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УВОДНА СТАТИЯ

Принципът на партньорство трябва 
да бъде сърцевината на политиката 
на сближаване

Уважаеми читатели, 

През януари еврокомисарят по бюджета Януш Леван-

довски отправи призив към институциите на ЕС да 

проявят сдържаност при изготвянето на проектобю-

джетите си за 2013 г. Европейският парламент пред-

ложи замразяване на бюджета, като същевременно 

призова настойчиво институциите да посрещнат 

„правните си задължения и новите финансови предизвикателства като присъединява-

нето на Хърватия“. С проектобюджета си за 2013 г., приет наскоро от Бюрото на ЕИСК, 

Комитетът отговаря на това предизвикателство.

Бюджетът за 2012 г. започнахме да изготвяме през октомври 2010 г., когато бях избран 

за заместник-председател, и тогава увеличението беше само с 0,19% спрямо 2011 г. Като се 

има предвид инфлацията, това отговаря на намаление на финансирането на институци-

ята с 3,5% в реално изражение. А проектобюджетът за 2013 г. е замразен на настоящото 

равнище. С други думи: като изключим допълнителните разходи за посрещането на 

хърватските членове, които идват с присъединяването на Хърватия от 1 юли 2013 г., уве-

личението на бюджета на ЕИСК в реално изражение е нулево. В момент, когато започва 

да се усеща въздействието на мерките за „затягане на коланите“, въведени от държавите 

членки на ЕС, Комитетът, в качеството си на орган, представляващ организираното 

гражданско общество, действа в унисон с политиките, следвани на национално равнище.

Нашият отговорен и разумен бюджет е резултат от подготвителна процедура. По-

добре организиран и реалистичен график, всяка важна област от разходите се оглежда 

внимателно от докладчик, натоварен със задачата да намери начин за повишаване на 

ефективността, като направи преглед на съществуващите ресурси и предложи синергии, 

пренасочване и по-добро определяне на бюджетните приоритети. Окончателният про-

ектобюджет ще бъде изготвен въз основа на техните доклади, като се отчитат политиче-

ските позиции на различните вътрешни органи на Комитета и общите му политически 

приоритети. Целият процес протича прозрачно и в сътрудничество с администрацията 

на Комитета.

Пример за новаторско решение, което води до икономии, е обединяването на пре-

вода и другите служби за съдействие, като ИТ или логистичната служба, с Комитета на 

регионите. Това не се прави от никоя друга европейска институция.

С по-малко ресурси, отколкото през 2010 г. ЕИСК показва, че може да направи повече. 

Той продължава да изготвя, както обикновено, между 150 и 200 становища годишно по 

широка гама въпроси – от заетостта и енергетиката до данъчната политика и транспорта. 

Той прави това по искане на други институции на ЕС или по собствена инициатива. Но 

ЕИСК съумява да посрещне и предизвикателствата, свързани с новите задачи, отредени 

му от Договора от Лисабон, по-специално в контекста на демокрацията на участието.

ЕИСК ще продължи да следва този път и ще дава качествен политически принос 

благодарение на рационализирана процедура и внимателен преглед на ресурсите. Евро-

пейските данъкоплатци имат право да очакват това от всички институции на ЕС.

Яцек Кравчик
Заместник-председател

В КАЛЕНДАРА
7 юни 2012 г. 
ЕИСК, Брюксел: конференция на 
тема „Кризата и държавният дълг: 
към европейски бюджетен съюз?“

8 юни 2012 г.
София, България: извънредно 
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група (Други интереси) на тема 
„Младеж, образование и заетост“ 
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Рио де Жанейро, Бразилия: 6-а 
кръгла маса „ЕС-Бразилия“
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Рио де Жанейро, Бразилия: среща 
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ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ 

От 1986  г. политиката на сближа-

ване е една от най-важните области 

на инвестиции в  ЕС. Тя е  отличен 

пример за финансова солидарност 

и мощен двигател на интеграцията. За 

26-те години на своето съществуване 

политиката на сближаване е непре-

къснато обсъждана и реформирана 

за по-добро действие и ефективност. 

