра 

водещи фигури и експерти 

с цел изготвяне на препо-

ръки от страна на ЕС преди 

срещата на министрите на 

земеделието на страните от Г-20 на 22 и 

23 юни.

„Не можем да си позволим нова 

селскостопанска криза на световните 

пазари. Безконтролната спекула е разру-

шителна за развиващите се страни, води 

до глад, а хората, които изкарват прехра-

ната си със селско стопанство, обедня-

ват. Трябва да я спрем и Европейският 

съюз е поел ангажимент да го стори“, 

заяви Стафан Нилсон, председател на 

Европейския икономически и социа-

лен комитет и водещ на конференцията.

Въз основа на предложението на 

ЕИСК, отправено към френското пред-

седателство, на 22 и 23 юни в Париж бяха 

обсъдени и съгласувани конкретни идеи 

в шест направления: насърчаването на 

устойчиво селско стопанство, ключо-

вата роля на гражданското общество, 

признаването на правото на прехрана, 

необходимостта от съгласуваност на 

политиките, подобряването на функци-

онирането на селскостопанските пазари 

и защитата на хората в неравностойно 

положение.

Наред с това ЕИСК горещо насърчи 

по-добрата координация и сътруд-

ничество между международните 

организации и най-вече по-силната 

съгласуваност на техните действия. 

ЕИСК подчерта и необходимостта да 

се улесни достъпът на селскостопан-

ските производители, включително на 

дребните стопани, до международно и 

европейско финансиране, както и да 

се гарантира равният и неограничен 

достъп на жените до производствените 

ресурси. (АИЛ) 

Заключенията от конференцията 

„Храна за всички“ можете да намерите 

на: 

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ ●

ЕС разчита на Полша да внесе ново 
качество в Европа

Семинар ЕС—Русия

На 28 юни в Брюксел се проведе съвместен работен семинар 

на ЕИСК и Обществената палата на Русия. Това беше четвър-

тата подобна среща между двете организации, като този път 

основният акцент беше върху перспективата за постигане 

на „по-зелени“ икономики. Този обмен на мнения се про-

веде в контекста на Конференцията на ООН за устойчивото 

развитие в Рио следващата година. Това ще бъде чудесна 

възможност да се демонстрира степента на съгласие между 

гражданските общества на ЕС и Русия.

В очакване на конференцията на ООН участниците в 

работния семинар отправиха категорично послание, като 

призоваха екологичните проблеми да бъдат отчитани в по-

голяма степен при изготвянето на националните политики. 

Те също така подчертаха, че е важно организираното граж-

данско общество да бъде включено в изготвянето на поли-

тиките за устойчива околна среда. Участниците обсъдиха 

и други изключително важни въпроси, като миграцията и 

ролята на гражданското общество в партньорството за модер-

низация ЕС-Русия.

Допълнителна информация и заключенията от семинара 

могат да бъдат намерени на електронен адрес: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia. (ЦЙ) 

 ●

Посещение на Консултативния комитет на 
Европейското икономическо пространство в Естония

По предложение на своето бюро, Консулта-

тивният комитет на Европейското иконо-

мическо пространство (КК ЕИП) проведе 

деветнадесетото си заседание в гр. Тарту, 

Естония, на 12 и 13 май. В рамките му беше 

включено посещение на центъра за рехаби-

литация на деца с увреждания и за работа с 

техните семейства, ръководен от естонската 

фондация „Агренска“, и посещение на науч-

ния парк на Тарту.

На заседанието беше обсъдено спора-

зумението с Европейското икономическо 

пространство. Присъстваха Ларс Ерик Нор-

дгард, директор на Секретариата на Евро-

пейската асоциация за свободна търговия 

(ЕАСТ) и Пер Сандерунд, председател на 

Надзорния орган на ЕАСТ. Присъединя-

ването на Исландия към Европейския съюз 

също беше включено в дневния ред.

Членовете на КК ЕИП обсъдиха и две 

резолюции относно Акта за единния пазар 

и работен документ относно европейското 

икономическо управление. Професор Раул 

Еамец от Университета в Тарту направи 

обстоен преглед на икономическото поло-

жение и на фискалната дисциплина, както 

и анализ на предложените мерки за помощ 

на еврозоната.

В документ, включващ нова резолюция 

и доклад на тема „Иновациите в областта 

на енергетиката“, беше подчертана необ-

ходимостта от по-масово познаване и 

увеличено прилагане на технологиите за 

енергийна ефективност. В този документ 

беше отправен и призив за увеличение на 

ръста на инвестициите в научноизследова-

телската и развойната дейност, по-специ-

ално на инвестициите от страна на частния 

сектор, където Европа бележи изоставане. 

Поражда загриженост фактът, че в тази 

област няма активни европейски пред-

приятия.

След приключването на заседанията, 

участниците посетиха центъра за рехаби-

литация на деца с увреждания и за работа с 

техните семейства, ръководен от естонската 

фондация „Агренска“ в Тамисту. Съпред-

седателят на КК ЕИП Мелис Йост поясни 

целта и дейностите на механизма за естон-

ско-шведско постоянно сътрудничество, 

създаден през 2003 г. Посещението преди 

всичко даде възможност на участниците да 

се запознаят с инвестицията по линия на 

норвежкия финансов механизъм и финан-

совия механизъм на ЕИП за създаването на 

център за обучение на млади хора с увреж-

дания в умения по готварство, кетъринг, 

планиране на менюта и др.

Второто посещение беше на научния 

парк на Тарту, където групата получи 

представа за броя и профила на утвърде-

ните и начинаещите предприятия, които 

използват услугите на парка. Научният 

парк на Тарту разполага с лаборатории, с 

които подпомага развойната дейност на 

тези предприятия във връзка с нови про-

дукти. (МЙ) 

 ●

Пленарно заседание на Европейския форум за ядрена енергия

На последното пленарно заседание на Европейския форум за ядрена енергия (ЕФЯЕ), 

проведено на 19 и 20 май 2011 г. в Прага, Ричард Адамс беше определен за нов пред-

седател на работната група на ЕФЕЯ по въпросите на прозрачността и замени почи-

налия наскоро бивш председател на специализирана секция TEN Янош Тот. ЕФЯЕ е 

уникална платформа за широка дискусия, освободена от всякакви табута, където се 

обсъждат въпроси на прозрачността, както и възможностите и рисковете на ядре-

ната енергия. Във връзка с това ЕИСК организира редовни конференции с различни 

представители на гражданското общество в Европа през 2009 г. на тема „Позици-

ята на европейското гражданско общество по отношение на ядрената енергия“ и 

през 2010 г. на тема „Ядрената енергия — възможности и рискове. Мненията на 

европейците, гражданското общество и заинтересованите страни“. Бъдещето на 

енергетиката с ниски въглеродни емисии е въпрос от общ интерес за всички дър-

жави-членки и за в бъдеще Комитетът планира включването на още заинтересовани 

участници по въпросите на ядрената безопасност през ноември 2011 г. и бъдещия 

микс на енергодобива с ниски въглеродни емисии през 2012 г. (АК) ●

Обучение по финансови въпроси и отговорно потребление 
на финансови продукти (eco/297)

Предвид нарастващата сложност и непрозрачност на финансовата система, обуче-

нието по финансови въпроси е ключът към отговорното потребление на финан-

сови продукти.

Стратегиите и инициативите на Европейската комисия и ОИСР за отстраняване 

на недостатъците на финансовата система трябва да бъдат придружени от ясен 

ангажимент на финансовия сектор. Правилното прилагане на новите разпоредби 

трябва да насърчи достъпа до прозрачни финансови продукти.

Обучението по финансови въпроси следва да се разглежда като интегрирана 

политика, присъстваща в дългосрочен план през целия живот, включена в учебните 

програми на образователната система и продължаваща по време на квалификаци-

ята и преквалификацията на работниците. Необходимо е също така да се засили 

финансовото включване и да се насърчи съзнателното спестяване. (ККП) ●

Среща на унгарски и словенски членове на ЕИСК с националните медии
На 15 и на 16 юни в ЕИСК се състояха две срещи, на които при-

състваха членове на ЕИСК и журналисти от Унгария и Словения. 

Унгарските журналисти, поканени от Кинга Йо — член на ЕИСК от 

Унгария (група „Други интереси“), имаха също така възможност 

да присъстват на пленарните заседания и лично да се запознаят с 

ролята и начина на работа на Комитета

Беше организиран пресобяд от заместник-председателя Ана 

Мария Дарманин, която се възползва от възможността да пред-

стави работата на Комитета и да се срещне лично с журналистите. 

Тази среща бе част от поредица неформални срещи, организирани 

от Дарманин с цел да помогнат за създаването на преки контакти 

между членовете и пресата и да способстват за обмена на възгледи 

помежду им в една непринудена обстановка. (АИЛ) ●

В памет на Зенонас Рокус Рудзикас

Новината за внезапната и преждевременна смърт на нашия 

скъп колега и приятел Зенонас Рудзикас (71 г.) дълбоко ни 

покруси. Той беше изключителен човек, който остави своя 

отпечатък в нашите сърца, умове и в научната общност. Него-

вият необикновен интелект се съчетаваше и допълваше с благ 

и скромен характер. Той беше активен литовски член на ЕИСК 

от 2006 г. насам, с голям принос към работата на Комитета, 

включително високо ценената му дейност като член на специ-

ализирани секции NAT, REX и TEN.

