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УВОДНА СТАТИЯ Осем месеца след „арабската пролет“ — 
момент за размисълУважаеми читатели,

Настоящата финансова криза засегна много граждани 
на ЕС. „Публичен дълг“, „мерки за ограничаване на 
публичните разходи“ и „суапове за кредитно неиз-
пълнение“ бързо се превърнаха в постоянни медийни 
заглавия, които ни напомнят за тежката социална 
обстановка. Действията от страна на политиците и 
обществените институции трябва да отразяват и да 
търсят отговори на това, което преживяват хората в 

страните си. Именно затова позицията на ЕИСК по бъдещия бюджет на ЕС е, че ЕС 
следва да бъде пример за икономическа отговорност и да оползотвори бюджета си по 
най-добрия начин.

ЕИСК препоръчва намаляване на бюрокрацията във фондовете на ЕС, така че тези 
средства, които имат за цел да стимулират растежа и да бъдат от полза за всички евро-
пейци, да не стоят неизползвани. В нашето становище относно бъдещото финансиране 
в ЕС европейските законодатели се призовават да създадат нова бюджетна структура, 
която да удовлетворява очакванията на гражданите на ЕС. В него се застъпва идеята 
за нова система за приходи, основаваща се напълно на собствени средства на ЕС, и се 
предлага да се изостави принципът на „подобаваща компенсация“.

Общата селскостопанска политика (ОСП) е добър пример за политика, която е слу-
жила на европейците десетилетия наред. До скоро на тази политика се падаше лъвският 
пай от бюджета на ЕС. Тъй като сегашното финансиране за ОСП ще приключи през 
2013 г., дискусиите по бъдещето му вървят едновременно с преглед на бюджета на ЕС 
за периода след 2013 г.

ЕИСК е на мнение, че ОСП трябва да се реформира така, че да осигури рентабилно 
селско стопанство, като същевременно гарантира справедлив доход за земеделските 
стопани в целия ЕС. Сред целите на ОСП е насърчаване на устойчивото използване на 
ресурсите и запазването на биологичното разнообразие, едновременно с укрепването 
на потенциала за заетост в селските райони.

Тъй като едва 7 % от земеделските стопани в момента са под 35-годишна възраст, 
а един на всеки трима е на възраст над 65, трябва да насърчаваме младите хора да се 
занимават със земеделие. ЕИСК като орган, представляващ истинските хора, и аз като 
дългогодишен фермер можем да се опитаме да предадем посланието, че земеделието 
наистина си струва усилията.

Какъв е смисълът от един амбициозен европейски бюджет?

Подобен бюджет би превърнал в реалност стратегията за интелигентна, устойчива 
и приобщаваща Европа. За да направи това, ЕС трябва да изпълнява стабилна и гъв-
кава политика на сближаване, приспособена към местните потребности. Въпреки това 
няколко заинтересовани страни настояват за намаляване на ресурсите, заделени за 
тази политика, като твърдят, че настоящия дял от 38,4 % (средна стойност за периода 
2000—2006 г.) от бюджета на ЕС е прекалено голям. Това е абсурдно! Във всички случаи, 
ние никога няма да изградим устойчива Европа без висококачествен икономически 
растеж. За тази цел е изключително важно пълното изграждане на вътрешния пазар, 
за да се стимулират растежът, инвестициите, износът, създаването на работни места, 
устойчивата индустрия и иновативните услуги.

Навремето Жак Делор заяви: „Жизнеустойчивостта на европейския икономически 
модел трябва да се основава на три принципа: конкуренция, която да го стимулира, 
сътрудничество, което да го подсилва, и солидарност, която да го обединява“.

Нека не бъркаме балансирането на националните бюджети с балансирането на 
бюджета на ЕС. Конкурентоспособността на Европа си има цена — цената на дълго-
срочни инвестииции, устойчиви работни места и далновиден план за бъдещето. 

Стафан Нилсон

Председател

23.09.2011 г.
Париж: съвместна 
конференция по повод 50-ата 
годишнина от приемането 
на Европейската социална 
харта на Съвета на Европа, 
организирана от Европейския 
икономически и социален 
комитет, Съвета на Европа 
и френския Икономически, 
социален и екологичен съвет

06.10.2011 г.
ЕИСК, Брюксел: публично 
изслушване на тема „Общата 
политика в областта на 
рибарството“

20.10.2011 г.
ЕИСК, Брюксел:  публично 
изслушване на тема 
„ГМО в ЕС“

В ТОЗИ БРОЙ

Конкурсът Design 11 и „Културни 
прояви в ЕИСК по време на 
полското председателство на ЕС“

Новата реформа на ОСП

Бъдещето на селскостопанските 
производители

Европейските селскостопански 
производители и 
глобализираният свят

Борба с изменението на климата

Външните отношения на ЕИСК 
— принос за стабилността в 
Средиземноморския басейн

Награда на ЕИСК за гражданското 
общество — отличие за 
изключителни инициативи на 

гражданското общество

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА

2

3
4

Още с разгръщането на събитията 
в Тунис през януари т.г. и дори още 
преди „арабските революции“, както 
тези събития започнаха да се наричат 
масово в арабскоезичния свят, да се 
разпрострат в Египет, за всеки в ЕИСК, 
занимаващ се по-пряко с Евро-среди-
земноморския регион, станаха очевидни 
мащабите на случващото се.

След съвсем кратка пауза за раз-
мисъл Комитетът за наблюдение 
„Евромед“ започна своята дейност в 
подкрепа на свободното и независимо 
гражданско общество, което възниква 
в региона, и за укрепване на онова, 
което вече беше постигнато от хората в 
региона, излезли на улицата. При това 
Комитетът за наблюдение се стреми 
максимално да използва силните страни 
на ЕИСК: да свързва организациите на 
социалните партньори, които в някои 
случаи продължават да са в конфликт 
помежду си, да търси пътища за сътруд-
ничество с други сходни организации 
като например Европейската фондация 
за обучение (ЕФО) и Международната 
организация на труда (МОТ), да при-
канва към координирани действия с 
другите институции на ЕС и като цяло 
да използва богатия си опит в полза 
на своите партньори. Той организира 
по-конкретно проучвателни посещения 

в Тунис и Мароко, за да установи кон-
такти с широк спектър от гражданското 
общество и да намери нови партньори, 
като във втория случай бяха потърсени 
контакти и с новия марокански ИСС. За 
есента се планират проучвателни посе-
щения също и в Ливан, и евентуално в 
Египет с цел подготовка на Срещата на 
върха на ИСС и сродните организации 
от Евро-средиземноморския регион по-
късно през тази година. Това наистина 
са много интензивни и често пъти изто-
щителни дейности, но няма съмнение, 
че те са и много плодотворни за опозна-
ване на реалното гражданско общество 

в регионите на страните, както и за 
популяризирането на ролята на ЕИСК.

Заблуда би било да се смята, че 
всичко вече е спечелено. Бъдещето 
крие още значителни рискове, затова 
и е необходимо ЕС да продължи да се 
ангажира в полза на целите на „рево-
люциите“ в региона. В момента всичко, 
което нашите партньори и ЕИСК могат 
да направят, е да сеят семената на демо-
крацията, с надеждата, че техните пло-
дове ще могат да бъдат пожънати в не 
твърде далечно бъдеще. Както се казва, 
следва продължение… (gh) ●
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Програмата „ЛИДЕР“ като модел за 
местни партньорства за развитие

Подходът на програмата „ЛИДЕР“ на 
ЕС има за цел да бъде модел за учас-
тието на заинтересованите страни в 
местното развитие. Тя обаче все още 
не е разгърнала пълния си потенциал 
за интегриране на местните потребно-
сти в стратегии за развитие, за моби-
лизиране на заинтересованите страни 
и за насърчаване на иновациите на 
местно равнище. Това бяха основните 
заключения от изслушването на тема 
„Европейската програма ЛИДЕР като 

инструмент за местно развитие“, прове-
дено на 20 юни в Брюксел по покана на 
ЕИСК. Участниците настояха за изгот-
вяне на уеднаквени, ясни и опростени 
административни правила, по-голямо 
участие на местните групи за действие 
(МГД) при планиране на местното раз-
витие, по-голяма свобода при избора 
на местни приоритети и изпълнението 
на местни решения, по-голяма про-
зрачност в действията, наблюдението и 
оценката на МГД, както и изграждане на 

капацитет за всички местни партньори. 
Заключенията от изслушването ще 
бъдат включени в становище на ЕИСК 
на тема „Европейската програма ЛИДЕР 
като инструмент за местно развитие“, 
което се изготвя в момента в контекста 
на дебата за бъдещето на ОСП и стълба 
за развитие на селските райони. (rh) 
 ●
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ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО
Настойчив призив към Европейската комисия да 
запази качеството на работните места

Финансовата криза имаше широки 
отражения върху европейския пазар 
на труда и равнищата на заетост спад-
наха до около 69 %. В отговор Европей-
ската комисия излезе с инициатива за 
повишаване на равнището на заетост 
и възстановяване на доверието в евро-
пейския пазар на труда. Инициативата 
„Програма за нови умения и работни 
места“ беше тема на ЕИСК, изготвена 
от докладчика г-жа Дърбалова (група 

„Работодатели“, Чешка република) и съдокладчика г-н Суфиаур Нар-
вайса (група „Работници“, Испания). 

ЕИСК приветства работата на Комисията в тази област и насърчава 
държавите-членки да надграждат върху тях като използват социалния 
и гражданския диалог за засилване на дейността си в тази област. Все 
пак според ЕИСК инициативата не отразява приоритета за създаване на 
висококачествени работни места, затова той подчертава колко е важно 
да се гарантира защитата на правата на работниците и тя да не бъде 
пожертвана в стремежа към по-ефективен пазар на труда. (ma) ●

Защитата на потребителите на финансови услуги — 
приоритет на ЕИСК

Икономическата криза насочи вниманието към неотдавнашното 
масово разпространение на финансови продукти. Всички потреби-
тели неизбежно се сблъскват с тях в един или друг момент, например 
при покупка на имот или когато решават как да инвестират спестя-
ванията си. Затова ЕИСК желае да създаде нова рамка, насочена към 
повишаване на информираността на потребителите и заемополучате-
лите за продуктите, които им се предлагат, и за правата им, както и да 
гарантира, че те ще останат напълно защитени. За хармонизирането на 
ипотечния пазар в ЕС и за разясняването на потребителите на техните 
права по отношение на нови финансови продукти ще допринесат две 
нови становища, приети на пленарната сесия през юли.