Политиката на сближаване влияе 

осезаемо на ежедневието на европей-

ците, като премахва различията между 

по-необлагодетелстваните и богатите 

региони. Пример за това са четирите 

фонда за сближаване, които създа-

доха около 1,4 милиона нови работни 

места, финансираха 47 000 километра 

магистрали и осигуриха пречистване 

на отпадните води на 23  милиона 

души.

От създаването си Европейският 

икономически и  социален комитет 

несъмнено е водещ в обсъжданията 

на сближаването, като се застъпва 

за решителна роля на гражданското 

общество в  разработването и  осъ-

ществяването на политиката на 

сближаване. Миналия октомври Евро-

пейската комисия прие законодателно 

предложение за привеждане на поли-

тиката на сближаване за периода 2014-

2020 г. в съответствие със стратегията 

„Европа 2020“. Целта е да се увеличат 

инвестициите в растеж, работни места 

и конкурентоспособност.

Председателят на ЕИСК Стафан 

Нилсон откри дебата за политиката 

на сближаване в  присъствието на 

комисаря по регионалната политика 

Йоханес Хан. Председателят посочи, 

че европейците трябва да бъдат 

в основата на всички общностни поли-

тики и че принципът на партньорство, 

който се съдържа в  политиката на 

сближаване на ЕС, е жизненоважен за 

постигането на тази цел в дългосрочен 

план. Председателят на специализи-

рана секция „Икономически и пари-

чен съюз, икономическо и социално 

сближаване“ Майкъл Смайт повтори 

същото, като отбеляза, че „ЕИСК е убе-

ден, че трябва да се отдели специално 

внимание на реалното включване на 

всички партньори и заинтересовани 

страни в изготвянето, осъществява-

нето и последващата оценка на про-

ектите в рамките на тази политика“.

В рамките на една пленарна сесия 

бяха приети пет становища във връзка 

с политиката на сближаване, отразя-

ващи широката подкрепа за октом-

врийската инициатива на Комисията. 

Отправени бяха редица предложения, 

включително за сериозно опростяване 

на административните процедури 

и по-добро прилагане на общите пока-

затели. По отношение на Европейския 

фонд за регионално развитие ЕИСК 

препоръча по-голяма гъвкавост за 

опростяване на прилагането на тери-

ториалния подход. По отношение 

на Кохезионния фонд Комитетът 

подкрепи решението да се наблегне 

на ключови тематични области като 

начин за намаляване на отпадъците 

и повишаване на ефекта на мултипли-

катора, който може да създаде растеж 

и работни места.

Докладчикът по пакета за политиката 

на сближаване Йоанис Вардакастанис 

посочи, че дебатът се провежда в под-

ходящ момент. Той каза, че „понасто-

ящем в Съвета на Европейския съюз 

социалните принципи са подложени 

на атака. Съветът по общите въпроси 

е решил от предварителните условия 

в предложението за общи разпоредби 

да бъдат заличени всички клаузи, 

свързани с пола, недискриминацията 

и уврежданията. Това показва, че тези 

въпроси трябва да бъдат включени по-

ефективно в останалата част от регла-

мента, например чрез прибавяне към 

общите разпоредби на достъпа за хора 

с увреждания“. (asp) ●
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До 2050  г. световното население ще 

достигне 9 милиарда души, които ще 

произвеждат 9  милиарда тона CO
2
. 