Освен работата си и времето, прекарано в ЕИСК, Рудзикас 

водеше и богат академичен живот и беше бивш председател на Литовската академия 

на науките. Той беше превъзходен учен, виден специалист по ядрена спектроскопия 

и именит експерт по теоретична физика в Литва, отличен с многобройни награди 

за своите научни изследвания и открития. Колегите на този изключителен специ-

алист по теоретична физика и многообичан човек дори са кръстили на негово име 

астероид в Главния пояс — „167960 Рудзикас“.

Рудзикас беше не само блестящ и високоуважаван учен, но същевременно скро-

мен и сърдечен човек и ангажиран гражданин на Европа. Това ясно личи от факта, 

че той беше един от съоснователите на Литовския национален икономически и 

социален съвет.

Неговият огромен ентусиазъм, извънредните му интелектуални способности и 

човешки качества със сигурност много ще липсват на онези, които тук, в Комитета, 

и извън него имаха привилегията да го познават и да работят заедно с него. 

Лука Жайе,
председател на група „Други интереси“.
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ОТПЕЧАТАНО НА 100 % РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ

Предстоят най-трудните в историята преговори за бюджета на ЕС
преговори в историята на ЕС и полското 

правителство трябва да помири различ-

ните позиции в Съвета и да изготви про-

ект на регламент, който има шанс да бъде 

приет от Европейския парламент. Очак-

вам да видя и приноса на Европейския 

икономически и социален комитет към 

обсъждането на следващата финансова 

перспектива, който ще даде възможност 

да бъдат изслушани и опасенията и надеж-

дите на гражданското общество, включи-

телно и на социалните партньори.

В момент на оскъдни финансови 

ресурси държавите-членки редовно 

отправят призиви към Европейския съюз 

да полага по-големи усилия в области като 

енергетиката, околната среда, миграцията 

или дипломацията, като същевременно 

настояват за по-малък бюджет на ЕС 

(административните разходи, които със-

тавляват едва 5,8 % от бюджета, не могат да 

послужат като източник на значими спес-

тявания). Нареждането на този бюджетен 

„куб на Рубик“ ще бъде едно от главните 

предизвикателства пред полското пред-

седателство.

Поддържам контакт с министър-

председателя и екипа му и знам, че те 

ще се справят с предизвикателството. ●

Полското председателство на ЕС по нищо 

няма да напомня на кротка и спокойна 

шестмесечна разходка! Ако се замислим, 

правителството на Доналд Туск наследява 

ротационното председателство в момент, 

когато много държави-членки се борят 

да преодолеят последствията от това, 

че в продължение на години системно 

са изразходвали повече, отколкото са 

печелили; когато ЕС си задава въпроси 

за граничния контрол и за своята роля в 

Средиземноморието и когато започва и 

„бюджетният сезон“!

Във връзка с бюджета уменията на 

полското председателство веднага ще 

бъдат подложени на проверка, тъй като 

Съветът се очаква да приеме своята пози-

ция за бюджета на ЕС за 2012 г. В края на 

април Комисията призова за увеличение 

от 4,9 %, което се дължи предимно на 

факта, че финансираните от ЕС проекти 

на територията на Европа достигат етап 

на приключване и следващата година 

ще трябва да възстановим средствата на 

държавите-членки, завършили проектите 

си (в области като инфраструктурата, зае-

тостта и околната среда). Въпреки това 

много държави-членки вече заявиха, че не 

желаят подобно увеличение на бюджета 

на ЕС. Полското председателство ще 

трябва да намери начин да съвмести вза-

имно противоречащите си приоритети 

на държавите-членки: много от тях искат 

минимално увеличение на бюджета на ЕС, 

при условие че съответните им региони, 

предприятия, учени, неправителствени 

организации и т.н. запазят своя дял от 

финансирането, отпускано от ЕС!

Почти едновременно с това полското 

председателство ще бъде изправено пред 

започването на преговорите за следващата 

финансова рамка. Не бива да храним илю-

зии: очакват ни най-трудните бюджетни 
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Интервю с Йежи Бузек, председател на Европейския парламент

„ЕИСК инфо“: Какво е вашето послание към представителите на 
гражданското общество в цяла Европа? Ще се задълбочава ли и 
занапред сътрудничеството между членовете на Европейския 
парламент и представителите на гражданското общество?

Йежи Бузек: Бих искал да подчертая ролята на организираното гражданско общество за 

демокрацията. Аз се изказах по този въпрос на откриването на „Агора“ през януари тази 

година, засягал съм го и по много други поводи, когато съм се произнасял срещу режи-

мите в Северна Африка и Беларус. Тогава повторих, че подкрепата за организациите 

на гражданското общество трябва да се засили. Това намери отражение в много резо-

люция на ЕП. В Европейския съюз знаем, че без гражданско общество не може да има 

никаква демокрация.

Вие, членовете на ЕИСК, сте говорителите на гражданското общество и представяте 

важни обществени интереси. Вие допринасяте за постигането на истински диалог между 

ЕС и неговите граждани и разпространявате в своите страни знания за ЕС, без които не 

би имало желание за по-задълбочена интеграция. Европейският парламент има нужда от 

вас. Това сътрудничество трябва да продължи в интерес на гражданите на ЕС. Нашият 

общ опит би бил от полза на страните, които в настоящия момент избират пътя на демо-

кратичните реформи, или на онези, които ще направят това в бъдеще. Това е голям успех.

„ЕИСК инфо“: Какво очаквате от полското председателство 
на ЕС?

Йежи Бузек: Често пъти казвам, че Европейският съюз разчита на Полша да придаде ново 

качество на Европа и да бъде източник на вдъхновение чрез своя предприемачески дух, 

откритост и ентусиазъм. Това са характерни полски черти. Ние искаме Европа да има 

най-конкурентоспособната икономика в света. Затова аз подкрепям целите на полското 

председателство: ефективен бюджет, свидетелстващ за солидарност, по-силен вътрешен 

пазар и по-добро използване на потенциала на човешкия капитал.

Приветствам ангажираността на Полша по отношение на политиката на добросъсед-

ство, включително с Източното партньорство и с южните ни съседси, благодарение на 

което нашите ценности и нашето послание се разпространяват отвъд границите на ЕС.

Като председател на Европейския парламент разчитам, че между ЕП и полското пра-

вителство ще има добро сътрудничество, тъй като в резултат на влизането в сила на Дого-

вора от Лисабон ние решаваме повечето законодателни въпроси съвместно със Съвета 

на Европейския съюз. Надявам се също, че Полша ще съумее да съгласува по ефективен 

начин интересите на държавите-членки, а това не е лесна задача, особено в период на 

криза. Не липсват предизвикателства, но Полша е доказала неведнъж, че е ефективна 

и солидарна държава-членка на Европейския съюз с огромен потенциал. (МБ) ●

УВОДНА СТАТИЯ

УВОДНА СТАТИЯ

В търсене на бюджетен баланс

Полша за конкурентна, сигурна и открита Европа

Уважаеми читатели,
По данни на Евростат безработицата сред младите хора 
в Испания към момента надвишава 44 %. Данните са 
потискащи, а статистиката в други страни от ЕС също 
не е утешителна. Безработицата сред младите хора 
надвишава 20 % в повече от половината държави-членки 
на ЕС. Във всички страни от ЕС, за които има налични 

данни, равнището на безработицата сред младите неизменно е над средното ниво 
на безработицата.

Безработицата сред младите хора е трагично разхищение на потенциал, което не 
само подкопава икономическия растеж, но и в бъдеще ще има сериозни последици 
за социалното сближаване. Освен това безработицата е обществен проблем, за 
който отделният човек плаща висока цена. Според Дани Дорлинг, професор по 
география на населението от Шефийлдския университет, малко други проблеми 
могат да бъдат толкова травмиращи за младите хора като безработицата, тъй като 
тя оставя трайни белези и може да има дългосрочни последици: по-високият риск от 
бъдеща безработица и по-ниските доходи за целия трудов живот са само част от тях.

Наскоро ЕИСК организира редица прояви, особено в Испания и Малта (за 
които можете да прочетете в настоящия брой), на които подходи директно към 
този проблем. Макар и да се наложи изводът, че няма универсално, чудодейно 
решение на тази трудна ситуация, считаме, че трябва да се предприемат действия 
едновременно в няколко области.

