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Какво означава 
„организирано 
гражданско 
общество“?
 
Организираното гражданско общество об-
хваща всички групи и организации, в които 
се работи в сътрудничество, било то на мест-
но, национално или европейско равнище. 
Тези групи често действат като посредници 
между вземащите решенията и гражданите 
и дават възможност на хората да участват 
активно в дейности и инициативи, целящи 
подобряване на условията им на живот.

Опознайте 
Европейския 
икономически и 
социален комитет
 
ЕИСК не е като другите органи на ЕС. Той е 
уникален форум за консултации, диалог и 
консенсус между представители на разно- 
образните сектори, от които е съставено ор-
ганизираното гражданско общество, вклю-
чително работодатели, синдикати и групи, 
сред които професионални и общностни 
сдружения, младежки организации, женски 
групи, потребители, активисти за опазване 
на околната среда и много други.

ЕИСК винаги е бил неразделна част от ЕС. Ко-
митетът е създаден през 1957 г. по силата на 
Договора от Рим с цел да съветва вземащите 
решенията в ЕС и да гарантира правото на 
обикновените хора от целия континент да 
изразяват мнението си по въпросите на раз-
витието на Европейския съюз.
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Силата на 
Комитета са 
неговите членове
 
ЕИСК е със седалище в Брюксел и има 350 
членове от 28 държави – членки на ЕС. Чле-
новете му са от всички социални и профе-
сионални среди и притежават широка гама 
от знания и опит. Те се назначават от Съвета с 
петгодишен мандат по предложение на дър-
жавите членки, но работят самостоятелно за 
ЕИСК в интерес на всички граждани на ЕС. 
Членовете не прекарват цялото си време в 
Брюксел — повечето от тях работят в род-
ните си страни, което им позволява да под-
държат тесен контакт с хората, които пред-
ставляват.  

 
Мисията  
на ЕИСК
 
Целта на ЕИСК е да създаде такива условия, 
благодарение на които изготвяните от ЕС 
политики и законодателство да бъдат по-де-
мократични и ефективни и действително да 
отговарят на нуждите на гражданите на ЕС. 

ЕИСК изпълнява три ключови задачи:

•  консултира Европейския парламент, Съвета 
и Европейската комисия;

•  осигурява възможността мнението на 
организациите на гражданското общество 
да се чува в Брюксел и повишава тяхната 
осведоменост за въздействието на 
законодателството на ЕС върху живота на 
гражданите му;

•  подкрепя и засилва позициите на 
организираното гражданско общество във 
и извън ЕС.
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ЕИСК има шест специализирани секции, 
обхващащи различни аспекти на работата на 
ЕС, вариращи от икономиката до социалните 
въпроси, от транспорта до околната среда и 
от вътрешния пазар до външните отношения. 
Членовете участват в заседанията на една 
или повече от тези специализирани секции в 
зависимост от областта си на компетентност:

В тези секции членовете вършат основната 
работа по изготвянето на становища във 
връзка с предложения за законодателство на 
ЕС. В хода на този процес всички участници 
преговарят за постигането на консенсус. 
Именно това прави ЕИСК уникален, защото 
той е устроен така, че да отразява желанията 
на всички интереси в обществото, чрез 
процес на компромис и взаимно уважение.

Как функционира 
ЕИСК
 
Когато подготвят нови закони по широк кръг 
от теми, Европейският парламент, Съветът 
и Комисията са задължени по закон да се 
консултират с ЕИСК. Комитетът разглежда 
предложенията и изготвя становища въз 
основа на постигнатото между неговите 
членове съгласие.

Освен това ЕИСК приема и становища по 
собствена инициатива по теми, които 
членовете смятат за важни от гледна точка 
на интереса на гражданите на ЕС. По искане 
на законотворците на ЕС Комитетът изготвя 
и проучвателни становища, които им 
предоставят общ поглед върху позициите 
на гражданското общество, и публикува 
справочни доклади по актуални въпроси. 
ЕИСК развива и идеи, отразяващи исканията 
на гражданското общество на проектна 
основа, и извършва оценки, с които следи 
въздействието на законодателството на ЕС.

ЕИСК е съставен от три групи: „Работодатели“ 
– I група, „Работници“ – II група и „Други 
интереси“ – III група. Целта е да се постигне 
консенсус между тези групи, за да може 
становищата на ЕИСК действително да 
отразяват икономическите и социалните 
интереси на гражданите на ЕС.