На първо място, становището на ЕИСК относно „Договори за кре-
дити за жилищни имоти“ на докладчика Рен-Клод Мадер (група „Други 
интереси“, Франция) ще спомогне за възстановяването на доверието 
на потребителите и финансовата стабилност посредством ефикасен и 
конкурентен вътрешен пазар. На второ място, становището на ЕИСК 

относно „Обучение по финансови въпроси и отговорно потребление на 
финансови продукти“, изготвено от Карлос Триас Пинто (група „Други 
интереси“, Испания) ще спомогне за повишаване на информираността 
за финансовите продукти чрез образование. (ail) ●

Обезпечаване на бъдещето на енергетиката в Европа

Предизвикателството, свързано 
с обезпечаването на енергийните 
източници на Европа, е предмет на 
две становища, в които се изтъква зна-
чението на дългосрочното планиране 
и ефективността при разрешаването 
на нарастващата енергийна дилема 
на Европа. В становището, изготвено 
от докладчика г-н  Зборжил (група 
„Работодатели“, Чешка република) и 
съдокладчика г-н Джибелиери (деле-
гат, Италия), Европейската комисия 
се призовава да възприеме проактивен 

подход по отношение на обезпечаването със суровини и подобряването 
на достъпа до тях. ЕИСК се застъпва за по-активна външна политика 
в тази област, както по отношение на наблюдението на международ-
ната търговия, така и за насърчаването на международните преговори 
посредством Световната търговска организация.

Въпросът за това как да се постигне по-висока енергийна ефектив-
ност беше повдигнат в становището, изготвено от докладчика г-жа Сир-
кейнен (група „Работодатели“, Финландия). Въпреки че подкрепя 
напълно целта за енергийна ефективност, ЕИСК повдига няколко 
въпроса. Той посочва, че енергийната ефективност и икономията на 
енергия зависят до голяма степен от промяната на навиците на потреб-
ление. Затова Комитетът изразява загриженост поради факта, че подхо-
дът на Комисията разчита твърде много на регулирането и подценява 
положителните стимули като начин за промяна на поведението. Освен 
това ЕИСК би поставил също по-голямо ударение върху дългосрочни 
устойчиви проекти, отколкото върху стремежа за постижения в крат-
косрочен план. (ma) ●

Сътрудничество в борбата срещу дискриминацията 

В някои държави-членки беше установена недостатъчна степен на 
интеграция и възникващите в резултат на това проблеми обрисуват 
тревожна картина. Свидетели сме на общо повишаване на равнищата 
на ксенофобия и дискриминация и както в държавите-членки, така и 

в ЕС се търси решение на този проблем. Като принос към дискусиите 
по темата ЕИСК изготви становище с докладчик г-н Париса Каста-
ньос (Група „Работодатели“, Испания). В становището се изтъква 
колко е важно в разрешаването на този проблем да бъдат привлечени 
за участие местните и регионалните власти, както и гражданското 
общество, тъй като те са основните заинтересовани страни и се нами-
рат най-близо до гражданите.

ЕИСК счита, че интеграцията не е правен акт, а сложен социален 
процес, който се развива в дългосрочен план, има множество измерения 
и голям брой участници. Затова, за да има благоприятни условия за 
съвместно съществуване и интеграция, е необходимо сътрудничество 
на всички равнища. Ето защо ЕИСК предлага да бъдат създадени 
консултативни съвети, форуми и платформи, които да гарантират, че 
позицията на гражданското общество ще бъде взета под внимание при 
разработването на политиките за интеграция. (ma) ●

Преодоляване на объркването при 
трансграничните дейности

Комитетът прие две становища, акцен-
тиращи върху начините за намаляване 
на трудностите, които европейските 
граждани и предприятия изпитват в 
трансграничните си дейности. Пър-
вото, изготвено от г-н Фаруджа (група 
„Работодатели“, Малта), се отнася 
за системата на данъчно облагане. В 
много случаи хората получават съв-
сем малко помощ по отношение на 
процедурите в данъчното облагане и 
ЕИСК счита, че следва да бъдат създа-

дени механизми за опростяване и изясняване на тези процедури. Един 
от тези механизми, предложен в становището, е създаването в целия 
ЕС на центрове за обслужване, където хората биха могли да получат 
необходимата информация и документация и да платят данъците си.

Подобряването на трансграничните услуги беше друг разискван 
въпрос в становище, изготвено от г-н Сикер (група „Работници“, 
Нидерландия). ЕИСК приветства усилията на Европейската комисия 
да подобри единния пазар на услугите, по-специално чрез създаването 
на eдинни звена за контакт. Тези звена предоставят възможност за по-
лесен достъп във всяка държава-членка до специфична за отделните 
страни информация и позволяват на доставчиците на услуги да извърш-
ват административни процедури по електронен път. (ma) ●

ЕИСК — DESIGN ELEVEN: „Дизайн без възраст — Дизайн за всички поколения“
практиките и иновациите в областта на 
устойчивия дизайн.

Студентите по дизайн и дизайнерите 
във всички 27 държави-членки на ЕС, 
както и европейските дизайнери, живе-
ещи в чужбина, имаха за задача да творят 
на тема „Солидарността между поколе-
нията във време на застаряване на насе-
лението“, като създадат новаторски и 
подходящи решения въз основа на прин-
ципа „дизайн без възраст“ чрез процес на 
„дизайн на участието“ (при който край-
ните потребители участват в процеса 
на проектиране) и/или чрез подход на 
„съвместно проектиране“ (изграждане 
на екипи, включващи различни поколе-
ния, т.е. сътрудничество между по-млади 
и по-възрастни дизайнери).

Крайният срок за участие беше 
31 май 2011 г. Бяха получени повече от 
250 заявки за участие от цяла Европа и 
бяха представени повече от 100 изде-
лия. В началото на юни бяха подбрани 
26 изделия, а окончателното решение 
беше взето на 18 юли в Брюксел.

В журито участваха Анна  Мария 
Дарманин (председател), членовете на 
ЕИСК Ане-Мари Зигмунд, Мари Зволска 
и Александър Граф фон Шверин, както 
и редица изтъкнати външни експерти 
от всички области, включени в темата 
на конкурса.

Победителите са „KeepCool“ на 
Венсан Геркенс (първа награда), 
„ORTOgether“ на Франческо ди Луцио 

(втора награда) и „Darning Pear“ на Мари 
Коргесаар (трета награда).

Церемонията по връчване на награ-
дите и откриването на изложба на 20-те 

Културни прояви в ЕИСК по време на 
полското председателство на ЕС
На фона на полското председателство на 
ЕС ЕИСК организира няколко културни 
прояви, сред които изложби, посветени 
на съвременното полско изкуство и на 
други теми, а също така и четения на пол-
ска литература и представяне на полска 
филмова музика.

Някои от проявите вече се състо-
яха това лято: на 13 юли беше открита 
изложбата „Павел  Кучински. Сати-
рични рисунки“ в присъствието на 
г-жа Дарманин и г-н Кравчик, замест-
ник-председатели на ЕИСК, както и на 
г-н Войчак, представляващ посолството 
на Полша. След проявата се състоя вечер, 
посветена на Полша.

На 14 юли полският поет, писател 
и преводач Яцек Денел взе участие 
в тазгодишната поредица от литера-
турни обедни четения, организирани 
от ЕИСК. Гостите на четенето, които 
наброяваха почти 100 души, бяха при-
ветствани от г-н Адамчик, член на 
ЕИСК от Полша.

Целта на наградата за дизайн, създадена 
от Европейския икономически и социа-
лен комитет през 2009 г., е да засили съз-
нанието на обществеността за социалните 
въпроси и въпросите на гражданското 
общество. Спечелилото изделие ще бъде 
произведено в ограничен брой копия и 
разпространено като част от комуникаци-
онната стратегия на ЕИСК през 2012 г. — 
Европейската година на активния живот 
на възрастните хора и на солидарността 
между поколенията.

Генерална дирекция „Предприя-
тия и промишленост“ на Европейската 
комисия, заедно с CUMULUS (Между-
народна асоциация на университетите и 
колежите по изкуства, дизайн и медии) и 
EIDD („Дизайн за цяла Европа“), обеди-
ниха усилията си, за да засилят комуни-
кационното въздействие и да насърчат 
по-широкото участие на европейските 
институции и организации във връзка с 

Владимира Дрбалова, 
член на ЕИСК

Винсънт Фаруджа, 
член на ЕИСК

Ула Сиркейнен, 
член на ЕИСК

От 3 до 7 октомври 2011 г. ЕИСК ще 
бъде домакин на изложба, посветена на 
Мария  Склодовска-Кюри, която ще 
бъде част от седмицата „Химия и кул-
тура“, организирана в рамките на Меж-
дународната година на химията.

В сътрудничество с полски и междуна-
родни партньори на 25 октомври ЕИСК 
ще даде старт на кампанията „Поеми в 
метрото“. Комитетът ще включи ини-
циативата „Избери си поема“ в дъл-
госрочната си културна програма, като 
част от един интерактивен подход към 
литературата в Европа.

На 26 октомври гостите ще се запоз-
наят с полската филмова музика в рам-
ките на проява от поредицата „Ела и 
слушай“, която ще се проведе отново в 
„La Brasserie“, сграда VM2.