Първо, трябва да съживим икономическия растеж, който е генератор на нови 
работни места. При наличието на икономически растеж перспективите за заетост 
на младите хора също ще се подобрят. Второ, трябва да се справим с проблема с 
отпадането от училище и да премахнем несъответствията между образователните 
системи и нуждите на трудовия пазар. Много важна роля в това отношение играе 
неформалното образование. Трето, регулаторната рамка на нашите трудови пазари 
трябва да бъде преосмислена с оглед на съчетаването на гъвкавост и сигурност. 
Трябва да дадем на младите хора ясни перспективи за превръщане на техните 
временни договори и/или договори на непълен работен ден (след известно време и 
при ясно определени условия) в постоянни договори на пълен работен ден. Младите 
хора трябва да виждат ясна перспектива за постигане на по-голяма стабилност.

Не на последно място трябва да обърнем внимание на службите по заетостта. 
Когато младите хора са изложени на риска да изгубят работата си, всяка подкрепа 
е от значение. Такава е и идеята за субсидирани работни места за уязвими групи, 
които трудно биха получили достъп до обикновените трудови пазари, особено 
млади хора с много ниска или никаква квалификация. Добър пример за такава мярка 
е „гаранционната схема за младите хора“, предвидена в инициативата „Младежта 
в движение“. Тя предвижда държавите-членки да бъдат насърчени да гарантират, 
че младите хора ще получават предложение за работа, допълнително обучение или 
професионален опит в срок до шест месеца след като завършат училище.

Анна Мария Дарманин
Заместник-председател

Уважаеми читатели,
Като заместник-председател на ЕИСК, като европеец 
и поляк, очаквам с голямо нетърпение първото в 
историята полско председателство на Съвета на ЕС.

Приветствам решението на Полша да действа 
решително за растежа, а не само за изплащането на 
дълговете на Европа, което, макар и важно, само по 

себе си няма да гарантира засилен растеж. Вече установихме дълбоките причини 
за кризата и сега е време да гледаме напред и да формулираме солидни стратегии 
за поддържане на растежа, като по този начин гарантираме, че Европа остава 
конкурентоспособна.

Искрено се надявам, че полското председателство ще постигне напредък в 
редица ключови области, например единния пазар, което, ако се осъществи, 
ще даде тласък на икономическия растеж. Един амбициозен бюджет на ЕС ще 
увеличи също икономическия потенциал на Европа и аз очаквам полското 
председателство ясно да посочи това по време на предстоящите бюджетни 
преговори за бъдещата финансова перспектива.

В навечерието на предстоящите преговори ЕИСК ясно показва, че 
принципът на „подобаваща компенсация“ трябва да бъде изоставен. Той 
противоречи на ценности като солидарността и взаимната изгода, които стоят 
в основата на европейската интеграция. ЕИСК подкрепя принципа собствените 
ресурси на ЕС да отиват директно в бюджета на ЕС, заменяйки националните 
вноски. Начинът на финансиране на бюджета на ЕС е ясно мерило за напредък 
в европейската интеграция.

През последните две години комисията е непреклонна в своите призиви 
да се даде по-голяма роля на гражданското общество за изпълнение на 
вдъхновеното от ЕС законодателство и за насърчаване на икономическата 
интеграция в страните, включени в инициативата „Източно партньорство“. Ето 
защо с голямо задоволство констатирам, че Източното партньорство, което до 
неотдавна може до известна степен да е било пренебрегвано, стои на предни 
позиции в дневния ред на председателството. Неотдавнашните събития по 
южните брегове на Средиземно море доказаха колко е важно да имаме стабилни 
добросъседски отношения, а не само сигурност в областта на търговията и 
енергетиката.

На този фон опитът на Полша (мирната ≠ революция срещу комунизма 
през 1989 г. и успешното ≠ преобразяване) може да се използва, за да се улесни 
разпространяването на демокрацията в арабския свят. Както и в Полша по 
онова време, събитията в арабския свят вече са доказали важната роля 
на гражданското общество в създаването на История с главно „И“. Аз съм 
щастлив и горд, че организираното гражданско общество, представлявано от 
ЕИСК на равнище ЕС, проявява готовност и желание да съдейства на полското 
председателство за постигане на неговите амбициозни цели от практическо 
значение.

Яцек Кравчик
Заместник-председател

20 юли 2011 г.
Варшава, Полша: 
Конференция за проследяване 
на становището на ЕИСК относно 
„Устойчиво развитие на 
транспортната политика на 
ЕС и планиране в областта на 
TEМ-T“, организирана съвместно 
с полското министерство на 
инфраструктурата

13 септември 2011 г.
ЕИСК, Брюксел: заседание 
на координационната група 
по стратегията „Европа 2020“ 
с националните представители

21–22 септември 2011 г.
ЕИСК, Брюксел, Белгия: 
„ЕИСК—„Дизайн Илевън“ 
церемония по връчване на 
наградите и откриване на 
изложбата

В ТОЗИ БРОЙ

Европейската година на 
доброволчеството: висока 
оценка за доброволчеството

Полско председателство: „Полша 
ще работи за конкурентна, 
сигурна и открита Европа“, каза 
полският държавен секретар по 
европейските въпроси

ЕИСК изготвя четири 
проучвателни становища 
по искане на полското 
председателство

ЕИСК се ангажира с безработните 
млади хора

Семинар ЕС—Русия: повече 
правомощия за гражданското 
общество в усилията за 
постигане на устойчивост

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА
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Прегледът на бюджета на ЕС се 

извършва във време на голяма финан-

сова несигурност по целия континент. 

ЕИСК изложи препоръките си в стано-

вище, изготвено от Анри Малос (група 

„Работодатели“, Франция) и Жерар 

Дантен (група „Работници“, Франция). 

Поради икономическата и финансова 

криза и нарастващите дефицити в 

повечето държави-членки някои смя-

тат, че ЕС не разполага с бюджетна 

подкрепа за изпълнение на полити-

ческата си стратегия или на новите си 

Основната задача, която си възлага полското председателство, е засилването на икономическия рас-

теж и възстановяването на доверието на гражданите. Европа извлече поуки от кризата и реформира 

устройството на своя икономическия стълб. Сега тя трябва да предприеме решителни мерки, за да 

насърчи растежа и да изгради конкурентоспособна икономика. За тази цел Полша ще се съсредоточи 

върху разширяването и задълбочаването на единния европейски пазар, насърчаването на инвести-

ционната политика и укрепването на интелектуалния капитал. Всички тези мерки са първостепенен 

приоритет на полското председателство: „Европейската интеграция — източник на растеж“. За да 

постигнем ефективно амбициите си в тази област, която обхваща и активните политики по заетостта, 

ние придаваме голямо значение на препоръките, които поискахме от Европейския икономически 

и социален комитет.

„Сигурна Европа“ е вторият въпрос, по който възнамеряваме да работим. Този аспект включва 

както енергийната сигурност — кауза, която Полша вече няколко години отстоява в ЕС, — така и 

продоволствената сигурност или укрепването на Европейската политика за сигурност и отбрана. 

Амбицията ни е укрепване на позицията на ЕС на световната сцена и ние ще подкрепим всички 

мерки за постигането на тази цел.

Европа, която се възползва от отварянето — това е третият и най-обширен основен приоритет на полското председателство на ЕС. 

Нашето желание е Хърватия да се присъедини към Европейския съюз, но ще подкрепим процеса на присъединяване и на другите страни. 

Възнамеряваме да задълбочим Източното партньорство, което привлича Украйна, Беларус, Молдова, Азербайджан, Армения и Грузия в 

орбитата на ЕС. В рамките на това партньорство ще положим усилия за сключването на споразумения за асоцииране и за създаването на 

зони за свободна търговия. Във връзка с това ЕИСК подготвя за нас становище относно взаимодействието между Източното партньорство 

и източното измерение на политиката на Европейския съюз.

Да председателстваш, означава не само да планираш бъдещето, но преди всичко да отговаряш адекватно на текущите събития. Във 

връзка с това ще следим отблизо събитията в южните съседки на ЕС и ще подкрепяме действията, които имат за цел изграждането на нови 

отношения между ЕС и арабския свят. Желаем също така да се разработи цялостна стратегия за действие в полза на демократизацията и 

създаването на модерни държавни структури в страните от този регион.

Накратко полското председателство ще се стреми към изграждане на икономически силна Европа, способна да посрещне бъдещето с 

увереност, и към подобряване на обществените настроения в ЕС. Очевидно е, че няма да успеем да постигнем всичко това без активното 

участие на гражданското общество, представлявано на равнището на ЕС от Европейския икономически и социален комитет. ●

Миколай Довгиелевич, държавен секретар по европейските въпроси и икономическата политика в Министерството на външните работи на Полша

ангажименти по Договора от Лисабон. 

Ето защо е необходим „интелигентен“ 

бюджет, който ще осигури на ЕС сред-

ства за постигне на целите му, без да 

се увеличава данъчната тежест върху 

гражданите и предприятията в Европа.

ЕИСК смята, че принципът на 

„подобаваща възвращаемост“ следва 

да бъде отхвърлен, тъй като проти-

воречи на ценности като солидарност 

и взаимната изгода, които стоят в 

основата на европейската интегра-

ция. Вместо това трябва да се при-

лага принципът на субсидиарността, 

според който въпросите следва да 

бъдат решавани от най-малкия или от 

най-малко централизирания орган, и 

ЕИСК приветства предложението на 

Европейската комисия за използване 

на собствени ресурси, които могат да 

бъдат новосъздадени или да заменят 

националните данъци. Националните 

и европейските бюджети следва да се 

допълват взаимно, за да се увеличи 

обхватът на ЕС с оглед постигане на 

политическите му цели.