Дори и  сега ние използваме 1,3  до 

1,4  пъти ресурсите на Земята. След 

няколко седмици всички погледи ще 

бъдат насочени към конференци-

ята на ООН „Рио+20“ в очакване на 

решения. Какво обаче правят нашите 

граждани и гражданско общество, за да 

насърчат ефективното използване на 

ресурсите и дългосрочното устойчиво 

развитие? Този и други въпроси бяха 

разгледани на конференцията „Мисли 

зелено – възможностите, които пред-

лагат устойчивото развитие и  зеле-

ната икономика“, организирана на 

2 май в Брюксел от група „Други инте-

реси“ на Европейския икономически 

и социален комитет.

Участниците в конференцията бяха 

близо 140, сред които председателят на 

ЕИСК Стафан Нилсон, председателят 

на група „Други интереси“ на ЕИСК 

Лука  Жайе, заместник-генералният 

директор на ГД „Околна среда“ на 

Европейската комисия Алън Сийтър 

и Крис Ван ден Билке от Бюрото за 

връзка на Програмата на ООН за опаз-

ване на околната среда с ЕС.

Макар че през 2012  г. все повече 

нараства безпокойството във връзка 

с околната среда и потреблението, все 

още остава впечатлението, че потреб-

лението и наличността на ресурсите 

ще се запазят на сегашните си нива за 

неопределен период от време. „Факт е, 

че не можем да продължим сегашния 

си начин на живот и сегашните модели 

на производство. За съжаление Европа 

изнесе навън своя индустриализиран 

икономически модел. Сега единствено 

координирани действия и политиче-

ски ангажимент на всички равнища 

могат да ни позволят да постигнем 

устойчив растеж и да спрем рушенето 

на околната среда“, заяви Лука Жайе, 

председател на група „Други интереси“ 

на ЕИСК.

Според заключенията на конферен-

цията прилагането на нова стратегия 

за устойчиво развитие, с ясна взаимо-

връзка между социалния, екологичния 

и икономическия аспект, изисква нов 

импулс за спешни действия, амбиция, 

политическа съгласуваност и отчет-

ност. Преходът към зелена икономика 

е неразделна част от този процес, но 

е само първата стъпка. Устойчивото 

и екологичното етикетиране, обменът 

на информация за добрите практики, 

моделите на потребление с по-голяма 

устойчивост и образователните про-

грами са само някои от ключовите 

елементи на така необходимата „пътна 

карта към зелена икономика“. Целите 

на „Рио+20“ ще могат да бъдат постиг-

нати само с помощта на всеобхватна 

политическа рамка.

Повечето участници в конференци-

ята постигнаха съгласие за необходи-

мостта от отделяне на икономическия 

растеж от използването на ресурсите, 

модернизиране на енергийните сек-

тори и  въвеждане на политики за 

устойчив превоз на пътници и стоки. 

Сред представените на конференцията 

добри практики бяха местният градски 

транспорт в  Билефелд (Германия), 

отпадъчните води в селските райони 

(Соколи, Полша) и  европейските 

зелени социални жилища. (ail) ●

ЕИСК разглежда въпроса за активния 
живот на възрастните хора във 
всичките му аспекти

Мисли зелено – възможностите, 
които предлагат устойчивото 
развитие и зелената икономика

В подготовката си за 2012 г. – Европейската 

година на активния живот на възрастните 

хора и солидарността между поколени-

ята, ЕИСК създаде специална коорди-

национна група със задачата да сондира 

мненията относно стойността и ролята на 

възрастните граждани за обществото и да 

изготви становище по въпроса. Комитетът 

постави начело на групата двама възрастни, 

известни с активността си: Ренате Хайниш, 

член на ЕИСК от Германия, представител 

на Федералното сдружение на организаци-

ите на германските възрастни граждани 

(група „Други интереси“), и Ксавие Вербо-

вен, член на ЕИСК от Белгия, представля-

ващ Общата белгийска федерация на труда 

(група „Работници“).