Стогодишнината от рождението на 
полския поет, романист, преводач и 
носител на Нобелова награда за лите-
ратура Чеслав Милош ще бъде отбеля-

най-добри прототипа, включително и 
спечелилите изделия, ще се състоят на 21 
септември 2011 г. в сградата на ЕИСК в 
Брюксел, 99 rue Belliard, като част от офи-
циалната програма на „Design September“ 

(www.designseptember.be). За повече 
информация посетете уебсайта: www.
design-competition.eesc.europa.eu. (sb)
 ●

„KeepCool“ — победителят в конкурса 
на ЕИСК Design Eleven

зана с изложба. През декември ЕИСК 
ще бъде домакин на фотографската 
изложба „Творци за Европа“, която 
вече беше показана на екрани в сграда 
„Charlemagne“ по време на юлската пле-
нарна сесия. (sb) ●

За повече информация: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-
activities-culture-polish-presidency

Литературно обедно четене с полския писател 
и преводач Яцек Денел, организирано от ЕИСК

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



www.eesc.europa.eu
3

УВОДНА СТАТИЯ

Амбициозните реформи на ОСП под натиск

Нова спогодба между 
земеделието и околната 
среда за изграждането 
на бъдещето

Общата селскостопанска политика (ОСП) не е политика с ограничено действие. Най-

напред в ЕИО, а сега в ЕС, ОСП беше и продължава да бъде един от стълбовете, на които 

се гради обединена Европа. Така трябва да бъде и в бъдеще.

Една обща политика е резултат от спогодба с регионите на ЕС, в интерес на здравето 
на европейските народи, за бъдещето на европейското селско стопанство.

Ако земеделските стопани са ключови участници в европейското селско стопанство, 
то селското стопанство, от своя страна, представлява важна част от обществото като цяло. 
Общата селскостопанска политика има много цели, но всички те са насочени към една 
основна задача: да се осигурят на Европейския съюз конкурентни и устойчиви храни и 
системи за земеделско производство, ориентирани към бъдещето.

Настоящата ОСП продължава да е преди всичко политика, насочена към миналото. 
Следователно са нужни повече решителност и акцентиране върху реформирането на 
мерките и инструментите за насърчаване на конкурентоспособността: концепцията 
трябва да се преориентира от субсидии към стимули.

Едва тогава младите хора ще могат да играят ключова роля в иновациите, да тър-
сят нови възможности и да се справят със силите на отворените и регулирани пазари. 
Всъщност настоящата ОСП на практика не оставя място за млади предприемачи. Нямам 
предвид конкретни субсидии, а самата система: тя трябва да се промени, ако искаме да 
служи за вдъхновение на ново поколение предприемачи, които да рискуват бъдещето 
си в този прекрасен сектор на европейската икономика и общество — селските райони 
и храните.

Комисията представи добро предложение за реформиране на бюджета.

Сега е ред на Парламента — гласът на европейския публичен интерес – да намери 
баланс и да удовлетвори широк кръг от икономически и социални изисквания на цялата 
европейска икономика. Това е въпрос, който касае целия Парламент: времето на сектор-
ните комисии вече изтече. Европейското гражданско общество, чиито комплексни и 
взаимосвързани интереси се сблъскват ежедневно с реалните последици на кризата в 
различните социални слоеве на Съюза, наблюдава поведението на целия Парламент и 
останалите европейски институции. Наблюдава и прави преценка.

Марио Кампли

Председател на специализирана секция „Земеделие, развитие на селските райони, околна среда“

Общата селскостопанска политика (ОСП) 

отново ще бъде преразгледана и ще се 

превърне в законодателство на ЕС през 

януари 2014 г. Най-новите предложения 

на Европейската комисия имат за цел да 

изградят политика с нов облик, която 

да може да предвижда икономическите, 

екологичните и териториалните предиз-

викателства.

ОСП ще трябва да отговори на важни 

световни и регионални въпроси, след като, 

по оценки на Организацията за прехрана 

и земеделие на ООН, до 2050 г. световното 

население се очаква да нарасне до 9 мили-

арда души. Това прави по още 140 000 

души всеки ден. Според Дачиан Чолош, 

комисар по селското стопанство и разви-

тието на селските райони, търсенето на 

храна ще нарасне с 50 % до 2030 г. Фак-

тори, които също трябва да се отчитат, са 

изменението на климата, промяната на 

начините на хранене, опазването и устой-

чивото потребление на природни ресурси, 

изхода от кръга от търговски преговори 

за развитие в Доха и продоволствената 

сигурност.

Ето защо Комисията се опитва да 

изгради ОСП, която да разглежда тези 

астрономически числа и несигурни 

крайни резултати като възможности пред 

европейското селско стопанство. Съще-

временно тя иска да потърси решение на 

проблемите, които подронват доверието 

в ОСП в Европа. Това са много големи 

задачи и за да ги постигне, Комисията 

призовава за по-устойчива, ефикасна, 

балансирана, целенасочена и отговорна 

ОСП. Всички тези области действително 

изискват щателен преглед. Но какво точно 

означава това и къде се упражнява поли-

тически натиск?

ОСП е разделена на два стълба: 

първият касае средствата, изплащани 

директно на земеделските стопани, които 

отговарят на определени условия, поста-

вени от законодателството на ЕС. Вторият 

стълб се съфинансира от държавите-

Финансиране на селскостопанските 
производители

годишно от директни плащания, като това 

представляват 30 % от всички плащания. 

От друга страна, близо 50 % от германските 

селскостопански производители получават 

по-малко от 5000 евро годишно; общо тази 

по-голяма част от селскостопанските произ-

водители получава едва 5 % от всички пла-

щания. Това справедливо ли е?“

ЕИСК подкрепя тези мерки и в станови-

щето си посочва, че активното селскосто-

панско производство следва да гарантира 

„създаването на обществени блага и услуги 

от социален интерес“. Тези услуги могат да 

включват и опазването на околната среда, 

продоволствената сигурност и защитата на 

потребителите. По този начин плащанията 

следва да бъдат оправдавани въз основа на 

тези по-широки, нетърговски критерии. И 

Комисията възнамерява да направи точно 

това.

„Парите трябва да се харчат за устойчиво 

селско стопанство, което да произвежда 

качествена храна и да предоставя обществени 

блага, като гарантира голямо биоразнообра-

зие“, обяснява г-н Рибе.

До 1992  г. директните плащания бяха 

базирани единствено на подкрепата на 

цената, но след това бяха редуцирани. Това 

остана така до 2003  г., когато ОСП беше 

реформирана и директните плащания бяха 

„отделени“ или спряха да бъдат обвързани с 

производството на храни. Над 90 % от евро-

пейските плащания в областта на селското 

стопанство не са обвързани с производ-

ството. Днес отново се поставя въпросът за 

системата на директните плащания и тяхното 

обосноваване. 

Ако Комисията продължи работата по 

своите предложения, то един по-устойчив 

модел на европейското селско стопанство, 

така както го предвижда ЕИСК, може най-

накрая да стане реалност. ●

Милиарди евро от европейските данъчни 

приходи в крайна сметка отиват за подпо-

магане на селскостопанските производители. 

Познати като директни плащания, тези схеми 

създадоха редица противоречия през послед-

ните десетилетия. Според данни на Комиси-

ята ЕС допринася за близо 40 % от приходите 

на селскостопанските производители.

Европейската сметна палата откри, че 

сред някои от тези бенефициери на ОСП са 

„железопътни дружества, клубове за езда/

отглеждане на коне, клубове за голф/развле-

чения и общински съвети“. Злоупотребата 

с публични средства, ощетявайки по този 

начин крайно нуждаещите се от финансова 

подкрепа селскостопански производители, 

сериозно уронва доверието в ОСП.

Сега Комисията предлага преките пла-

щания да се обвържат с устойчиви и еко-

логосъобразни производствени методи в 

селското стопанство. „За да се ползват с 

доверие, директните плащания трябва да 

бъдат справедливо разпределени между дър-

жавите-членки, регионите, отделните видове 

земеделие и категориите селскостопански 

производители. Това не означава еднакви 

ставки на плащанията в цяла Европа“, обяс-

нява комисарят по селското стопанство и 

развитието на селските райони Дачан Чолош 

и допълва, че политиката трябва да подкрепя 

активните селскостопански производители.

От своя страна, ЕИСК обръща внима-

ние на това, че е необходимо да се направи 

подходяща дефиниция на активното селско 

стопанство, така както се споменава в Съоб-

щението на Комисията. 

Директните плащания продължават 

въпреки това да са в основата на ОСП. 

Всъщност новите задължителни критерии 

за такива плащания означават, че всички сел-

скостопански производители в ЕС ще полу-

чат помощи, само ако например увеличават 

биоразнообразието и свеждат до минимум 

емисиите въглероден диоксид.

„Защо да продължаваме с директните 

плащания в бъдеще?“ — пита Луц Рибе, док-

ладчик на ЕИСК по въпросите на реформата 

на ОСП през 2013 г. „Нуждаем се от еколо-

гични критерии за директните плащания, 

за да насърчим екологичните практики в 

селското стопанство“, казва той и добавя, 

че настоящите стратегии за плащания про-

дължават да не са справедливи. „В Германия 

едва 1,6 % от всички селскостопански произ-

водители получават повече от 100 000 евро 

членки и по него се отпускат средства за 

развитие на селските райони като насър-

чаване на биологичното разнообразие и 

екологичното опазване на земеделските 

земи. Тези средства не отиват директно 

при земеделските стопани.

В Брюксел обаче има значителен 

натиск от някои големи държави-членки 

бюджетът по втория стълб да се ореже и да 

се преразпредели в други бюджетни линии 

като например научни изследвания. Раз-

ходите за ОСП в бюджета на ЕС вече са 

отбелязали значителен спад. След като са 

заемали близо 75 % от него през 1985 г., до 

2013 г. се очаква те да спаднат до 39,3 %. 

Въпреки това г-н Чолош ще трябва да про-

тиводейства на този натиск и той вече го 

прави, настоявайки за втори стълб, който 

е още по-екологичен и по-устойчив.

ОСП е оформена до голяма степен 

от политика, ориентирана към свобод-

ния пазар, което ЕИСК неколкократно 

поставя под въпрос. Вместо това ЕИСК 

призовава за европейски селскостопан-

ски модел, който да следва принципите 

на мултифункционалност и дългосрочна 

устойчивост.