За да имаме ефективен бюджет, от 

основно значение е да се съсредото-

чим върху битката за общественото 

мнение. Очертаването на разходите за 

„не-Европа“ ще спомогне убедително 

за получаване на обществена подкрепа. 

Ето защо Комитетът, също като Евро-

пейския парламент, би желал да се 

извършат и публикуват проучвания 

на разходите за „не-Европа“, като се 

подчертае дублирането в националните 

бюджети. Комитетът ще се ангажира 

с тези проучвания и ще предостави 

допълнителни рекламни материали, 

насочени към европейските граж-

дани. (МА) ●

НАКРАТКО

IN MEMORIAM

ЕИСК на срещата на Г-20 — глобални 
решения за ценовата нестабилност

На 22  и 23  юни в Париж се проведе 

среща на министрите на земеделието 

на страните от Г-20, на която бяха обсъ-

дени тенденциите на световните сел-

скостопански пазари и свързаните с тях 

търговски преговори. Франция, която 

понастоящем е председател на Г-20, 

постави продоволствената сигурност 

сред ключовите си политически при-

оритети и поиска от ЕИСК да изготви 

своя принос за заседанието през месец 

юни. Въпросите, свързани с продовол-

ствената сигурност, са от голямо значе-

ние както за селскостопанската, така и 

за търговската политика и политиката 

на развитие.

За да положи основите за изграждане 

на своята позиция, на 23 май ЕИСК орга-

низира конференция на тема „Храна за 

всички — към световно 

споразумение“. Предста-

вители на ООН, ФАО, Г-20, 

ЕС и други организации се 

срещнаха в Брюксел, за да 

обсъдят начините за борба 

със селскостопанската 

криза на световно равнище. 

Конференцията събра 

водещи фигури и експерти 

с цел изготвяне на препо-

ръки от страна на ЕС преди 

срещата на министрите на 

земеделието на страните от Г-20 на 22 и 

23 юни.

„Не можем да си позволим нова 

селскостопанска криза на световните 

пазари. Безконтролната спекула е разру-

шителна за развиващите се страни, води 

до глад, а хората, които изкарват прехра-

ната си със селско стопанство, обедня-

ват. Трябва да я спрем и Европейският 

съюз е поел ангажимент да го стори“, 

заяви Стафан Нилсон, председател на 

Европейския икономически и социа-

лен комитет и водещ на конференцията.

Въз основа на предложението на 

ЕИСК, отправено към френското пред-

седателство, на 22 и 23 юни в Париж бяха 

обсъдени и съгласувани конкретни идеи 

в шест направления: насърчаването на 

устойчиво селско стопанство, ключо-

вата роля на гражданското общество, 

признаването на правото на прехрана, 

необходимостта от съгласуваност на 

политиките, подобряването на функци-

онирането на селскостопанските пазари 

и защитата на хората в неравностойно 

положение.

Наред с това ЕИСК горещо насърчи 

по-добрата координация и сътруд-

ничество между международните 

организации и най-вече по-силната 

съгласуваност на техните действия. 

ЕИСК подчерта и необходимостта да 

се улесни достъпът на селскостопан-

ските производители, включително на 

дребните стопани, до международно и 

европейско финансиране, както и да 

се гарантира равният и неограничен 

достъп на жените до производствените 

ресурси. (АИЛ) 

Заключенията от конференцията 

„Храна за всички“ можете да намерите 

на: 

http://www.eesc.europa.eu/food-for-

everyone/ ●

ЕС разчита на Полша да внесе ново 
качество в Европа

Семинар ЕС—Русия

На 28 юни в Брюксел се проведе съвместен работен семинар 

на ЕИСК и Обществената палата на Русия. Това беше четвър-

тата подобна среща между двете организации, като този път 

основният акцент беше върху перспективата за постигане 

на „по-зелени“ икономики. Този обмен на мнения се про-

веде в контекста на Конференцията на ООН за устойчивото 

развитие в Рио следващата година. Това ще бъде чудесна 

възможност да се демонстрира степента на съгласие между 

гражданските общества на ЕС и Русия.

В очакване на конференцията на ООН участниците в 

работния семинар отправиха категорично послание, като 

призоваха екологичните проблеми да бъдат отчитани в по-

голяма степен при изготвянето на националните политики. 

Те също така подчертаха, че е важно организираното граж-

данско общество да бъде включено в изготвянето на поли-

тиките за устойчива околна среда. Участниците обсъдиха 

и други изключително важни въпроси, като миграцията и 

ролята на гражданското общество в партньорството за модер-

низация ЕС-Русия.

Допълнителна информация и заключенията от семинара 

могат да бъдат намерени на електронен адрес: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.fr.eastern-neighbours-and-russia. (ЦЙ) 

 ●

Посещение на Консултативния комитет на 
Европейското икономическо пространство в Естония

По предложение на своето бюро, Консулта-

тивният комитет на Европейското иконо-

мическо пространство (КК ЕИП) проведе 

деветнадесетото си заседание в гр. Тарту, 

Естония, на 12 и 13 май. В рамките му беше 

включено посещение на центъра за рехаби-

литация на деца с увреждания и за работа с 

техните семейства, ръководен от естонската 

фондация „Агренска“, и посещение на науч-

ния парк на Тарту.

На заседанието беше обсъдено спора-

зумението с Европейското икономическо 

пространство. Присъстваха Ларс Ерик Нор-

дгард, директор на Секретариата на Евро-

пейската асоциация за свободна търговия 

(ЕАСТ) и Пер Сандерунд, председател на 

Надзорния орган на ЕАСТ. Присъединя-

ването на Исландия към Европейския съюз 

също беше включено в дневния ред.

Членовете на КК ЕИП обсъдиха и две 

резолюции относно Акта за единния пазар 

и работен документ относно европейското 

икономическо управление. Професор Раул 

Еамец от Университета в Тарту направи 

обстоен преглед на икономическото поло-

жение и на фискалната дисциплина, както 

и анализ на предложените мерки за помощ 

на еврозоната.

В документ, включващ нова резолюция 

и доклад на тема „Иновациите в областта 

на енергетиката“, беше подчертана необ-

ходимостта от по-масово познаване и 

увеличено прилагане на технологиите за 

енергийна ефективност. В този документ 

беше отправен и призив за увеличение на 

ръста на инвестициите в научноизследова-

телската и развойната дейност, по-специ-

ално на инвестициите от страна на частния 

сектор, където Европа бележи изоставане. 

Поражда загриженост фактът, че в тази 

област няма активни европейски пред-

приятия.

След приключването на заседанията, 

участниците посетиха центъра за рехаби-

литация на деца с увреждания и за работа с 

техните семейства, ръководен от естонската 

фондация „Агренска“ в Тамисту. Съпред-

седателят на КК ЕИП Мелис Йост поясни 

целта и дейностите на механизма за естон-

ско-шведско постоянно сътрудничество, 

създаден през 2003 г. Посещението преди 

всичко даде възможност на участниците да 

се запознаят с инвестицията по линия на 

норвежкия финансов механизъм и финан-

совия механизъм на ЕИП за създаването на 

център за обучение на млади хора с увреж-

дания в умения по готварство, кетъринг, 

планиране на менюта и др.

Второто посещение беше на научния 

парк на Тарту, където групата получи 

представа за броя и профила на утвърде-

ните и начинаещите предприятия, които 

използват услугите на парка. Научният 

парк на Тарту разполага с лаборатории, с 

които подпомага развойната дейност на 

тези предприятия във връзка с нови про-

дукти. (МЙ) 

 ●

Пленарно заседание на Европейския форум за ядрена енергия

На последното пленарно заседание на Европейския форум за ядрена енергия (ЕФЯЕ), 

проведено на 19 и 20 май 2011 г. в Прага, Ричард Адамс беше определен за нов пред-

седател на работната група на ЕФЕЯ по въпросите на прозрачността и замени почи-

налия наскоро бивш председател на специализирана секция TEN Янош Тот. ЕФЯЕ е 

уникална платформа за широка дискусия, освободена от всякакви табута, където се 

обсъждат въпроси на прозрачността, както и възможностите и рисковете на ядре-

ната енергия. Във връзка с това ЕИСК организира редовни конференции с различни 

представители на гражданското общество в Европа през 2009 г. на тема „Позици-

ята на европейското гражданско общество по отношение на ядрената енергия“ и 

през 2010 г. на тема „Ядрената енергия — възможности и рискове. Мненията на 

европейците, гражданското общество и заинтересованите страни“. Бъдещето на 

енергетиката с ниски въглеродни емисии е въпрос от общ интерес за всички дър-

жави-членки и за в бъдеще Комитетът планира включването на още заинтересовани 

участници по въпросите на ядрената безопасност през ноември 2011 г. и бъдещия 

микс на енергодобива с ниски въглеродни емисии през 2012 г. (АК) ●

Обучение по финансови въпроси и отговорно потребление 
на финансови продукти (eco/297)

Предвид нарастващата сложност и непрозрачност на финансовата система, обуче-

нието по финансови въпроси е ключът към отговорното потребление на финан-

сови продукти.