•    Икономически и паричен съюз, 
икономическо и социално 
сближаване – ECO

•    Единен пазар, производство и 
потребление – INT

•    Транспорт, енергетика, 
инфраструктури, информационно 
общество – TEN

•    Външни отношения – REX

•    Земеделие, развитие на селските 
райони и околна среда – NAT

•    Заетост, социални въпроси и 
гражданство – SOC

•    Работодатели – I група

•    Работници – II група

•    Други интереси – III група



Младите 
европейци
 
ЕИСК превърна работата с младите хора 
(www.eesc.europa.eu/youth) в един от 
водещите си приоритети. Ето някои 
конкретни инициативи:

•  дебатът, озаглавен „Твоята Европа, твоят 
глас!“ (Your Europe, Your Say!), който се 
провежда с ученици от всички държави  
– членки на ЕС:   
www.eesc.europa.eu/YourEuropeYourSay/

•  конкурсът за музикален видеоклип 
„Европа в хармония“:  
www.eesc.europa.eu/video-challenge

•  в родните си страни членовете на 
ЕИСК редовно посещават училища и 
университети, където разясняват как 
работи ЕС и изслушват младите хора.

Становищата на 
ЕИСК засягат 
много аспекти 
от живота  
 
През почти 60-годишната си история ЕИСК е 
приел хиляди становища с цел да помогне за 
подобряването на живота на гражданите на 
ЕС. Те варират от становища, насочени към 
защита на потребителите в ЕС от опасни или 
неподходящи продукти, до становища, които 
се застъпват за равноправието на всички 
граждани на ЕС, особено най-уязвимите, 
популяризират добри практики в области 
като околната среда и енергийната политика 
и насърчават принципите на демокрация, 
свобода и права на човека по целия свят.

За да намерите дадено становище, отидете 
на:   
www.eesc.europa.eu/opinions
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„Европа трябва да се възро-
ди, да се усъвършенства и да 

се пази, но не заради системи, 
структури или абстрактни 
идеи, а заради жените и мъже-
те на Европа.“
 

Жорж Дасис, председател на ЕИСК

Председател 
на ЕИСК
 
На 7 октомври 2015 г., г-н Жорж Дасис, 
група „Работници“, от Гърция, встъпи в ман-
дата си като 31-вия председател на ЕИСК. 
По време на своя мандат той ще работи 
за обединена, демократична и солидарна, 
мирна и просперираща Европа близо до 
своите граждани. За повече информация 
разгледайте личния сайт на председателя:

www.eesc.europa.eu/president

На всеки две години и половина членове-
те на ЕИСК избират председател и двама 
заместник-председатели, отговарящи 
за комуникацията и бюджета. Настоящият 
председател е Жорж Дасис (група „Работни-
ци“) от Гърция, а заместник-председатели 
са Гонсалу Лобу Кшавие (група „Работода-
тели“) от Португалия и Майкъл Смит (група 
„Други интереси“) от Обединеното крал-
ство.

ЕИСК има и Консултативна комисия по 
индустриални промени – CCMI*, коя-
то дава важен принос за промишлеността 
на ЕС, подпомагайки я да прогнозира въз-
действието на глобализацията и да се адап-
тира към него.

Становищата се обсъждат и приемат с обик-
новено мнозинство на пленарните сесии 
на ЕИСК, които се провеждат девет пъти го-
дишно в Брюксел. След това становищата се 
изпращат на законодателите от ЕС в Парла-
мента и Съвета и с влиянието, което оказват 
върху позициите им, допринасят за законо-
дателния процес. 

ЕИСК е създал три специализирани обсер-
ватории — на единния пазар, на пазара 
на труда и на устойчивото развитие, плюс 
координационен комитет за подкрепа 
за стратегията на ЕС за растеж и заетост 
„Европа 2020“.
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•   Обсерватория на единния пазар – ОЕП

•   Обсерватория на устойчивото 
развитие – ОУР

•   Обсерватория на пазара на труда – ОПТ

•   Координационен комитет за 
стратегията „Европа 2020“•    Консултативна комисия по 

индустриални промени – CCMI* 

* CCMI: абревиатура от френски език CCMI  
(Commission consultative des mutations industrielles), която е прието  
да не се променя при превод.