Първостепенната задача според стано-

вището на ЕИСК „Бъдещето на ОСП“ е 

да се „подчертае ролята на земеделските 

стопани като производители на храна за 

ежедневна консумация и също, в нара-

стваща степен, на екологична и устойчива 

енергия“. А това изисква добре обезпечен 

втори стълб. ●
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Замърсяващо земеделие

Биологичното разнообразие в много от 

регионите в Европа намалява в резултат на 

използването на земята за интензивно или 

индустриално земеделие. Индустриалното 

земеделие ускорява загубата на биологично 

разнообразие чрез повишените стойности 

на повърхностните оттичания на неусвоени 

подхранващи и химически вещества, които 

имат отрицателно въздействие върху при-

родата.

Интензифицирането на селското сто-

панство в Европа води до редица отрица-

телни последици. Земеделските стопани 

естествено искат да получат възможно 

най-голямата реколта от своите култури 

и затова засаждат един растителен вид на 

много голяма площ. В резултат на тази 

практика, позната под името монокултура, 

земята става по-уязвима за патогени, което 

кара земеделските стопани да използват 

изкуствени торове за обогатяване на поч-

вата. Прилагането на стандартизирани 

хербициди и пестициди (агрохимически 

препарати) обаче в крайна сметка има 

отрицателен ефект върху почвата. Освен 

това повърхностните оттичания замърсяват 

подпочвената вода, което има неблагопри-

ятни последици за растенията и животните.

В резултат на интензифицирането на 

селското стопанство в Европа през 70-те 

години на ХХ-и век, биологичното разноо-

бразие на обработваемите земи е намаляло 

значително. Тези резултати се потвържда-

ват и от проучвания на популациите на пти-

ците, обитаващи обработваеми земи, като 

броят на някои видове бележи постепенен 

и траен спад през последните 40 години. 

Това е важно, тъй като европейските обра-

ботваеми земи заемат близо половината 

земна площ на ЕС и са дом за множество 

различни растителни и животински видове.

Но най-новите развития в Съюза сви-

детелстват, че ОСП става по-екологична, 

като извежда на преден план биологич-

ното разнообразие. „Ако един земеделски 

стопанин изкарва повече или допълни-

телни пари за поддържане на биологич-

ното разнообразие, или ако поддържането 

на биологичното разнообразие до опреде-

лен стандарт е предварително условие за 

получаване на финансиране по ОСП, това 

най-вероятно ще помогне за опазването 

на биоразнообразието“, заявява Станка 

Бечева, активист в кампанията за пре-

храна и селско стопанство на „Приятели 

на Земята — Европа“.

Освен това Бечева твърди, че за да се 

опазва биологичното разнообразие, 10 % 

от стопанството трябва да е заделено като 

площ за биологично разнообразие, а за да 

избягват монокултурите, стопанствата не 

бива да засаждат повече от 50 % от площта 

си само с една култура. Сеитбооборотът 

и отглеждането на култури, които могат 

да се използват за фураж, също трябва 

да намалят зависимостта на Европа от 

вноса. Бечева отбелязва, че Комисията 

постепенно възприема идеята опазва-

нето на биологичното разнообразие да 

се превърне в предварително условие за 

получаване на преки помощи от земедел-

ските стопани.

Съветът по селско стопанство и Евро-

пейският парламент също подкрепят тази 

мярка, така че всички погледи вече са насо-

чени към Комисията, която ще представи 

предложенията си по ОСП по-късно през 

годината. Очаква се в тях да бъде вклю-

чено опазването на биологичното разно-

образие, както и други мерки за опазване 

на околната среда. ●

Застрашена от изчезване професия

Семейството на г-н Наро от поколения 

гледа лозя в Кастилия-Ла Манча, прочут 

винарски регион в Испания. Той се стра-

хува, че недостигът може да доведе до 

изселване на хората от селата към градо-

вете, оставяйки след себе си огромни площи 

изоставени земеделски земи. Без достатъчно 

земеделски производители Европа ще бъде 

принудена или да започне по-интензивно 

мащабно индустриално селскостопанско 

производство, или да разчита още повече 

на внос.

Политиците в Брюксел също се трево-

жат. За комисаря по селското стопанство 

Дачиан Чолош младите земеделски произ-

водители са приоритет. Г-н Чолош иска да 

ги постави в първия стълб на ОСП, така 

че да им бъде гарантирано пряко финан-

сиране. Идеята намира широка подкрепа. 

Но предишни инициативи като Фонда за 

развитие на селските райони от ОСП през 

2008 г., създаден с цел да повиши инвести-

ционното подпомагане за младите земедел-

ски стопани, постигнаха смесени резултати. 

На младите земеделски стопани трябваше 

да бъдат отпуснати по 70 000 евро, но много 

от тях така и не ги получиха.

„Имаме смесени чувства по отношение 

на Фонда за развитие на селските райони“, 

твърди Йорис Баке, председател на Евро-

пейския съвет на младите земеделски про-

изводители. „От една страна, по принцип 

е добре да се оказва по-голяма подкрепа 

на младите земеделски производители, но 

методът на финансиране изисква полови-

ната от средствата да се отпускат от дър-

жавите-членки. В резултат на настоящата 

финансова криза много държави-членки 

просто не разполагат с такива средства.“

Г-н  Баке е съсобственик на семейно 

стопанство с полски култури в югозападна 

Нидерландия, където работи на непълно 

работно време от 1994 г. Той е на 33 години. 

Надява се поне 80 % от прякото финанси-

ране за млади земеделски производители да 

бъде отпуснато по първия стълб на ОСП. 

Друго искане на неговата организация е 

младите земеделски производители да полу-

чават гарантиран доход за първите си пет 

години селскостопанска дейност.

Според г-н Наро и г-н Баке, в допълне-

ние към финансовата и институционалната 

подкрепа, една програма „Еразъм“ също 

би могла да привлече повече хора към тази 

професия. Усвояването на професията в 

образователна среда с практически заня-

тия ще запознае студентите с нови техники 

и най-новите технологии. „Младият земе-

делски стопанин е в най-изгодна позиция 

да използва нови технологии и иновации 

в отговор на новите предизвикателства, 

свързани с изхранването“, заявява г-н Наро.

Достъпът до финансиране, способнос-

тта за набиране на капитал и общообразо-

вателната и институционалната подкрепа 

са често срещани пречки пред младите 

земеделски стопани. Преодоляването на 

тези пречки е изключително важно, за да 

се гарантира бъдеще за професия, в която 

понастоящем една трета от заетите са над 

65-годишна възраст. ●

Агротуризъм — глътка свеж въздух

На европейските селскостопански произ-

водители им е все по-трудно да се адапти-

рат и оцеляват в условията на нарастваща 

конкуренция. Ако към тези обстоятелства 

добавим и по-евтината конкуренция от 

чужбина и намаляващите субсидии от ЕС 

и от държавите-членки, картината става 

още по-нерадостна. Именно затова много 

селскостопански производители се заемат с 

други дейности и селският туризъм добива 

все по-голяма популярност в много дър-

жави-членки.

Очертаващият се недостиг на земедел-

ски производители в ЕС може да има 

пагубно въздействие върху европей-

ското селско стопанство. Едва 6 % от 

земеделските производители в ЕС са на 

възраст под 35 години, а почти полови-

ната са на 55 и повече. Близо 5 милиона 

земеделски производители ще се пенси-

онират през следващите десет години. 

Ще са нужни повече финансови стимули 

и по-голяма институционална подкрепа, 

за да се събуди интересът на младите 

хора към професията на земеделския 

производител.

„Няма кой да заеме мястото на нашите 

земеделски производители. Ако някой си 

мисли, че това ще направят други страни 

като Бразилия, Аржентина или Китай, 

греши. Трябва внимателно да се обмислят 

последиците от драстичното намаляване 

на броя на земеделските производители“ 

— предупреждава Педро Наро, член на 

ЕИСК и докладчик по становището по 

собствена инициатива „Бъдещето на мла-

дите земеделски производители“.

Семейството на Педро Наро на лозето им в Кастиля-Ла Манча

Типичен семеен хотел във ферма в Обединеното кралство

По данни на Комисията, днес над една 

трета от селскостопанските производители 

в ЕС (36,4 %), се нуждаят от странична дей-

ност, която да увеличава техните доходи. 

Туризмът играе важна роля в това отноше-

ние, особено в привлекателните природни 

обекти като планинските райони с пасища 

и добитък. И действително — днес селско-

стопанските производители са по-отзив-

чиви към потребностите на туристите и 

освен подслон и прехрана, им предлагат и 

развлекателни дейности. Така се осигурява 

сполучлива възможност за прекарване на 

семейната почивка, при която както роди-

телите, така и децата да могат да се порад-

ват на близостта на природата, животните 

и чистия въздух.

В съобщение, озаглавено „Общата 

селскостопанска политика през 2020 г.“, 

Комисията отбелязва, че селското стопан-

ство играе важна роля за привличането и 

създаването на икономическа дейност и 

че туризмът е неразделна част от иконо-

миката на селските райони в някои части 

на Европа.

Освен това агротуризмът предлага на 

селскостопанските производители пазарна 

ниша. Почитателите на традиционните 

регионални специалитети разчитат на мест-

ните стопанства, а не на супермаркетите, да 

им ги осигуряват. Това прави почивките, 

прекарани в стопанство, още по-ценни и е 

разбираемо, че те привличат все повече и 

повече европейци.

По последни данни днес 50 % от стопан-

ствата в Англия предлагат, освен селско сто-

панство, и широка гама от други дейности. 

Тези дейности, сред които е и фермерският 

туризъм, формират средно 15 % от общите 

приходи на стопанствата.

Разнообразяването на дейностите при-

влича селскостопанските производители по 

различни причини, една от които са труд-

ните условия за съществуването на този сек-

тор през последните години. „Ако не бяхме 

разнообразили дейността в нашето стопан-

ство преди шест години, когато нещата в 

селското стопанство вървяха на зле, сега 

нямаше да сме тук“, признава Рона Купър, 

собственичка на Комън Барн Фарм в наци-

оналния парк „Пийк дистрикт“, графство 

Чешир.

Възможността за допълнителни приходи 

„увеличи и подобри още повече бизнеса в 

нашето стопанство“, добавя тя. При все 

това фермерският туризъм се практикува 

отскоро в Обединеното кралство и през 

последните няколко години се развива с уме-

рено темпо. Всъщност общият процент на 

стопанствата, които разнообразяват своята 

дейност (тоест не само отдават помещения 

под наем, но извършват и други дейности), 

не се е променил много през последните пет 

години.