Стратегиите и инициативите на Европейската комисия и ОИСР за отстраняване 

на недостатъците на финансовата система трябва да бъдат придружени от ясен 

ангажимент на финансовия сектор. Правилното прилагане на новите разпоредби 

трябва да насърчи достъпа до прозрачни финансови продукти.

Обучението по финансови въпроси следва да се разглежда като интегрирана 

политика, присъстваща в дългосрочен план през целия живот, включена в учебните 

програми на образователната система и продължаваща по време на квалификаци-

ята и преквалификацията на работниците. Необходимо е също така да се засили 

финансовото включване и да се насърчи съзнателното спестяване. (ККП) ●

Среща на унгарски и словенски членове на ЕИСК с националните медии
На 15 и на 16 юни в ЕИСК се състояха две срещи, на които при-

състваха членове на ЕИСК и журналисти от Унгария и Словения. 

Унгарските журналисти, поканени от Кинга Йо — член на ЕИСК от 

Унгария (група „Други интереси“), имаха също така възможност 

да присъстват на пленарните заседания и лично да се запознаят с 

ролята и начина на работа на Комитета

Беше организиран пресобяд от заместник-председателя Ана 

Мария Дарманин, която се възползва от възможността да пред-

стави работата на Комитета и да се срещне лично с журналистите. 

Тази среща бе част от поредица неформални срещи, организирани 

от Дарманин с цел да помогнат за създаването на преки контакти 

между членовете и пресата и да способстват за обмена на възгледи 

помежду им в една непринудена обстановка. (АИЛ) ●

В памет на Зенонас Рокус Рудзикас

Новината за внезапната и преждевременна смърт на нашия 

скъп колега и приятел Зенонас Рудзикас (71 г.) дълбоко ни 

покруси. Той беше изключителен човек, който остави своя 

отпечатък в нашите сърца, умове и в научната общност. Него-

вият необикновен интелект се съчетаваше и допълваше с благ 

и скромен характер. Той беше активен литовски член на ЕИСК 

от 2006 г. насам, с голям принос към работата на Комитета, 

включително високо ценената му дейност като член на специ-

ализирани секции NAT, REX и TEN.

Освен работата си и времето, прекарано в ЕИСК, Рудзикас 

водеше и богат академичен живот и беше бивш председател на Литовската академия 

на науките. Той беше превъзходен учен, виден специалист по ядрена спектроскопия 

и именит експерт по теоретична физика в Литва, отличен с многобройни награди 

за своите научни изследвания и открития. Колегите на този изключителен специ-

алист по теоретична физика и многообичан човек дори са кръстили на негово име 

астероид в Главния пояс — „167960 Рудзикас“.

Рудзикас беше не само блестящ и високоуважаван учен, но същевременно скро-

мен и сърдечен човек и ангажиран гражданин на Европа. Това ясно личи от факта, 

че той беше един от съоснователите на Литовския национален икономически и 

социален съвет.

Неговият огромен ентусиазъм, извънредните му интелектуални способности и 

човешки качества със сигурност много ще липсват на онези, които тук, в Комитета, 

и извън него имаха привилегията да го познават и да работят заедно с него. 

Лука Жайе,
председател на група „Други интереси“.
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Предстоят най-трудните в историята преговори за бюджета на ЕС
преговори в историята на ЕС и полското 

правителство трябва да помири различ-

ните позиции в Съвета и да изготви про-

ект на регламент, който има шанс да бъде 

приет от Европейския парламент. Очак-

вам да видя и приноса на Европейския 

икономически и социален комитет към 

обсъждането на следващата финансова 

перспектива, който ще даде възможност 

да бъдат изслушани и опасенията и надеж-

дите на гражданското общество, включи-

телно и на социалните партньори.

В момент на оскъдни финансови 

ресурси държавите-членки редовно 

отправят призиви към Европейския съюз 

да полага по-големи усилия в области като 

енергетиката, околната среда, миграцията 

или дипломацията, като същевременно 

настояват за по-малък бюджет на ЕС 

(административните разходи, които със-

тавляват едва 5,8 % от бюджета, не могат да 

послужат като източник на значими спес-

тявания). Нареждането на този бюджетен 

„куб на Рубик“ ще бъде едно от главните 

предизвикателства пред полското пред-

седателство.

Поддържам контакт с министър-

председателя и екипа му и знам, че те 

ще се справят с предизвикателството. ●

Полското председателство на ЕС по нищо 

няма да напомня на кротка и спокойна 

шестмесечна разходка! Ако се замислим, 

правителството на Доналд Туск наследява 

ротационното председателство в момент, 

когато много държави-членки се борят 

да преодолеят последствията от това, 

че в продължение на години системно 

са изразходвали повече, отколкото са 

печелили; когато ЕС си задава въпроси 

за граничния контрол и за своята роля в 

Средиземноморието и когато започва и 

„бюджетният сезон“!

Във връзка с бюджета уменията на 

полското председателство веднага ще 

бъдат подложени на проверка, тъй като 

Съветът се очаква да приеме своята пози-

ция за бюджета на ЕС за 2012 г. В края на 

април Комисията призова за увеличение 

от 4,9 %, което се дължи предимно на 

факта, че финансираните от ЕС проекти 

на територията на Европа достигат етап 

на приключване и следващата година 

ще трябва да възстановим средствата на 

държавите-членки, завършили проектите 

си (в области като инфраструктурата, зае-

тостта и околната среда). Въпреки това 

много държави-членки вече заявиха, че не 

желаят подобно увеличение на бюджета 

на ЕС. Полското председателство ще 

трябва да намери начин да съвмести вза-

имно противоречащите си приоритети 

на държавите-членки: много от тях искат 

минимално увеличение на бюджета на ЕС, 

при условие че съответните им региони, 

предприятия, учени, неправителствени 

организации и т.н. запазят своя дял от 

финансирането, отпускано от ЕС!

Почти едновременно с това полското 

председателство ще бъде изправено пред 

започването на преговорите за следващата 

финансова рамка. Не бива да храним илю-

зии: очакват ни най-трудните бюджетни 
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Висока оценка за доброволчеството

Кръгла маса ЕС—Китай

ЕИСК насърчава открит диалог с Индия

„Стани доброволец! Дай своя принос!“ 

— втората тематична конференция, 

организирана в рамките на Европей-

ската година на доброволчеството — 

2011, се проведе на 23 и 24 май 2011 г. 

и пожъна огромен успех.

Основната цел на конференцията 

беше да събере на едно място добро-

волци от цяла Европа, предоставяйки 

им възможност да общуват помежду си, 

да споделят и да се учат от натрупания 

От 9 до 12 май участниците в кръглата 

маса ЕС—Китай се събраха в Сиан, за 

да обсъдят въпроси на приобщаващото 

регионално развитие и зелената ико-

Делегация на ЕИСК, ръко-

водена от Ксавие Вербовен, 

председател на Комитета за 

наблюдение ЕС—Индия, бе на 

посещение в Индия от 20  до 

25 март 2011 г. Делегатите си 

бяха поставили две цели: да раз-

говарят с различни заинтересо-

вани страни в Индия относно 

възможността да се поднови 

кръглата маса ЕС—Индия и да 

изслушат мненията на предста-

вители на индийското граждан-

ско общество относно текущите 

преговори за сключване на спо-

разумение за свободна търговия 

между ЕС и Индия. Членовете 

на делегацията се срещнаха с 

представители на Делегацията 

на Европейския съюз в Индия, 

опит в областта на доброволчеството. 

ЕИСК и Европейската комисия орга-

низираха съвместно в сградата на 

Комитета работен семинар, посветен 

на корпоративното гражданство и 

доброволчеството сред служителите.

ЕИСК беше първата институция, 

която през 2006 г. предложи идеята 

за европейска година, посветена на 

доброволчеството. Последната конфе-

ренция е важен етап от Европейската 

година на доброволчеството от гледна 

точка на признаването на уменията и 

приноса на работниците доброволци. 

ЕИСК отдели голямо внимание на 

темата за доброволчеството, което 

счита за безценен принос към обще-

ството. В изказването си пред участни-

ците в конференцията председателят 

на ЕИСК Стафан Нилсон приветства 

факта, че толкова много хора се инте-

ресуват от ролята на бизнес сектора за 

номика в контекста на устойчивото 

развитие като използваха доклади, 

представени от двете страни. „Можем 

и да не постигнем консенсус по всички 

с устойчивото развитие и по-конкретно с 

неговото социално измерение.

Другото явно предизвикателство е 

кръгът от дискусии относно споразуме-

нието за свободна търговия между ЕС и 

Индия, както и неговите икономически 

и социални последствия за индийското 

общество и нарастващата необходимост 

от по-подробни познания за индийската 

икономика, чиято зависимост от нефор-

малния сектор е 92  % — факт, който 

насърчаване на доброволчеството. Той 

произнесе слово и по време на заклю-

чителната пленарна сесия на втория 

ден от конференцията.