Застаряването на населението в разви-

тите страни често се възприема като тежест 

за икономиката и проблем, на който следва 

да се търси решение. Г-жа Хайниш веднага 

отхвърля този възглед, окачествявайки го 

като едностранчив. Според нея е необхо-

димо да се промени значението на поняти-

ето „да си стар“ и представата за него. Има 

много възрастни хора, които оказват при-

нос към обществото или участват в добро-

волчески дейности. Ако техните дейности 

и роля се отразяват по-удачно, това ще 

създаде една по-истинна, справедлива 

и положителна представа за тях, споделя тя.

Според Евростат, в повечето страни рав-

нището на заетостта сред по-възрастните 

работници (от 55 до 64-годишна възраст) 

е по-ниско, отколкото за останалите въз-

растови групи. „По-възрастните работници 

са почти винаги първите, които понасят 

удара от преструктурирането на друже-

ствата“, отбелязва г-н Вербовен и  спо-

деля безпокойството си, че обществото 

не успява да оползотвори потенциала на 

тези хора. Много е важно да се спомага за 

задържането на по-възрастните хора на 

работните им места. За онези от тях, които 

губят работата си, би следвало да се пола-

гат специални усилия за връщането им на 

пазара на труда, предимно чрез обучение 

и подобряване на условията на труд.

„Струва ми се, че активните политики 

по заетостта са единственото решение, 

което може да гарантира стабилността 

и финансирането на пенсионните системи 

в епоха, характеризираща се с нарастване на 

очакваната продължителност на живота“, 

споделя г-н Вербовен. „Увеличаването на 

пенсионната възраст само по себе си няма 

да разреши проблема с дефицита“.

И въпреки това активният живот на 

възрастните хора не е свързан единствено 

с работата. „Това означава да водиш про-

дуктивен, ползотворен и достоен живот, 

докато можеш“, добавя г-жа Хайниш в знак 

на съгласие. Именно затова различните 

конференции, които координационната 

група планира да проведе през втората 

половина на годината, ще акцентират върху 

различни аспекти от живота на възрастните 

хора. Дейността на групата ще приключи 

с конференция в края на годината, чиято 

цел ще бъде да формулира политически 

препоръки.

Този дебат е от значение за всички нас, 

тъй като, както г-жа Хайниш посочва, 

„един ден всеки от нас ще остарее“.  (asp/

mb) ●

Линк към страницата на групата: www.

eesc.europa.eu/ey2012

Кооперации, работещи 
за справедлива 
и конкурентна верига 
на хранителни доставки

Кооперациите имат ключова роля 

в  стратегията „ЕС 2020“ за растеж 

и заетост. ЕИСК, сред чиито членове 

има представители на кооперативния 

сектор, желае кооперациите да бъдат 

достатъчно защитени и конкуренто-

способни във веригата на хранител-

ните доставки. В съответствие с това 

ЕИСК, съвместно с COPA-COGECA 

(европейското сдружение на земедел-

ските производители) и  Euro Coop 

(Европейската общност на потреби-

телските кооперации) организира 

на 24  април конференция на тема 

„Кооперации, работещи за справед-

лива и конкурентна верига на храни-

телни доставки“. Основният акцент 

по време на конференцията беше как 

селскостопанските и потребителските 

кооперации могат да работят заедно 

по балансиран начин, не само в полза 

на своите членове, но и за да се борят 

с нечестни и нелоялни практики по 

веригата на хранителните доставки. 

Сред ораторите бяха високопоставени 

представители на Европейската коми-

сия (ГД „Вътрешен пазар и услуги“), 

Европейския парламент, датското 

председателство, ЕИСК, селскосто-

пански и потребителски кооперации. 

Карлос Триас, член на ЕИСК и дирек-

тор на Испанския съюз на потреби-

телските кооперации (UNCCUE), взе 

участие в конференцията и отговори на 

няколко въпроса на ЕИСК инфо.

Бихте ли обяснили на нашите 
читатели какво представлява 
потребителската кооперация 
и каква е нейната роля във 
веригата на хранителните 
доставки?