Един от проблемите, с които се бори 

Рона Купър, е законодателството. Бюро-

кратичните изисквания позволяват на сел-

ските стопани да разнообразяват дейността 

си само до определена степен — тенденция, 

която е характерна за цяла Европа. „Пре-

комерното регулиране ни създава много 

затруднения. Намираме се в националния 

парк „Пийк дистрикт“ и има много бюро-

кратични спънки, които искаме да се пре-

махнат“, обяснява тя.

Туризмът е в състояние да повлияе 

положително на нейните доходи, но тя 

остава посветена на селското стопанство. 

„Селскостопанските производители трябва 

да си вършат основната работа“, отбелязва 

Рона в заключение. ●
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Разтърсени от финансовата криза Земеделските стопани в ЕС 
са засегнати от вноса

Земеделските стопани в Европейския 

съюз се мъчат да запазят конкурентната 

си позиция на световния пазар, където 

цените често са най-важният критерий 

за крайния купувач, докато на страните 

извън Европа не се налага да спазват 

същите високи стандарти. Селскостопан-

ски стоки от силно конкурентни изно-

сители на такива стоки като Аржентина, 

Бразилия, САЩ и Китай предизвикаха 

политическо напрежение и дори проте-

сти сред фермерите в цяла Европа.

В становището на ЕИСК относно 

„Реформата на ОСП през 2013  г.“ се 

посочва, че внасяните в Европа проду-

кти трябва да подлежат на същите изис-

квания като европейските. Трябва да 

се спазват добрата хигиена, хуманното 

отношение към животните и опазването 

на околната среда, но подобни стандарти 

не се налагат непременно на земеделски 

стопани от трети страни. В резултат на 

това, вносните продукти са по-евтини от 

европейските. Разходите за производство 

на зърнени храни в латиноамерикан-

ските страни, например, са под 80 евро 

на тон спрямо 120 евро на тон в ЕС.

От 2007 г. насам Бразилия и Аржен-

тина, наред със САЩ, са в челната тройка 

на вносителите на селскостопанска про-

дукция в ЕС. ЕС е внесъл селскостопан-

ски продукти на стойност 78 милиарда 

евро през 2010 г. Само вносът на плодове 

и зеленчуци през миналата година е бил 

на стойност малко над 20 милиарда евро.

Комисията е поела ангажимент за 

двустранна либерализация на търгови-

ята, както предвижда СТО. Земеделските 

стопани в ЕС, обаче, оспорват двустран-

ните споразумения като споразумението 

между ЕС и Меркосур от Латинска Аме-

рика. ЕС е най-големият пазар за износ 

на селскостопански стоки от Меркосур 

и заема близо 20 % от общия внос на 

селскостопански стоки в ЕС през 2009 г. 

Според Асоциацията на европейските 

земеделски стопани и европейските 

земеделски кооперативи Копа-Когека 

близо 86 % от вноса на говеждо месо и 

70 % от вноса на пилешко месо идват от 

Латинска Америка.

Фермер стриже овце в Чешката република

Европейският селскостопански сектор е под 

натиска на финансова криза, която про-

дължава да му оказва силно отрицателно 

влияние. Засегната е цялата верига на хра-

нителната промишленост, като се започне от 

земеделските стопанства и се премине през 

преработката, дистрибуцията и транспорта 

на хранителни продукти. Но независимо от 

загубите селскостопанският сектор проя-

вява изненадваща устойчивост.

„Обсъжданията ни в ЕИСК показват, че 

финансовата криза в Европа е нанесла сери-

озен удар върху селскостопанския сектор, 

макар и не толкова значителен, колкото в 

случая на други икономически сектори. 

Нашите земеделски стопани бяха принудени 

да приемат драстично намаление на произ-

водствените цени на много от основните 

селскостопански продукти. Междувременно 

положението се подобри“, обяснява Адал-

средна стойност, това означава, че на всеки 

157 жители се е падал поне един ресторант, 

бар или кафене с асортимент на храни и 

напитки — колкото в Италия и повече от 

всяка друга държава-членка.

Все повече европейци ходят на ресто-

рант, макар че тази тенденция спря вне-

запно между 2008 г. и 2009 г. поради спада на 

домакинските разходи за ресторантьорски 

услуги с 5,4 %, в сравнение с намаляването на 

общите разходи за храна и напитки с 2,4 %. 

Когато покупателната способност на хората 

спадне, те предпочитат да останат вкъщи, 

вместо да ядат навън. Този пряк резултат 

от финансовата криза оказа верижен ефект 

върху заетостта. По тази причина гаран-

тираната заетост на хората, работещи във 

веригата на хранителната промишленост, 

продължава да бъде въпрос на деликатен 

баланс, който в някои страни е по-лесно 

постижим, отколкото в други.

Това,  разбира се,  е  само един 

пример. Хората, заети в земеделските 

стопанства, също са пряко засегнати от 

макроикономическите тенденции, върху 

които нямат никакъв контрол. Така 

например цените на горивата и храните 

повишават производствените разходи. През 

2009 г. доходите на заетите в земеделските 

стопанства спаднаха с 40 %. Според 

Комисията доходите от селскостопанска 

продукция на работещите в селските райони 

са спаднали наполовина.

„Развитието на ОСП през периода 

2014—2020 г. ще зависи до голяма степен 

от наличието на средствата, отпускани от 

ЕС за в бъдеще“, подчерта г-н Кинле. Той 

добави, че всяко намаление на плащанията 

би могло да предизвика загуба на работата 

и препитанието на земеделските стопани. 

„Ако тези плащания бъдат намалени и ако 

се въведат допълнителни изисквания, които 

увеличават бюрокрацията, тогава отрица-

телното въздействие върху заетостта в сел-

ското стопанство ще бъде очевидно.“ ●

берт Кинле, член на ЕИСК и заместник-гене-

рален секретар на Германската асоциация на 

селскостопанските производители.

По данни на Евростат през 2008  г. в 

цялата верига на хранителната промишле-

ност са работили 48 милиона души. Днес 

едно на всеки шест работни места в ЕС 

зависи от селскостопанското производ-

ство. Тези видове работа са концентри-

рани и пръснати в различни сектори из 

цяла Европа. Така например през 2008 г. 

Обединеното кралство разполагаше с най-

многобройната работна сила, ангажирана 

в търговията на дребно с храни и напитки, 

както и в сектора на хранителните услуги 

в сравнение с останалите държави-членки 

на ЕС. За сравнение през същата година 

Испания разполагаше с най-многоброй-

ната работна сила, ангажирана в търговията 

на едро с храни и напитки. Изразено като 

Земеделските стопани в ЕС оспорват 

споразумението, тъй като според тях 

страни като Бразилия надхвърлят мно-

гократно настоящите тарифни квоти. 

Меркосур настоява за още по-голяма 

либерализация на пазара и иска допълни-

телни тарифни квоти при нулева ставка. 

Проблемът се усложнява още повече 

поради факта, че страните от Меркосур 

не спазват същите стандарти за просле-

дяване като в ЕС.

„Ако европейските земеделски сто-

пани изпълняваха същите изисквания 

като бразилските животновъди, в ЕС 

те щяха да бъдат дадени под съд“, заяви 

пред ЕИСК инфо генералният секретар 

на Копа-Когека Пека Песонен и добави, 

че земеделските стопани в ЕС не могат да 

приемат такива двойни стандарти.

Подобни споразумения предизвикаха 

масови протести. Новините за испански 

земеделски стопани, които преобръщат 

камиони, пълни с домати от Мароко, бяха 

широко отразени в медиите през 2009 г. 

Те обвиниха Мароко, че наводнява пазара 

в ЕС с домати на прекалено ниски цени; 

доматите заемат около 23 % от общото 

производство на плодове и зеленчуци на 

Испания.

Миналата година споразумението за 

либерализация на търговията между ЕС 

и Мароко въведе значително по-високи 

квоти за внос на домати, тиквички, крас-

тавици, чесън, клементини и ягоди. В 

сектор, който вече се задъхва, спогодбите 

за либерализация могат да навредят още 

повече на земеделските стопани в ЕС. 

През 2009 г. оборотът на Европейския 

съюз в сектора вече спадна със 7,7 %.

Поддържането на високи продовол-

ствени стандарти често е в разрез със 

запазването на конкурентоспособността 

на световния пазар. Споразуменията 

за либерализиране на търговията имат 

пряко въздействие върху земеделските 

стопани в ЕС и може би също толкова 

важно въздействие върху потребителите, 

които купуват и ядат по-евтини, но веро-

ятно по-нискокачествени продукти. ●

Новите държави-членки искат 
равнопоставеност

Държавите-членки, които се присъеди-

ниха към ЕС през 2004 г. и 2007 г., полу-

чиха много по-ниски директни плащания 

на хектар обработваема площ отколкото 

страните от ЕС-15. Незабавно последва 

критика, която накара Комисията да прера-

згледа начина, по който директните плаща-

ния по линията на ОСП ще се предоставят 

след 2013 г.

Реформата на ОСП през 2003 г. „отдели“ 

директните плащания от производството. 

Плащанията или се определяха въз основа 

на сумите, получавани от земеделските 

стопанства по линията на ОСП в мина-

лото (исторически модел), или държа-

вите-членки имаха възможност да ги 

разпределят поравно между всички стопан-

ства от даден регион (регионален модел).

Новите държави-членки бяха изпра-

вени пред труден избор. Те имаха право да 

избират между двата модела. Тези модели 

обаче трябваше да се преразгледат поради 

липсата на данни за размера на помощите 

в миналото, тъй като новите държави-

членки не бяха получавали такива помощи 

по-рано. Историческият модел породи и 

други проблеми, тъй като отделните дър-

жави-членки използваха различни начални 

периоди и това доведе до разлики в размера 

на директните плащания. „Субсидиите за 

селското стопанство в ЕС-12 бяха опреде-

лени въз основа на неблагоприятни за тези 

страни референтни периоди“, заявява чле-

нът на ЕИСК Людвик Ировец, председател 

на надзорния съвет на Чешката селскосто-

панска палата. Те няма да получават 100 % 

от директните плащания до 2013 г., когато 

помощите за тях ще бъдат хармонизирани 

с тези за ЕС-15.