„[…] ЕИСК е в добра позиция да 

подкрепя и обсъжда стойността на 

доброволчеството: в Европейския ико-

номически и социален комитет много 

от нас представляват доброволчески 

организации, голяма част работят 

на доброволни начала за Комитета и 

всички са участвали в доброволческа 

дейност на някакъв етап от живота 

си. Доброволчеството е може би най-

добрият пример за активно граждан-

ство; освен прекрасното чувство, което 

то дава на доброволците, от най-голямо 

значение може би са ползите, които се 

дават на обществото“, каза председате-

лят Стафан Нилсон. (КК/МБ) 

 

 ●

въпроси, но можем да се опи-

таме да се разбираме взаимно и 

да научим нещо един от друг“, 

заяви в уводните си бележки 

председателят на ЕИСК Ста-

фан Нилсон. Нилсон, който 

предвождаше делегацията на 

ЕИСК, призова китайските 

партньори да проведат открит 

и честен диалог и да обменят 

възгледи относно икономиче-

ските и социалните предизви-

кателства, за да се насърчава 

взаимното разбирателство и 

да се гарантира засиленото 

сътрудничество. Уанг Ганг, 

председател на Китайския ико-

номически и социален съвет, 

очерта процеса на реформа в 

Китай и стремежа за модерни-

зация, които избавиха милиони 

китайци от бедност. На нашия уебсайт 

може да намерите съвместната декла-

рация от Деветата кръгла маса ЕС—

Китай. (КК) ●

не е анализиран в достатъчна степен в 

проучванията на въздействието, про-

ведени преди началото на преговорите. 

Необходим е подходящ инструмент за 

наблюдение.

Решаваща роля за посрещане на тези 

предизвикателства, както в Европа, така 

и в Индия, имат профсъюзите, орга-

низациите на работодателите и други 

представители на гражданското обще-

ство. (КВ/АС) ●

Новини за членовете

Джилиън ван Търнхаут, член на ЕИСК, 
бе приета в ирландския сенат

Както казват, „всяко зло за добро“. ЕИСК съжалява, че неотдавна Джилиън 

ван Търнхаут, член от Ирландия, напусна комитета, но приветства назна-

чаването ≠ като сенатор. ЕИСК я поздравява и ≠ пожелава много успех на 

новата ≠ длъжност в ирландския сенат.

Кандидатурата на Търнхаут бе издигната от ирландския министър-пред-

седател за работата ≠ с Алианса за правата на децата. „Това е чест за работата 

ми за Алианса за правата на децата и е професионално постижение, което 

ми носи удовлетворение. Вярвам че моето назначение може и ще внесе 

положителна промяна“, сподели тя.

Джилиън ван Търнхаут е бивш заместник-председател на ЕИСК и 

активен член на Комитета (група ІІІ — „Други интереси“) през последните 

12 години. Длъжността ≠ в Бюрото бе поета от Падриг Уолш. (АИЛ) 

 

 

 ●

ЕИСК изготвя четири проучвателни становища по искане на полското председателство

ЕИСК през погледа на полските членове

Демографските предизвикателства се нуждаят от мащабно и трайно решение

В становището си относно бъдещите въздействия от застаряването на населението върху пазара на труда, 

изготвено от Волфганг Грейф (група „Работници“, Австрия), ЕИСК изразява скептицизъм по отношение 

на лесни решения като повишаването на пенсионната възраст или преминаването към капиталови пенси-

онни схеми. Вместо това Комитетът призовава за целенасочена политика на растеж и поставяне на акцент 

върху възможностите за заетост.

Като цяло наличната работна сила в повечето страни е достатъчна и се смята, че бъдещият финансов 

натиск, произтичащ от застаряването на населението може да бъде ограничен чрез стратегии за интегриране.

Укрепване на селскостопанския сектор на държавите от Източното партньорство

Докладчикът по второто проучвателно становище Сепо Калио (група „Други интереси“, Финландия) раз-

глежда въпроса за взаимодействието между Източното партньорство и източното измерение на политиките 

на ЕС. ЕИСК би желал селското стопанство, производството на храни и селскостопанската политика да 

заемат по-централно място в преговорите между ЕС и страните от Източното партньорство поради тяхното 

значение за стимулирането на икономическото, социалното и регионалното развитие.

Поради затрудненията на страните от Източното партньорство да покрият стандартите и критериите 

по санитарните и фитосанитарните разпоредби на ЕС, ЕИСК предлага санитарните и фитосанитарните 

разпоредби да бъдат включени като нов специален аспект в рамката на сътрудничеството по Източното 

партньорство.

Въздействието на кризата върху капацитета на европейските предприятия да правят инвестиции 
в полза на климата

В искането си за трето проучвателно становище полското правителство кани ЕИСК да разгледа трудния 

въпрос за „въздействието на икономическата криза върху капацитета на европейските предприятия да 

правят допълнителни инвестиции в полза на климата“.

В документ, в който се прави анализ на възможността за повишаване на предвиденото намаление на 

емисиите на парникови газове с 20 %, Европейската комисия разглежда начини за постигане на намаление с 

30 %. В документа обаче не е разгледано задълбочено въздействието на кризата върху екологичните инвес-

тиции на предприятията. Проучвателна група и докладчикът Йосиф Зборил (група „Работодатели“, Чешка 

република) започнаха работа по темата и се очаква становището им да бъде прието през октомври 2011 г.

Развитието на TEМ-T в новите държави-членки не е достатъчно приоритетен въпрос за ЕС

В становището относно устойчивото развитие на транспортната политика на ЕС с докладчик заместник-

председателят на ЕИСК Яцек Кравчик (група „Работодатели“, Полша) се отбелязва със съжаление, че 

развитието на ефективни трансевропейски мрежи в новите държави-членки не е достатъчно приори-

тетен въпрос за ЕС. В него се посочва, че ако регионите в ЕС и националните мрежи не са добре свързани 

чрез модерна инфраструктура, не може да съществува нито единен европейски транспортен пазар, нито 

истински вътрешен пазар. Специално внимание следва да се отдели на политиката на добросъседство, т.е. 

на връзките на ЕС със Севера, Изтока и Юга, като се акцентира преди всичко върху мрежите, а не върху 

отделни инфраструктурни проекти. (МБ/МА) ●

Да общуваме 
с младите

ЕИСК се ангажира с младите хора 
без работа

През юни Комитетът организира 

проява на местно равнище в Малта. 

Веднага след заседание на Групата за 

комуникация и на лицата за контакт 

в областта на комуникацията членове 

на ЕИСК се срещнаха с представители 

на гражданското общество в Малта, за 

да обсъдят въпроса за ангажирането 

на младите с европейския проект. 

Известният в Малта телевизионен 

водещ д-р Андрю Ацопарди беше моде-

ратор на дискусията, която се проведе 

в Дома на Европа във Валета. Конфе-

рентната зала беше пълна и можеше 

да се види също във „Фейсбук“ и „Туи-

тър“. Членовете на ЕИСК, сред които 

заместник-председателите Ана Мария 

Дарманин и Яцек Кравчик, членовете 

на Групата за комуникация и лицата за 

контакт в областта на комуникацията 

имаха възможност да обменят идеи и 

мнения с млади граждани на ЕС.

Някои държави-членки се справят 

добре, когато става въпрос да се гаран-

тира висок процент на заетост, включи-

телно сред младите хора. Но картината 

варира в отделните държави-членки: 

Как да се борим с 20-те процента мла-

дежка безработица в ЕС, която дори е 

по-висока в някои държави-членки? 

На 6  юни ЕИСК, в партньорство с 

Испанския икономическия и соци-

ален съвет, организира в Мадрид 

конференция за младежката безра-

ботица, за да се обсъди тази гореща 

тема. Безработицата засяга 40 % от 

младите испанци. Тази тенденция е 

една от основните тревоги на младото 

поколение.

в Испания безработицата 

сред младите достига дра-

матичните 45 %.

На срещата в Малта 

се повдигна и парли-

вият въпрос за спадащия 

интерес на младите хора 

към европейския проект. 

Описанието на Европа 

като проект на мира може 

би вече не ангажира мла-

дите хора. Ето защо на ЕС 

му трябва ново описание. Във връзка 

с това Клаус Сьоренсен, генерален 

директор, отговарящ за комуникаци-

ите в Европейската комисия, предложи 

една устойчива, чиста, просперираща и 

социална Европа, която дава възмож-

ност на младите хора да живеят сво-

бодно, да дишат чист въздух, да пият 

чиста вода, да се хранят с качествена 

храна на достъпни цени и да пътуват, 

да работят и да учат.

ЕС има с какво да се похвали, като 

например програмата „Еразъм“, която 

след 1987 г. е донесла полза на 2,3 мили-

она студенти. Още от самото начало 

ЕИСК винаги е подкрепял такива 

начинания. В становището относно 

водещата инициатива на стратегията 

„Европа 2020“ „Младежта в движе-

ние“ и в становището от 2009 г. относно 

„Стратегия на ЕС за младежта“ ЕИСК 

подчерта необходимостта от разрабо-

тване на стратегия за младежта — не 

само за, но и със младите хора. 