Потребителската кооперация 

е дружество, в което потребителите са 

собственици и следователно могат да 

влияят на предлагането, за да го напра-

вят по-отзивчиво към търсенето, и да 

предприемат действия, съответстващи 

на техните стремежи. Следователно, 

чрез кооперацията група потреби-

тели могат да играят важна роля 

във веригата на стойността в храни-

телно-вкусовата промишленост, като 

осъществяват пряка връзка с произ-

водствената верига и провеждат пре-

говори в рамките на тези параметри.

Защо е толкова важно да 
се въведат нови модели на 
хранителни доставки на пазара 
в ЕС? Каква е ситуацията 
в момента и как може да бъде 
подобрена тя?

Понастоящем веригата на стой-

ността в  хранително-вкусовата 

промишленост не функционира задо-

волително за много от членовете и и 

това представлява както заплаха за 

оцеляването на земеделското произ-

водство, така и пречка пред отговор-

ното потребление. За коригирането на 

тази ситуация е необходимо да се съз-

даде пряка и прозрачна връзка между 

различните участници, като се премах-

нат посредниците, които не осигуря-

ват добавена стойност, и се коригират 

лошите практики на някои лица. Ние 

предлагаме да се изгради пазар, който 

приема идеята да работи в съответ-

ствие с тези кооперативни принципи 

и ценности, като стимулира пълното 

взаимодействие между потребителите 

и устойчивото производство.

Въпреки че все още говорим за 

зараждащ се пазар, вече се осъщест-

вяват редица инициативи, сред които 

могат да бъдат посочени следните:

 ■ „Практики, прилагани от коопера-

циите за ребалансиране на вери-

гата на хранителните доставки“, 

Съюз Sodiaal, Франция;

 ■ „Местните и биологично чистите 

храни като част от оптимизира-

нето на веригата на стойността 

на плодовете и зеленчуците в „S 

Group“, Корпорация SOK , Фин-

ландия;

 ■ „Сътрудничество между нидер-

ландските кооперации за пло-

дове и зеленчуци и търговците на 

дребно – случаят „Оранжерията“, 

DPA, Нидерландия;

 ■ „Territory.coop – етичен мост към 

местните общности“, Кооп, Ита-

лия;

 ■ „Кооперативен вкус“, UNCCUE, 

Испания. (ail) ●o

Нужен е политически ангажимент 
на всички равнища, за да постигнем 
устойчива икономика.

Един ден всеки от нас ще остарее.

Карлос Триас, член на ЕИСК и директор на испанския Съюз на потребителските 
кооперации (UNCCUE).

Обществото не успява да оползотвори 
потенциала на възрастните хора.
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Общата селскостопанска политика след 2013 г.

На априлската си пленарна 

сесия ЕИСК прие становище 

относно реформата на общата 

селскостопанска политика 

(ОСП) след 2013 г. (докладчик 

Диляна Славова, група „Други 

интереси“, България; съдок-

ладчик Франко Кириако, група 

„Работници“, Италия). В становището си ЕИСК подкрепя усилията 

за премахване на различията в равнищата на помощите, получавани 

от земеделските производители в различните държави членки. Пре-

разпределянето на финансовите ресурси между държавите членки, 

обаче, трябва да бъде по-балансирано и по-справедливо.

В становището се отбелязва, че европейският селскостопански 

модел не може да функционира на световни цени в отсъствието на 

достатъчно финансови ресурси. Екстремните колебания в цените, 

които се наблюдават през последните години, подчертават необхо-

димостта от по-ефективни инструменти за управление на пазара. 

ЕИСК счита, че е необходимо подобряване на координацията между 

търсене и предлагане и постигане на нов баланс между пазарните 

сили по веригата на хранителните доставки.