Освен това мащабът на несъответстви-

ята се вижда с просто око. Според Ировец, 

въпреки че новите държави-членки разпо-

лагат с 29 % от селскостопанската земя в 

ЕС, те получават само 10 % от директните 

плащания. Нещо повече, страните от ЕС-12 

обикновено получават по-малки суми за 

хектар от страните от ЕС-15. В резултат 

на това земеделските производители в 

новите държави-членки станаха „втора 

категория“.

Вариантът за единна ставка за всички 

държави-членки беше обсъждан като въз-

можно решение. Мнозина обаче отпра-

виха критики към него поради факта, че 

фермерите в ЕС се сблъскват с различни 

икономически, социални и екологични 

предизвикателства.

Полското председателство направи 

предварителен анализ на проблема и един 

от неговите приоритети е „да намери 

основа за споразумение за нова система на 

директни плащания, която да се основава 

на обективни, а не на исторически крите-

рии.“ По този начин полската програма 

е пределно ясна: да се сложи край на ста-

туквото.

Ировец посочва, че пътят, по който 

ОСП трябва да поеме в бъдеще, поне в 

Чешката република, не следва нито да 

ограничава субсидиите за големите сто-

панства, нито да преминава към по-еколо-

госъобразно производство, тъй като това 

противоречи на целта „да се осигури храна 

за населението“.

Следователно тепърва ще видим в каква 

посока ще продължи реформата на ОСП, 

като през следващите месеци ще бъде 

поставено началото на оживена дискусия.

 ●
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Селското стопанство захранва 
изменението на климата

В грешния джоб

нията, получени от земеделските стопани 

между 2000 и 2002 г. Този период е извес-

тен под наименованието „исторически 

референтен период“. „Има големи разлики 

в сумите, получавани като помощ от земе-

делските стопани, които работят в една и 

съща географска област, само защото те са 

направили различен избор между 2000 и 

2002 г. Това не само повдига въпроси за 

справедливостта, но и намалява ефектив-

ността на ОСП“, посочва Кириако.

Мнението на Кириако се подкрепя от 

комисаря по селското стопанство Дачиан 

Чолош, който възнамерява да премахне 

историческите референтни периоди като 

критерий за разпределение на плащани-

ята. Вместо това Комисията предлага сис-

тема за преки плащания, която стимулира 

активните земеделски стопани да прилагат 

производствени методи, опазващи природ-

ните ресурси. Подобна система ще трябва 

да се адаптира към изключителното мно-

гообразие на икономически и природни 

условия, с които се сблъскват земеделските 

стопани в цяла Европа.

Чолош се опитва да прокара и идеята 

за таван на плащанията по ОСП. Над 

1000 отделни стопанства получават по над 

1 милион евро всяка година. „Големите 

предприятия, които получават субсидии 

по ОСП, създават ясни конкурентни пре-

димства поради икономия от мащаба“, 

обяснява Кириако. Тази разлика във 

финансирането представлява допълни-

телно бреме за по-малките стопанства, на 

които и без това им е трудно да останат 

конкурентоспособни на един глобализи-

ран пазар.

Комисията и ЕИСК изразяват надежда, 

че създаването на система за преки плаща-

ния, която да насочва по-добре помощта, 

ще направи ОСП по-устойчива и много 

по-справедлива. ●

Селското стопанство генерира до 10 % от 

емисиите на парникови газове в ЕС. Две 

трети от тях се дължат на секторите говедо-

въдство и производство на мляко. Обаче за 

смекчаването на въздействието на селското 

стопанство върху климата е необходимо 

нещо повече от „екологизирането“ на ОСП, 

а именно радикална промяна в модела на 

потребление на храни.

„Ако не обърнем внимание на 

потреблението, никога няма да подхо-

дим ефективно към първопричините 

на изменението на климата“, твърди 

Марко Контиеро, политически съветник 

по въпросите на генното инженерство и 

устойчивото селско стопанство в Грий-

нпийс Европа. „ЕС консумира два пъти 

повече животински протеини отколкото 

останалия свят, включително Съедине-

ните щати“, заявява той, като добавя, че 

някои държави-членки на ЕС като Нидер-

ландия все още продължават да насърча-

ват по-интензивното животновъдство. 

Основният източник на животински про-

теини е месото. Съгласно доклада за 2011 г. 

Двуазотният оксид (N₂O) е парников 

газ, който е 310 пъти по-вреден от CO₂. В 

доклад на Постоянния комитет на Европей-

ската комисия за изследвания в селското 

стопанство се посочва, че до 2030 г. гене-

рираните от селското стопанство емисии 

на N₂O биха могли да се увеличат в свето-

вен мащаб от 35 % на 60 %. Техниките за 

ротация на културите намаляват емисиите 

на N₂O. В доклада се казва също, че неза-

висимо от този факт селското стопанство е 

най-чувствителният по отношение на кли-

мата сектор на икономиката и поради това 

изменението на климата оказва съществено 

въздействие върху начина, по който произ-

веждаме храни. При промяна на темпера-

турите се налага и промяна на културите, 

които можем да отглеждаме в определени 

региони.

Средният размер на стопанствата в ЕС е 

между 10 и 12 хектара, което е 100 пъти по-

малко от размера на стопанствата в САЩ. 

В съобщението на Европейската комисия 

относно реформата на ОСП се разглеждат 

мерки за „екологизиране“ като ротация на 

културите, оставяне на земята под угар по 

екологични причини и на засаждане на 

покривни култури, например бобови рас-

тения, като опит за въвеждане на по-еко-

логосъобразна политика.

През зимата покривните култури пре-

дотвратяват ерозията на почвите и допъл-

нителното отделяне на CO₂. Тези мерки се 

подкрепят от Грийнпийс, който разглежда 

предприетата от Комисията реформа на 

ОСП като възможен катализатор на една 

положителна революция в агрономството. 

Сега дискусията ще се съсредоточи върху 

подробностите по предложението на Коми-

сията за „екологизиране“.

„Дойде време за сериозно отчитане на 

въздействието на изменението на климата 

върху селското стопанство, а също и на 

приноса на селскостопанските практики за 

изменението на климата“, заявява г-н Кон-

тиеро, който смята, че трябва да се направи 

повече за решаването на тези проблеми. ●

на Нидерландската агенция за оценяване 

на състоянието на околната среда (PBL) 

средният европеец консумира около 52 кг 

месо годишно.

Грийнпийс твърди, че при повишаване 

на интензивността на животновъдството 

се произвежда амоняк в опасно големи 

количества и поради масовия внос на 

храни, произведени извън ЕС, се нару-

шава хранителният цикъл. Над две трети 

от използваните в Европа селскостопански 

площи са свързани с животновъдството. 

Вместо това политическите мерки на ЕС 

би трябвало да насърчават смесеното сел-

ско стопанство, при което кравите пасат и 

наторяват полетата, които впоследствие се 

използват за отглеждане на царевица или 

житни растения. „Ротацията на културите 

насърчава разнообразието, запазва качест-

вото на почвите и увеличава добивите“, 

заявява г-н  Контиеро. Подобни практики 

обаче не се прилагат лесно в големите сто-

панства, които произвеждат в промишлени 

количества и по традиция са ориентирани 

само към един вид житна култура.

Милионерите в селското стопанство 
отказват таван на субсидиите по ОСП

Отказът на няколко държави-членки да 

бъде определен таван на плащанията за 

богатите селскостопански производители 

отново предизвика спор на неотдавнашния 

Съвет по селско стопанство, проведен през 

март тази година. Дискусията води началото 

си от 2007 г., когато Комисията предложи 

да се ограничат единните плащания на сто-

панство до максимум 300 000 евро. Това не 

се хареса на държавите-членки, в които има 

едри собственици на земя, и предложението 

беше блокирано.

Комисията обаче не отстъпи от пози-

цията си и прокара идеята за таван на пла-

щанията в съобщението си относно ОСП, 

публикувано през ноември 2010 г. То беше 

предшествано от публикации в пресата за 

„фермерите милионери“, които благодаре-

ние на големите си имоти получават щедри 

субсидии от ЕС, възлизащи на над 1 милион 

евро от бюджета на европейската ОСП. Сред 

основните заглавия във вестниците се наре-

диха сензационни истории за клубове по 

акордеон в Швеция и за дъщерята на бивш 

български министър, получаващи големи 

суми по линия на ОСП.

Според Джак Търстън, съосновател на 

уебсайта farmsubsidy.org, неясните инстру-

менти на ОСП водят до размиване на целите 

на политиката. „Ако целта на селскостопан-

ските субсидии е да допълнят печалбата на 

селскостопанските производители с нисък 

доход, то тогава те трябва да се концентри-

рат върху бедните, а не да се изплащат на 

богатите. Най-добрият начин да се постигне 

това е като се направи обикновена проверка 

на доходите въз основа на презумпцията, че 

богатите не се нуждаят от подпомагане.“

Когато министрите на земеделието 

обсъждаха въпроса на Съвета през март, се 

появиха разногласия. Обединеното кралство 

се противопостави на мярката, като изтъкна, 

че много от големите стопанства в действи-

телност са кооперации, съставени от малки 

стопанства, което им дава възможност да 

извлекат ползи от икономиите от мащаба.

Друга държава-членка, изразила несъг-

ласие с тази мярка, е Чешката република. 

За някои това може да изглежда странно, 

тъй като обикновено тези, които се проти-

вопоставят на налагането на таван на пла-

щанията, са „старите“ държави-членки като 

Германия, Обединеното кралство и Италия. 

Големите стопанства обаче са част от кому-

нистическото наследство на Чешката репу-

блика, където много от стопанствата бяха 

принудително колективизирани. Ако се 

въведе таван на плащанията, какъвто е пла-

нът на Комисията, то в зависимост от кон-

кретния размер на ограничението Чешката 

република би могла да загуби между 26 % и 

59 % от получаваните директни плащания.