 

 

 ●

Обсерваторията на пазара на 

труда на ЕИСК взе пряко участие в 

тази еднодневна конференция, пред-

седателствана от нейния председател 

Кшищоф Патер (група „Други инте-

реси“, Полша). Над 130 участници се 

включиха в дебатите. Присъстваха и 

представители на испанските медии, 

които информираха за конференци-

ята.

Конференцията започна с встъ-

пителна сесия, на която приветствия 

отправиха Кшищоф Патер, Валери-

ано Гомес Санчес, министър на труда 

и имиграцията на Испания, и Маркос 

Пеня Пинто, председател на Испан-

ския икономически и социален съвет.

Химера ли е „Единно европейско небе“ II?
Осезаемо беше чув-

ството за неотложност 

сред големите играчи 

от авиационния сек-

тор, които се стекоха 

на организирано от 

Европейския ико-

номически и социа-

лен комитет (ЕИСК) 

изслушване, посветено на етапа на изпълнение на „Единно евро-

пейско небе“ II. Две години след като беше приет от Европейския пар-

ламент, законодателният пакет, който трябваше да реши проблема с 

неефективността на европейската авиация, все още не е влязъл в сила.

„Закъсненията и претовареният трафик над Европа са тъжна 

реалност, която се отразява еднакво негативно на ползвателите на 

въздушното пространство, регулаторните органи и летищата. Еми-

сиите на CO
2
 ще намалеят с 12 % на полет, а ефективността, без-

опасността и капацитетът ще се повишат значително, ако всички 

заинтересовани страни се присъединят към амбициозните цели за 

устойчиво бъдеще на управлението на въздушния трафик в Европа“, 

изтъкна Яцек Кравчик, заместник-председател на ЕИСК и докладчик 

по становището за „Единно европейско небе“ II.

Бързото и пълно прилагане на втория пакет за „Единно евро-

пейско небе“ би насърчило мобилността, подобрило удобството при 

пътуване и повишило конкурентоспособността на Европа, заявиха 

участници в изслушването. Без тези реформи Европа ще изостане в 

световната надпревара за устойчив транспорт и нисковъглеродна 

икономика.

Те призоваха Европейската комисия да поеме необходимата 

лидерска роля в този процес. „Призовавам Европейската комисия 

да използва лидерската си позиция, за да отстрани различните пречки 

и политически проблеми в хода на изпълнението на Единното евро-

пейско небе“, каза Стефан Бюфтò, председател на специализирана 

секция „Транспорт и енергетика“ на ЕИСК.

Кшищоф Капис, директор от полското Министерство на инфра-

структурата, подчерта, че предстоящото полско председателство на 

ЕС ще работи активно, за да гарантира, че изпълнението на „Единно 

европейско небе“ II не изостава от амбициозния си график. Според 

оценките Полша ще е един от най-бързо развиващите се авиационни 

пазари през следващите 20 години. „Искаме да бъдем подготвени за 

това увеличение на трафика“, посочи той.

На изслушването присъстваха няколко делегати от Федералната 

администрация за въздухоплаване на Съединените щати (FAA), 

които подчертаха значението на сигурната среда за инвеститорите 

от двете страни на Атлантическия океан.

На организираното от ЕИСК изслушване се стекоха представи-

тели на органите за регулиране на въздушния транспорт, ползватели 

на въздушното пространство, работници от сферата на транспорта, 

летищни оператори и доставчици на аеронавигационно обслужване, 

както и представители на Европейската комисия, Европейския пар-

ламент и предстоящото полско председателство на ЕС. Предвидено 

е ЕИСК да приеме становището си за „Единно европейско небе“ II 

през юли 2011 г. (МБ) 

 

 ●

ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО
Гражданското общество може да засили 
динамиката на Източното партньорство

В становище, изготвено от Гинтарас Моркис (група „Работодатели“, 

Литва), Източното партньорство беше одобрено като отлична въз-

можност за разширяване на мрежите между ЕС и страните парт-

ньорки. Становището беше прието в присъствието на Енико Гьори, 

министър по европейските въпроси на Унгария, която посети 

ЕИСК, за да обсъди резултатите от унгарското председателство. 

ЕИСК подчерта подкрепата си за Източното партньорство не само 

като стратегическа необходимост, но и като политическа инвести-

ция. В очакване да изиграе своята роля за успеха на процеса, ЕИСК 

призова за засилване на диалога между правителствата и граждан-

ското общество.

Неотдавнашните събития в Средиземноморския регион пока-

заха, че приносът на гражданското общество е безценен за напре-

дъка както по отношение на конституционните реформи, така и в 

изграждането на институциите. Укрепването на диалога на нацио-

нално равнище е от решаващо значение, поради което ЕИСК при-

зовава за създаването на механизъм за консултации с гражданското 

общество във всички 

страни от Източното 

партньорство. Диалогът 

ще се провежда чрез орга-

низации, които отразяват 

специфичните условия 

във всяка страна. ЕИСК 

очаква с готовност и енту-

сиазъм възможността да 

обменя опит с гражданското общество в страните от Източното 

партньорство. (МА) ●

Стратегия за интеграция на ромите

В деня, когато Йоханес Хаан, 

комисар, отговарящ за реги-

оналната политика, обсъди 

политиката на сближаване с 

членове на ЕИСК, Комитетът 

прие две актуални становища 

относно интеграцията на 

ромите. ЕИСК разгледа подхода 

на ЕС за социалната интеграция 

на ромите в двете становища, 

изготвени от Акош Тополан-

ски (група „Други интереси“, Унгария) и Ане-Мари Зигмунд (група 

„Други интереси“, Австрия). Беше решено, че за да се преодолее тази 

трудна ситуация, подходът трябва да бъде комбинация от интег-

рирана, координирана и съгласувана стратегия в цяла Европа и от 

програма, изпълнявана на национално и на местно равнище. Важно 

е да се отбележи решението бъдещите мерки да бъдат разработвани 

съвместно с ромите и с представляващите ги организации.

Въпреки че приветства намеренията на Комисията, ЕИСК смята, 

че дългоочакваната ≠ стратегия не отговаря на очакванията му. Тя 

можеше да бъде по-амбициозна, по-конкретна и по-добре струк-

турирана. Всяка политика следва да бъде укрепвана чрез участието 

на широк кръг представители на местното гражданско общество, 

научни работници, социални партньори и най-вече представители 

и членове на ромските общности на всеки етап от обсъждани-

ята. (МА) ●

Укрепване на платформата срещу бедността

Европейската комисия представи съобщение относно „Европей-

ската платформа срещу бедността и социалното изключване“ като 

част от борбата срещу бедността и социалното изключване, зало-

жена в стратегията „Европа 2020“.. ЕИСК направи анализ на това 

съобщение в становище, изготвено от Морийн О’Нийл (Група 

„Други интереси“, Обединено кралство), в което са предложени 

дейности, целящи да се ускори напредъкът по отношение на целта 

за намаляване на бедността (намаляване на броя на хората, които 

живеят в бедност, поне с 20 милиона до 2020 г.).

Основните принципи в препоръките на ЕИСК са отговорност 

и последователност. Бедността се разглежда като нарушение на 

правата на човека, затова правителствата, социалните партньори 

и гражданското общество трябва да поемат споделена отговорност 

за премахването ≠. Следователно мерките за бюджетна дисциплина 

не бива да застрашават борбата срещу бедността, а участието на 

гражданското общество в платформата трябва да бъде засилено. 

ЕИСК призовава за съгласуваност в стратегията „Европа 2020“ 

между икономическите, финансовите, социалните мерки и мерките, 

свързани със заетостта, като едновременно с това подчертава необ-

ходимостта от увеличаване на отпусканите от ЕС средства, както и 

от опростяване на процеса на финансиране, особено по линия на 

социалните фондове. (МА) 

 

 ●

Съвременно австрийско изкуство в ЕИСК

В ЕИСК в партньорство с 

Австрийското федерално 

министерство на образова-

нието, изкуството и култу-

рата беше открита изложбата 

за съвременно австрийско 

изкуство „In Between. Austria 

Contemporary“. Изложбата 

представи различни тенден-

ции в съвременното австрий-

ско изкуство, давайки възможност на посетителите да се запознаят отблизо с 

австрийската арт сцена. Творбите на седемнадесет обещаващи млади австрийски 

художници бяха разгледани от много хора през времето, в което бяха изложени 

в ЕИСК.