В заключение ЕИСК изразява желание да бъде повишена гъвка-

востта на директните плащания (I стълб) и развитието на селските 

райони (II стълб). (ail) ●

Обществените поръчки по време на криза – добра 
възможност за укрепване на единния пазар

В Европа публичните органи изразходват около 18% от БВП всяка 

година за доставки на стоки, строителни работи и услуги. Пред-

вид този обем, обществените поръчки могат да се използват като 

лост за осъществяването на единния пазар. Поради настоящите 

бюджетни ограничения и икономиче-

ската криза публичните органи трябва 

да осигурят оптимално използване на 

средствата, за да насърчат икономиче-

ския растеж и създаването на работни 

места. Затова ЕИСК реши да подкрепи 

реформата на законодателството за 

обществените поръчки и  модерни-

зирането на системата за обществени 

поръчки. В становището си за общест-

вените поръчки и концесионните дого-

вори (докладчик Мигел Анхел Кабра де 

Луна, група „Други интереси“), внесено 

на априлската пленарна сесия, ЕИСК изразява желание при възла-

гането на обществени поръчки да се използват и социални и еколо-

гични критерии, да се отделя специално внимание на социалните 

предприятия и да се насърчава участието на МСП. (ail) ●

Кооперативните предприятия работят за постигането 
на общите икономически и социални цели

По случай обявената от ООН международна година на коопера-

циите – 2012 г., ЕИСК желае да популяризира и да се застъпи за 

кооперативните предприятия, тъй като те са съществена част от 

европейската промишленост. В условия на криза кооперациите 

се доказват като по-издръжливи и стабилни от другите форми на 

стопански обединения и развиват нови предприемачески ини-

циативи. Според становището на ЕИСК относно кооперациите 

и преструктурирането (с докладчик Мари Зволска, група „Рабо-

тодатели“, Чешка република), което бе прието на 25 април, коопе-

ративните предприятия трябва да получат признание от всички 

политики на ЕС, предназначени за постигане на интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, и трябва да им се осигурява 

по-лесен достъп до финансовите механизми по линия на ЕИБ/

ЕИФ. (ail) ●

Търси се: нов икономически модел

За да може Европа да осъществи прехода към зелена икономика, 

основаваща се на устойчиво производство и потребление, незадъл-

жителните мерки трябва да бъдат заменени с регулаторни, които 

имат по-обвързващ характер. Това твърдение се съдържа в неотдав-

нашно становище на ЕИСК, изготвено по искане на датското предсе-

дателство. В него се добавя, че този преход трябва да бъде подкрепен 

от по-екологосъобразни данъчни политики и пазарни стимули.

„Стана ясно, че възможностите на доброволните инструменти, 

които се използваха досега за насърчаване на по-устойчиви модели 

на производство и потребление, имат предел. Използването на 

тези инструменти от предприятията и потребителите е ограничено 

и неравномерно“, заяви докладчикът по становището Ан льо Нуай 

Марлиер (Франция, група „Работници“). Тя отбеляза, че ЕС трябва да 

положи повече усилия за регулиране с цел постепенно извеждане от 

експлоатация на неустойчивите продукти, премахване на субсидиите, 

при чието отпускане не се отчитат напълно отрицателните въздейст-

вия върху околната среда, и въвеждане на екологични политики по 

отношение на обществените поръчки.

В становището на Комитета се призовава за преразглеждане на 

настоящия икономически модел. Той се основава на показателите 

за БВП и е насочен към постигане 

на по-голям растеж и все по-голямо 

търсене, следователно няма да 

допринесе за изграждане на истин-

ски устойчива икономика. Преходът 

ще изисква допълнителни пока-

затели, които да измерват не само 

обема на производството, но и еко-

логичния отпечатък, човешкото 

благополучие, социалното равенство 

и благоденствие. (mb) ●

ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО

Нестабилната икономика поставя 
на изпитание европейската модна 
индустрия

Общо 17 от 25-те най-големи предприятия 

за мода в света са европейски. Близо 70% 

от производството се извършва в Европа 

и въпреки кризата, индустрията продъл-

жава да бележи ръст, макар и с все по-

бавни темпове. Може ли Европа да запази 

водещата си позиция, когато световната 

конкуренция става все по-безмилостна? 