„Въвеждането на подобен таван би 

довело до нежелано отслабване на конку-

рентоспособността и евентуално дори до 

изкуствено разделяне на селскостопанските 

предприятия, което е свързано с повиша-

ване на административните тежести. Ето 

защо редица държави-членки, включи-

телно Чешката република, са изцяло против 

предложението на Европейската комисия 

и считат, че не съществуват никакви осно-

вания за приемане на такава мярка“, заяви 

Юрай Хмиел, заместник-министър на земе-

делието на Чешката република.

„Понастоящем целите на ОСП са 

неясни“, добави Джак Търстън. „Инстру-

ментите на политиката не са добре разра-

ботени, а ползите се разпределят според 

отколешната практика — колкото по-голямо 

е стопанството, колкото по-качествена е 

земята и колкото по-интензивно е земеде-

лието, толкова по-високи са субсидиите.“ ●

През 2009 г. земеделските стопани в ЕС 

са получили около 30 милиарда евро., но 

различията във финансирането между 

големите и малките стопанства, както и 

публичните средства, изплатени на хора, 

които не са свързани със селскостопанския 

сектор, подкопават доверието в ОСП. Про-

дължаващата сага подронва общественото 

доверие в ОСП и отслабва позициите на 

земеделското производство в Европа.

Земеделските производители получа-

ват средства по схемата за единно плащане 

(СЕП), въведена през 2003 г. При необвър-

заната с обема на производството СЕП, 

помощта вече не е свързана с продукцията 

на земеделския стопанин. Вместо това, за 

да бъде отпуснато финансиране, земята на 

земеделския стопанин трябва да отговаря 

на строги екологични и селскостопански 

практики и стандарти. Близо 75 % от сел-

скостопанското финансиране в ЕС се пре-

доставя под формата на преки плащания.

Според едно проучване на Европейската 

сметна палата от юни т.г., обаче, СЕП е била 

използвана и от хора без интереси в земе-

делието, за да извлекат изгода от система, 

гарантираща постъпления. Хората могат 

да закупят големи площи обработваема 

земя, но да не я обработват. В Германия, 

например, има случай на човек, за когото 

се твърди, че е получавал над 300 000 евро 

годишно за 900 хектара обработваема земя. 

Земята не е била използвана за отглеж-

дане на култури или животни. Освен това 

Сметната палата стига до заключението, 

че „СЕП облагодетелства най-вече малък 

брой големи бенефициенти“. Всъщност 20 

% от всички бенефициенти получават 80 % 

от прякото подпомагане на доходите.

Членът на ЕИСК Франко Кириако, 

докладчик по становището „Бъдещето на 

ОСП“, обяснява, че преките плащания се 

основават на средната стойност на плаща-
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НАКРАТКОЕИСК се среща с партньори от АКТБ 
— насърчаване на устойчивото и 
приобщаващо развитие

Над 220 бяха участниците в 26-ата среща 

на групите по икономически и социални 

интереси на АКТБ—ЕС, която се проведе 

от 5 до 7 юли 2011 г. в Брюксел и беше 

насочена към въпросите на устойчивото 

и приобщаващо развитие. Освен граж-

данското общество на срещата бяха пред-

ставени и неправителствени организации, 

дипломатически мисии на страните от 

АКТБ, институции на ЕС и други заинте-

ресовани страни.

ЕИСК има разнообразна роля и дейност 

в рамките на отношенията АКТБ—ЕС. 

Комитетът провежда общи конференции 

относно АКТБ, регионални семинари и 

изслушвания по конкретни въпроси. Той 

е и активен участник в работата на Съв-

местната парламентарна асамблея АКТБ—

ЕС и си сътрудничи с икономическите и 

социални съвети в страните от Африка.

При откриването председателят на 

ЕИСК Стафан Нилсон подчерта, че 

„това, което е от значение понастоящем, 

не е просто някакво развитие без посока, 

а развитие, което да предотвратява влоша-

ването на околната среда“. Същевременно 

развитието трябва да бъде приобщаващо, 

да включва всяка страна, всяка група и 

всеки член на обществото. Това води 

логично до въпроса към какъв вид обно-

вена политика на развитие на ЕС следва 

да се стремим. Участниците подчертаха, 

че тази обновена политика следва да бъде 

насочена към премахване на бедността, 

инвестиции в селското стопанство, соци-

ален диалог и участие на гражданското 

общество.

Без съмнение продоволствената сигур-

ност е един от въпросите, предизвикващи 

понастоящем най-разгорещени дебати 

— необходими са действия на всички 

равнища, особено с оглед насърчаване 

на развитието на селското стопанство в 

развиващите се страни. В този смисъл от 

решаващо значение за дребните селскосто-

пански производители, жените и младите 

земеделци е наличието на законодателство 

и институционални механизми, които да 

регулират правото на достъп до земята, 

както и на достъпни кредити.

Участниците изразиха подкрепа за 

продължаване на преговорите по спора-

зуменията за икономическо партньорство 

(СИП) с темпо, което да бъде подходящо 

за капацитета на страните от АКТБ, като 

целта е да продължи напредъкът към реги-

онална интеграция. Накрая, беше постиг-

нат консенсус между всички участници, 

че е необходимо да се отдели по-голямо 

внимание на гражданското общество в 

изготвянето и прилагането на Споразуме-

нието от Котону, както и че гражданското 

общество следва да играе водеща роля в 

подобряването на демократичното упра-

вление на страните от АКТБ. 

Както заяви председателят на Комитета 

за наблюдение „АКТБ—ЕС“ Бренда Кинг 

в заключителните си бележки, „трябва да 

положим повече усилия, за да увеличим 

възможностите за жените и младите хора 

в Африка да упражняват правата си, да 

насърчаваме лидерските качества сред 

тези, често пъти пренебрегвани, членове 

на обществото и да създадем условията, 

необходими за постигане на тяхната ико-

номическа самостоятелност и стабилна 

работна среда“. (lk) ●

По-добри връзки между Изтока и Запада
Средствата на ЕС за трансевропейските 

транспортни мрежи (ТЕМ-Т) не се използ-

ват в достатъчна степен за финансиране 

на развитието на транспортната инфра-

структура в „новите“ държави-членки 

на ЕС, заяви заместник-председателят 

на ЕИСК Яцек Кравчик на конференция 

относно бъдещата транспортна политика 

на ЕС, проведена във Варшава през юли.

Тази актуална конференция се проведе 

непосредствено преди Европейската коми-

сия да публикува предложението за бъдещо 

развитие на европейските транспортни 

мрежи. В своето изказване Мачей Янков-

ски, заместник-министър на инфраструкту-

рата на Полша, посочи, че в предложението 

„следва надлежно да бъдат отчетени ико-

номическите разлики между страните от 

ЕС“. Освен това той подчерта, че „пол-

ският опит в изграждането на транспортна 

инфраструктура показва, че политиката на 

сближаване е най-добрият инструмент за 

намаляване на разликите между страните 

и регионите“.

От своя страна заместник-председате-

лят Кравчик добави, че основната част от 

средствата на ЕС, заделени за развитието на 

ТЕМ-Т, се използва от „старите“ държави-

членки на ЕС, и призова Европейската 

комисия да предложи начини за намаля-

ване на този дисбаланс в новите си зако-

нодателни предложения. Като се позова 

на неотдавнашно становище на ЕИСК 

относно бъдещето на ТЕМ-Т, Кравчик 

посочи, че при развитието на транспорт-

ната инфраструктура следва да се отчита 

политиката за съседство. „От решаващо 

значение е оперативната съвместимост 

със съседните на ЕС страни“, изтъкна той.

Жан-Ерик Паке, директор, отговарящ 

за ТЕМ-Т в Европейската комисия, пред-

стави накратко приоритетите на Комиси-

ята в тази област. Те включват системите за 

интермодален транспорт и управление на 

движението. Паке заяви, че трансгранич-

ната транспортна инфраструктура следва 

да бъде доразвита и Европейската комисия 

ще осигури необходимата синхронизация 

на националните инфраструктурни инвес-

тиции. Той добави, че новите предложе-

ния в областта на транспортната политика 

ще бъдат насочени към осигуряване на 

по-добра интеграция между източните и 

западните региони на ЕС.

По отношение на финансирането на 

ТЕМ-Т г-н Кравчик изтъкна основните 

аргументи в становището на ЕИСК: учас-

тие на заинтересовани страни от частния 

сектор, внимателно и селективно използ-

ване на публично-частните партньорства 

и средствата на ЕС, включващо не само 

структурните фондове и Кохезионния 

фонд, но и активно финансиране от страна 

на Европейската инвестиционна банка. Г-н 

Кравчик добави, че „в настоящата ситуация 

не можем да имаме реалистични очаквания 

за съществено увеличение на европейския 

и националните бюджети. Ето защо трябва 

да потърсим нови източници на финанси-

ране и да използваме наличните средства 

по-добре и по-ефективно“.

Конференцията, проведена в Двореца 

на културата и науката във Варшава, беше 

организирана от ЕИСК в сътрудничество с 

Министерството на инфраструктурата на 

Полша. (mb) 

 ●

Хърватия приключва преговорите си за присъединяване... 
работата на СКК „ЕС—Хърватия“ обаче продължава

Деветото заседание на СКК „ЕС—Хърватия“, проведено на 21 юни в ЕИСК, беше повод за 

празнуване. Хърватия изглеждаше готова да приключи преговорите си с Европейската коми-

сия и тържествено да отбележи 20 години от обявяването на своята независимост. Въпреки 

това, както е известно на всички запознати с преговорите за присъединяване, често пъти това 

е моментът, в който започва истинската работа за бъдещата държава-членка. Имайки това 

предвид, СКК „ЕС—Хърватия“ разгледа два належащи за Хърватия въпроса: този за социалния 

диалог, по отношение на който все още съществуват някои трудности в страната, както и този 

за пенсионните реформи, макар те да остават болезнена тема за повечето държави-членки 

на ЕС. Целта на тези разисквания, както и на бъдещите заседания на СКК, е да подпомогнат 

Хърватия по пътя към нейното членство, а това означава да се разглеждат въпроси, които не 

могат да бъдат обхванати напълно дори и от най-трудните преговори, но в рамките на които 

организираното гражданско общество може да има решаваща роля. (gh) ●

Мрежата CESlink насърчава най-добрите практики 
в комуникацията

Мрежата CESlink беше създадена през 2000 г., по време на работата по нов договор, чиято 

цел беше да насърчи структурирания диалог с цялото гражданско общество и използва-

нето на всички демократични процеси, за да се гарантира демократичния живот на ЕС.