„Работата, която се извършва от членовете на ЕИСК 
може да бъде от решаващо значение за процеса на 

изграждане на Европа. Затова трябва да продължим 
да популяризираме добавената стойност на тази 
дейност, за да бъдат отразени наболелите проблеми 
от реалния живот на гражданите на ЕС. Хората се 
нуждаят от истински решения. Ето защо насърчаваме 

инициативи за работа на местно равнище, за да се 
доближим до хората и заедно да постигнем промяна.“

Гонсалу Лобу Кшавие, заместник-председател на ЕИСК

„В тези трудни времена за Европа ЕИСК се опитва 
да отстоява тези фундаментални стълбове на 
цивилизованото общество — достойнство, свобода, 
равенство, солидарност, граждански права  
и справедливост.“

Майкъл Смит, заместник-председател на ЕИСК

„Европейският съюз е имал толкова много успехи, че би 
могъл да се възприеме като κτῆμα ἐς ἀεί  — «придобивка за 

вечни времена». Той не е даденост и никога няма да бъде. 
Във всеки един момент Съюзът трябва да се опазва, 
поддържа и развива. Ние, членовете на Европейския 
икономически и социален комитет, не се безпокоим от 
това: именно защото знаем, че има работа за вършене, 

сме се заели да работим във всякакъв вид организации на 
европейския икономически и социален живот.“

Жорж Дасис, председател на ЕИСК 

Предизвикателствата пред  
Европа и ЕИСК

сочено внимание на въпросите за младеж-
ката безработица и бедността, растежа и 
предприемачеството. Комитетът работи за 
по-голямо признание на ролята на жените 
на работното място, за по-координиран 
подход към енергийната политика на ЕС, за 
постигане на продоволствена сигурност и 
за възпиране на разхищението на храна, за 
насърчаване на по-активен подход от стра-
на на ЕС към изграждането на глобален 
мир и много други въпроси.

Визията на ЕИСК   
 
ЕИСК е посветен на задачата да утвърждава 
демокрацията на участието и парламентар-
ната демокрация в Европа. Визията на ЕИСК 
е за изграждането на общество, в което 
всеки човек е негов пълноправен и акти-
вен участник. Това означава гражданите да 
имат реален глас относно собственото си 
бъдеще и това на техните деца. То означава 
младите хора да вярват, че имат надежда за 
работа и достоен живот. То означава и това 
хората да се чувстват овластени, ангажира-
ни, еднакво уважавани, спокойни и сигурни 
в своето ежедневие. 

ЕИСК оказва 
реално влияние
 
Становищата на ЕИСК имат реално влияние 
върху политиките на ЕС. Доклади на Евро-
пейската комисия показват как позициите 
на ЕИСК са интегрирани в жизненоважни 
области на законодателството. Неведнъж 
председателствата на ЕС и държавите – 
членки на Съюза, са засвидетелствали ува-
жението си към работата на ЕИСК, а много 
организации на гражданското общество 
отчитат стойността на работата, която се 
върши в техен интерес.

Всяка година ЕИСК организира над 2000 
срещи в Брюксел и в държавите членки и 
публикува около 200 становища на 24 ези-
ка. За да постигне възможно най-голяма 
синергия, ЕИСК споделя много ресурси с 
други органи на ЕС като Комитета на реги-
оните, с който ползва съвместно работни 
помещения.

През годините ЕИСК е отбелязал много 
постижения. Той изигра решаваща роля за 
убеждаването на лидерите на ЕС да обявят 
2015 г. за Европейска година за развитие  
и пое водеща роля в мерките за подпома-
гане на имигрантите да се интегрират в 
европейското общество. В продължение на 
17 години Комитетът организира ежегодно 
Европейски ден на потребителите. Той про-
дължава да настоява ЕС да отдаде целена-
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Винаги в крак  
с времето
 
Максималното използване на възможности-
те за диалог с гражданите на ЕС означава да 
бъдем в крак с най-новите комуникационни 
технологии. ЕИСК винаги с готовност използ-
ва социални медии като Фейсбук, Туитър, 
YouTube и LinkedIn, както и блогове и видео 
клипове, за да достигне до най-широката ау-
дитория, особено тази на младите хора. По 
този въпрос можете да намерите повече ин-
формация на уебсайта на ЕИСК.

Стремим се да създаваме максимално уле-
снение на европейските граждани за контакт 
и връзка с нас:

Уебсайт на ЕИСК: www.eesc.europa.eu

Фейсбук: www.eesc.europa.eu/facebook

Туитър: www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee

Уебсайт на председателя на ЕИСК: 
www.eesc.europa.eu/president
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