„На този ключов сектор не се обръщаше 

достатъчно внимание през последните 

години“ – посочи Анри Малос, предсе-

дател на група „Работодатели“ в ЕИСК, на 

семинар с представители на индустрията, 

организиран съвместно от неговата група 

и Европейската комисия с цел да бъдат 

разгледани начини за подкрепа на мод-

ната индустрия.

Трябва да бъдат изградени мостове 

между цифровия и модния сектор и да 

се засили комуникацията между различ-

ните участници в модната индустрия. 

Също така би следвало да се подобри 

достъпът до финансови ресурси и да се 

засили интернационализацията. Когато 

се обсъжда бъдещето на модната индус-

трия, не бива да се пропуска и въпросът 

за младите хора, особено безработните. 

Младите хора имат ключова роля за бъде-

щия успех на модната индустрия и поради 

това институциите за образование и обу-

чение трябва да бъдат подпомагани в по-

голяма степен, включително в областта 

на изграждане на умения и способности.

Новаторството и творчеството са дви-

жещите сили на тази индустрия и трябва 

да бъдат насърчавани и опазвани. За да се 

защитят интелектуалните и специализи-

раните умения, Европа трябва да насочи 

усилия към младежта, за да избегне 

изтичането на мозъци. Все пак малко са 

творческите индустрии, които помагат на 

начинаещите в света на модата. Д-р Уенди 

Мейлъм, директор на Центъра за модни 

предприятия, сподели как нейната орга-

низация помага на млади дизайнери да 

използват способностите си, оказва под-

крепа на млади компании и съдейства за 

изграждане на сътрудничество в рамките 

на индустрията между дизайнери, про-

изводители и търговци на дребно. Освен 

това следва да се отдаде признание, че 

в  сектора се наблюдава непрекъснато 

новаторство, например в сферата на мате-

риите с „интелигентен текстил“.

Ораторите отбелязаха, че ЕС се нуж-

дае от визия за посоката на индустрията, 

за да запази и повиши конкурентоспо-

собността си. За целта обаче са нужни 

инвестиции в  нови технологии. Тук 

ролята на ЕС в рамките на сектора се със-

тои в съдействие за изграждане на мрежи 

и връзки между дизайнерите и предприя-

тията. Освен това връзката между цифро-

вия и модния сектор трябва да е по-силна, 

тъй като спойката между тях е от основно 

значение за бъдещето на индустрията.

В основата на бизнес модела на евро-

пейските луксозни компании стоят 

непрекъснатото новаторство, качест-

вото, заетостта на квалифицирани кадри 

и международният износ. Появяват се 

и  нови бизнес модели от инвестиции 

в устойчиво развитие, идващи от частния 

сектор. Такива модели трябва да продъл-

жават да бъдат насърчавани.

Като се има предвид, че МСП са кисло-

родът за европейската модна индустрия, 

техните усилия би трябвало да бъдат 

подкрепяни. Повечето МСП днес не се 

нуждаят конкретно от дизайн, а от нещо 

още по-важно – маркетинг, за да прода-

ват по-лесно своите услуги. По въпроса 

за финансовите ресурси и интернациона-

лизацията, обаче, от първостепенно 

значение е да бъдат насърчавани инвес-

титорите, да се генерира по-лесен дос-

тъп до кредит и финансиране за МСП (в 

това число за модните дизайнери, които 

се нуждаят от финансови ресурси, за да 

развиват марки, да произвеждат про-

дукти в Европа, да купуват качествени 

суровини и да привличат купувачи) и да 

се подкрепя модната индустрия като 

цяло. (mp) ●

НАКРАТКО

От 2008 г. насам ЕИСК полага големи усилия за въвеждането на система за еколо-

гично управление, която да съответства на Схемата на Общността за екоуправле-

ние и одит (EMAS). Целта е да се гарантира, че Комитетът работи по максимално 

екологосъобразен начин. Така например през този период ЕИСК успя да намали 

потреблението си на електроенергия с 16%, а това на газ – с 28%. Тези усилия бяха 

възнаградени най-напред през 2009 г., когато Комитетът получи най-високата 

степен (три звезди) на знака „Екодинамично предприятие“ на регион Брюксел.