Единадесет години по-късно, по време на годишната си среща на 21 юни в ЕИСК, 

кореспондентите на CESlink разискваха как може да се развива мрежата в бъдеще и как 

да отговори на предстоящите предизвикателства. Целта на срещата беше да се приеме 

реалистичен подход, да се използват оптимално ограничените ресурси и технологичния 

напредък за насърчаване на сътрудничеството. Това беше обсъдено по време на сутреш-

ното заседание, когато заместник-председателят на ЕИСК Анна Мария Дарманин спо-

дели опита на ЕИСК и собствения си опит със социални медии, който кореспондентите 

на CESlink биха могли да използват в работата си в мрежата и националните съвети. Тя 

се спря на начините за прилагане на принципа „Кажи, направи, разпространи!“, за да 

се засили диалогът с гражданското общество и да се окаже въздействие върху институ-

циите на ЕС, както и на опита си като активен блогър, ползвател на социалните мрежи 

„Туитър“, „Фейсбук“ и „ЛинкдИн“, водена от желанието да популяризира работата си 

и дейността на Комитета.

В края на речта си г-жа Дарманин представи най-новите онлайн инструменти, 

създадени за ЕИСК като възможността за изпращане на видеосъобщения в блогове, 

и в заключение посочи препоръки за използването на социални медии, включително 

избор на теми и снимки, предизвикващи силен интерес, подготвяне и проследяване на 

кампании в социални медии и начини за изразяване на лична позиция в рамките на 

институционалната. (djdl) http://www.eesc.europa.eu/ceslink/ ●

Групата за връзка на ЕИСК – ползотворен форум 
на гражданското общество

ЕИСК обърна специално внимание на неотдавнашните социални и политически про-

мени в съседните ни средиземноморски страни. Гражданското общество в страните 

от Магреба пое водеща роля и следователно ще бъде ключово действащо лице през 

идните месеци.

На заседанието на Групата за връзка от 27 юни 2011 г., ЕИСК обмени мнения с 

г-н Ахмед Галай, заместник-председател на Тунизийската лига за защита на правата 

на човека, и г-н Абделазиз Идамине, член на Младежкото движение „20 февруари“ в 

Мароко, които споделиха своя опит като преки свидетели на събитията по време на 

„Арабската пролет“. (ail) ●

Заместник-председателят на ЕИСК Кравчик по време на реч във Варшава
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Следващият брой ще излезе през октомври 2011 г.

ОТПЕЧАТАНО НА 100 % РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ.

Социалното предприемачество 
— предмет на разисквания 
в ЕИСК

През ноември 2011 г. Европейската коми-

сия ще приеме съобщение на тема „Соци-

ални бизнес инициативи“. Дейностите на 

социалното предприятие са важни, но все 

още недобре развити. Ето защо е необхо-

дима амбициозна и интегрирана полити-

ческа рамка, за да стимулира по-голямото 

им разпространение.

Неотдавна ЕИСК бе приканен да пред-

ложи препоръки и мерки за насърчаване 

на развитието на социалното предприема-

чество и на социалното предприятие. На 

28 юли 2011 г. беше проведено публично 

изслушване, посветено на въпроси като 

необходимостта от по-добро определение 

на социалното предприятие, улеснен дос-

тъп до финансиране и по-голямо популяри-

зиране на сектора. Изказванията послужиха 

като основа за дискусия на членовете на 

проучвателната група и ще намерят отраже-

ние в проучвателното становище на ЕИСК, 

което следва да бъде прието през октомври.

Европа е изправена пред редица пре-

дизвикателства, изискващи решения, които 

съчетават икономическото и социално бла-

госъстояние за хората и цялото общество. 

Тези предизвикателства са свързани с раз-

лични бизнес модели. За насърчаването 

на социалното предприятие може да се 

използва както потенциала му за растеж, 

така и социалната му добавена стойност.

Поради характерния начин на работа, 

при който икономическите резултати 

се съчетават с демократичните методи и 

солидарността сред членовете му, социал-

ното предприятие помага за постигането на 

важни цели на ЕС, например в областта на 

заетостта, социалното сближаване, регио-

налното развитие и развитието на селските 

райони, опазването на околната среда или 

защитата на потребителите.

Според оценки на Европейската коми-

сия броят на социалните предприятия е 

2 милиона (т.е. около 10 % от всички евро-

пейски предприятия) и в тях работят над 

11 милиона платени служители (което се 

равнява на 6 % от работещите в ЕС). (pk)

 ●

ЕИСК посещава центрове за иновации и 
научни изследвания в мюнхен

Делегация на ЕИСК, включваща членове 

на специализирана секция „Единен пазар, 

производство и потребление“ (INT) и 

Консултативната комисия по индустри-

ални промени (CCMI), бе на посещение 

в Мюнхен на 9 и 10 юни, за да проведе 

редица срещи в Европейското патентно 

ведомство (ЕПВ).

Специализирана секция „Единен пазар, 

производство и потребление“ представи 

позициите си по инициативата Съюз за 

иновации (становище INT/545) и пред-

стоящите промени в дейностите на Евро-

пейската патентна служба след взетото 

неотдавна решение на 25 държави-членки 

да работят за създаването на патент на ЕС.

Европейското патентно ведомство 

счита, че един нов патент на ЕС ще стане 

известен под името „единен патент“, 

докато настоящият европейски патент ще 

продължи да бъде издаван от него.

Едно от най-интересните места по 

време на посещението бе обиколката на 

германския Музей на науката и техноло-

2011 EESC PRIZE 
for
CIVIL SOCIETY

2
ff
C

гиите, където членовете бяха запознати с 

историята на иновациите в немската про-

мишленост и техника.

То беше последвано от „гвоздея“ на 

програмата: посещение в Института по 

квантова оптика „Маркс Планк“. Инсти-

тутът работи в тясно сътрудничество с 

Техническия университет в Мюнхен и 

може да се похвали с шестима лауреати 

на нобелова награда, както и връзки с гер-

мански изобретатели като Рудолф Дизел, 

Хайнц Майер Лайбниц, Клод Дорние и 

Вили Месершмит. Накрая становището на 

специализираната секция „Финансиране 

на научните изследвания и иновациите“, 

изготвено от Герд Волф и Ерик Свенсон, 

беше представено в Института.

Тези посещения са изключително 

полезни за Комитета и особено за спе-

циализирана секция INT. Внезапната 

кончина на нашия колега и член на деле-

гацията Зенонас Рокус Рудзикас, в чиято 

памет беше запазена минута мълчание, 

беше единственото събитие, което хвърли 

сянка на разискванията. (bc) ● 

Нови публикации 
на ЕИСК

Срещата на AICESIS в Рим за 
обсъждане на ролята на ИСС 
в световното управление

Дванадесетата среща на Междуна-

родна асоциация на икономическите и 

социални съвети и сродни институции 

(AICESIS) се проведе от 21 до 23 юли 

2011 г. в Рим в седалището на Итали-

анския национален съвет по икономика 

и труд (CNEL). ЕИСК беше представен 

от своя председател г-н Стафан Нилсон 

1.  Европейският икономически и 

социален комитет по време на пол-

ското председателства (Th e European 

Economic and Social Committee during 

the Polish presidency)

2.  Обновяеми енергии за Европа 

(Renewable energy for Europe)

3.  Вашият наръчник за европейската 

гражданска инициатива

4.  Храна за всеки — заключения на пред-

седателя на ЕИСК от конференцията 

(Food for everyone — EESC president’s 

conclusions from the conference) ●

За повече информация: http://www.eesc.

europa.eu/?i=portal.en.publications. 

НАКРАТКО
и от председателя на специализирана 

секция REX г-н Санди Бойл.

Тази среща с участието на пре-

зидента на Италианската република 

г-н  Джорджо Наполитано с редица 

други известни личности от Италия 

(г-н Джани Лета, държавен секретар в 

кабинета на министър-председателя, и 

г-н Енцо Скоти, държавен секретар на 

външните работи) и от други страни 

(Икономическия и социален съвет на 

ООН, Икономическия, социален и кул-

турен съвет (ECOSOCC) на Африкан-

ския съюз) бе открита от г-н Антонио 

Марцанo, президент на CNEL и бивш 

президент на AICESIS. Тридневната 

среща беше предшествана от цере-

мония в чест на 150-годишнината от 

обединението на Италия, по време на 

която на представители на НПО от 

Бенин, Габон, Бразилия и Индия бяха 

присъдени наградите на хилядолетието 

на AICESIS за 2010 г.

След края на председателство на 

Италианския национален съвет по 

икономика и труд (CNEL), предсе-

дателството на AICESIS за периода 

2011—2013 г. беше възложено на ИИС 

на Алжир, който ще организира бъде-

щата работа на тази асоциация и ще 

обяви скоро основните акценти на 

своето председателството за следва-

щите две години. (vo) ●

Награда на ЕИСК за 
гражданското общество 
за 2011 г.: отличие за 
изключителни инициативи на 
гражданското общество

Тази година наградата за гражданското 

общество ще бъде свързана с темата „Диа-

лог и участие за укрепване на ценностите на 

ЕС — интеграция, многообразие, солидар-

ност и толерантност“. С наградата ще бъдат 

отличени проекти и инициативи на граж-

данското общество, стоящи в основата на 

процеса на европейска интеграция и пред-

ставляващи новаторски и ценен принос за 

благосъстоянието на общностите, в които 

са осъществени. Диалогът и участието 

трябва да са основните канали за осъщест-

вяването на тези инициативи и проекти.

Наградата на стойност 30 000 евро ще 

бъде връчена на 7 декември 2011 г. Могат да 

участват европейски, национални и местни 

организации на гражданското общество, 

установени в Европейския съюз. Край-

ният срок за подаване на кандидатурите е 

7 октомври 2011 г. (pf) ●

По-подробна информация можете 

да намерите на www.eesc.europa.eu/

civilsocietyprize.
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