Сред посетителите имаше няколко официални представители, които разгле-

даха изложбата с интерес. На откриването присъстваха федералният министър 

на образованието, изкуствата и културата на Република Австрия Клаудия Шмид 

и председателят на Европейския икономически и социален комитет Стафан Нил-

сон. Сред гостите бяха и европейските комисари Андрула Василиу, отговаряща за 

образованието, културата, езиковото многообразие и младежта, и Йоханес Хаан, 

отговарящ за регионалната политика. (МА) 

Повече информация за изложбата можете да откриете на адрес: www.bmukk.gv.at. ●

НАКРАТКО

Сред изказалите се участници 

бяха Хавиер Ферер Дуфол, замест-

ник-председател на CEOE (испанско 

бизнес сдружение), Палома Лопес, 

секретар по заетостта към испан-

ския профсъюз CCOO, и Антонио 

Ферер, секретар по синдикалната 

дейност на испанския профсъюз UGT.

Участниците се съгласиха, че са 

необходими по-нататъшни усилия в 

областта на образованието и квалифи-

кацията и от страна на обществените и 

частни служби по заетостта. Освен това 

трябва да се ускори икономическият 

растеж и незабавно да се преразгледа 

регулаторната рамка на нашите пазари 

на труда. (АИЛ) ●

„Ела и слушай“ — Ференц Лист — суперзвезда

На 15 юни Европейският икономически и 

социален комитет организира музикалното 

събитие „Ела и слушай“ в чест на 200-годиш-

нината от рождението на Ференц Лист. Тази 

проява, проведена в контекста на унгар-

ското председателство на ЕС, беше открита 

от председателя на ЕИСК Стафан Нилсон.

Представянето на творчеството на Лист беше покана към слушателите за музикално 

пътешествие назад във времето и пространството — едно истинско европейско пътешествие. 

То включваше илюстрирано експозе за Ференц Лист — неговият живот, неговата музика, 

неговите жени и неговата духовност. Тези четири аспекта от живота на Лист бяха предста-

вени от членове и служители на ЕИСК — Акош Тополански, член от Унгария, и Каролин 

Ено от медицинската служба на ЕИСК.

Избрани песни и клавирни творби, които са знакови за творчеството на Лист, бяха 

представени от украинския пианист Дмитро Суховенко и от Хана Бардош-Фелторони, 

мецосопран от унгарски произход.

ЕИСК се ангажира да продължава да организира музикални прояви като важна част от 

своята културна програма. Музиката е основен елемент от културното наследство на Европа 

и участва в оформянето на европейската идентичност. Избраните в програмата на „Ела и 

слушай“ композитори, които са оставили следа, се разглеждат в техния европейски контекст. 

Те са били европейски граждани, чийто живот и дейност са неразделна част от европейските 

традиции и които са оставили музикално наследство за бъдещите поколения. (СБ) 

 ●

с: www

Отвъд политическата агитация: 
ЕИСК се интересува от реалните 
потребности на гражданите

Интервю с Томаш Яшински, 
член на група „Работници“ 
на ЕИСК, международен 
съветник в Общополския 
синдикален алианс

„ЕИСК инфо“: Какъв 
беше първият Ви досег 
с ЕС?

Яшински.: Първият ми досег 

беше работата ми за Съвмест-

ния консултативен комитет 

Полша—ЕС, където представля-

вах Общополския синдикален 

алианс (OPZZ), между 2001 г. и 2004 г. Това се оказа полезен опит 

за мен, защото когато станах член на ЕИСК, успях да се адаптирам 

без никакъв проблем.

„ЕИСК инфо“: Как бихте обяснил на гражданите 
ролята на ЕИСК с няколко думи?

Яшински: ЕИСК е гласът на организираното гражданско общество. 

Това не е политически глас; той дава израз на реалните потребно-

сти на гражданите, които трябва да бъдат отчетени от хората, които 

взимат политически решения на равнището на ЕС.

„ЕИСК инфо“: Как се отразява длъжността член на 
ЕИСК на ежедневната Ви работа в Полша и какви 
са ползите от ЕИСК на национално равнище?

Яшински: Работата за ЕИСК е свързана с много пътувания и допъл-

нителни задължения, което очевидно се отразява на работата ми в 

OPZZ и на личния ми живот. Най-важният аспект на работата ми в 

Брюксел е това, че имам достъп до информация за предварителните 

етапи от работата, която върши ЕС. Това ни помага да се подготвим 

вътре в страната за евентуални промени и да си изградим позиция 

на много по-ранен етап. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ●

Да бъдеш член на ЕИСК 
означава по-дълго и нерегулярно 
работно време

Интервю с Кшищоф 
Островски, член на групата 
на работодателите в ЕИСК, 
директор на Бюрото за 
интервенции в 
„Бизнес Сентър Клъб“

„ЕИСК инфо“: Какъв беше 
първият Ви досег с ЕС?

Островски: Първият ми контакт беше 

като турист, когато бях студент. Бях 

много впечатлен от това колко е лесно 

да се пътува между държавите-членки. 

Смятам, че това ми помогна при пър-

вите ми професионални контакти с ЕС, когато бях член на екип, прего-

варящ по споразумение с Европейския съюз.

„ЕИСК инфо“: Как бихте обяснили на един 
гражданин ролята на ЕИСК в няколко думи?

Островски: ЕИСК служи като „мост“ между европейските институции 

и организациите на гражданското общество в държавите-членки. Той 

предоставя на всеки възможността да изложи на европейско равнище 

своите притеснения относно икономически и социални въпроси, да 

представи нови идеи и да направи предложения за подобрение на евро-

пейското законодателство.

„ЕИСК инфо“: Как членството в ЕИСК оказва влияние 
върху Вашата ежедневна работа в Полша и какви 
ползи носи ЕИСК на национално равнище?

Островски: То се отрази основно върху работно ми време, което стана 

нерегулярно. Работният ми ден често започва в 4 часа сутринта, когато 

трябва да се кача на самолета, а в Полша се връщам много късно или 

оставам да пренощувам в Брюксел. Спешните задачи, свързани с рабо-

тата ми в Полша, трябва да бъдат свършени в самолета на отиване и 

връщане от Брюксел. Ако искате да бъдете член на ЕИСК, трябва да 

обичате да пътувате, да сте готови да летите много често и да посещавате 

различни държави.

Най-голямата полза на национално равнище е възможността за пред-

приятията, които членуват в нашата организация, да споделят своите 

притеснения във връзка с европейското законодателство и да получават 

информация относно повечето важни теми, обсъждани в ЕИСК. Ста-

новищата на нашия Комитет, засягащи специфични пазарни сектори 

като биомаса или ИТ, помагат на заинтересованите предприятия да се 

запознаят с тази информация, когато изготвят своите бизнеспланове. ●

Трябва внимателно да се 
вслушваме в гласа на гражданското 
общество в нашите страни

Интервю с Мажена 
Мендза-Дрозд, член 
на групата „Други 
интереси“ в ЕИСК и 
заместник-председател 
на Националната 
федерация на полските 
неправителствени 
организации

„ЕИСК инфо“: 
Как станахте член 
на ЕИСК?

Мендза-Дрозд: Станах член на ЕИСК през 2004 г. по препоръка на 

полския Форум на организациите с нестопанска цел. Форумът, съв-

местно с други организации, представляваше в Брюксел полските 

неправителствени организации — дейност, в която бях пряко анга-

жирана. Поради това ЕИСК не ми беше напълно непознат, въпреки 

че, разбира се, не си давах ясна сметка как точно работи на практика.

„ЕИСК инфо“: Как бихте обяснили на гражданите 
ролята на ЕИСК с няколко думи?

Мендза-Дрозд: За да съм напълно откровена трябва да кажа, че това 

е организация с добри намерения, която на практика не използва 

целия си потенциал, за да представлява възгледите на организира-

ното гражданско общество. Много са причините за това. След седем 

години работа в ЕИСК мисля, че бихме могли и трябва да се вслуш-

ваме по-внимателно в мнението на организациите от държавите-

членки и да го изразяваме по-категорично.

„ЕИСК инфо“: Как се отразява статута Ви 
на член на ЕИСК на ежедневната Ви работа 
в Полша и какви са ползите от ЕИСК на 
национално равнище?

Мендза-Дрозд: Работата ми в Комитета се отразява и на работата ми 

в Полша, и на личния ми живот. За щастие днес много неща могат да 

се вършат онлайн, затова често се чудя как нашите предшественици в 

ЕИСК са се справяли преди, да кажем, 30 години. Като член на борда 

на полската Федерация на НПО понастоящем, имам възможност да 

помагам на НПО да се подготвят за предстоящите промени благо-

дарение на актуалната информация, до която имам достъп. 

 

 

 ●

на търговските палати, промишлеността, 

профсъюзите, неформалния сектор (напр. 

улични продавачи), европейските органи 

и мозъчните тръстове.

В заключение бе постигнато широко 

съгласие, че следва да се проведе задъл-

бочен дебат и анализ по определени 

въпроси, които пречат на напредъка 

на взаимоотношенията на ЕС и Индия 

поради коренно различните виждания на 

двете страни. Такъв например е случаят 

Джилиан ван Търнхаут

Делегацията на ЕИСК на кръглата маса ЕС—Китай

Делегацията на ЕИСК в Индия

Енико Гьори, министър по 
европейските въпроси на Унгария

Комисар Йоханес Хаан

Кшищов ОстровскиМажена Менза-Дрозд Томаш Яшински

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