Персоналът на ЕИСК участва активно в този проект. Работни групи работят 

упорито, за да рационализират употребата на хартия, а екологичните критерии се 

включват все по-често сред изискванията на търговете за обществени поръчки.

В резултат на тези усилия наскоро ЕИСК получи сертификатите EMAS 

и ISO14001. (nk) ●

ЕИСК получи награда за отлични постижения 
в опазването на околната среда

Нови публикации на ЕИСК:

 ■ European Integration Forum

 ■ Th e EESC and the Mediterranean

 ■ Th e EESC and Latin America

 ■  „Вашият наръчник за европейската гражданска инициатива“

 ■ Freedom of the Media in the EU and Neighbouring Countries

 ■ EU transport at a crossroads

 ■ Immigration and integration

 ■ Th e EESC and the Western Balkans

 ■ European Consumer Day

 ■ Th e EESC and international trade

За повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.publications ●
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Следващият брой ще излезе през юли 2012 г.

Да подмладим Европа

Миналата есен Анна Мария Дарма-

нин, заместник-председател на ЕИСК, 

и  Джани Питела, първи замест-

ник-председател на Европейския 

парламент, обединиха усилията си 

и поставиха начало на инициатива под 

надслов „Пет идеи за по-млада Европа“. 

За да осъществят замисъла на проекта 

— проучване на очакванията и потреб-

ностите на младите хора в страните от 

ЕС — двамата политици проведоха 

срещи с млади хора от университети от 

целия континент. В разгара на инициа-

тивата екипът на ЕИСК инфо се срещна 

с двамата заместник-председатели, за 

да чуе какво са научили.

ЕИСК инфо: Защо предприехте 
тази инициатива?

Анна Мария Дарманин: Днес младите 

хора са изправени пред безпрецедентни 

предизвикателства. Младежката без-

работица неотклонно нараства и днес 

е над 20% за целия ЕС, като в някои 

страни надхвърля 40% и дори 50%. Това 

е едно недопустимо и смайващо разхи-

щение на човешки талант. Несъмнено 

въпросът е спешен. Младите хора се 

нуждаят от подкрепа и има много про-

грами, които се стремят да им помогнат. 

Целта на нашата инициатива, наречена 

„Пет идеи за по-млада Европа“, беше не 

да създадем поредния проект за млади 

хора, а по-скоро да създадем проект 

съвместно с тях.

Джани Питела: Много младежи 

получават ежедневно подкрепа от 

ЕС. Мнозина от тях са се възползвали 

от различни инициативи на ЕС за 

мобилност и  за образователно, про-

фесионално и личностно развитие. Но 

независимо от това те често не успя-

ват да осъзнаят въздействието, което 

ЕС оказва на живота им, и не живеят 

с усещането, че са стопани на Европа. 

Смятам, че като създаде възможност 

за пряко общуване, тази инициатива 

помогна за преодоляване на разстоя-

нието между тях и нас.

Посетихте редица европейски 
университети. Какво 
ви направи най-силно 
впечатление?

АМД: Това, което видях, не потвърж-

дава разпространеното убеждение, 

че младите хора не са политически 

активни. Напротив – те са и стават все 

по-активни политически, макар и не 

в рамките на традиционно установе-

ните структури. Те пишат, обсъждат 

и  спорят по някои от най-важните 

политически въпроси като заетостта, 

изменението на климата или модела на 

икономиката, основаваща се знанието, 

но не се обръщат към своите политици 

или евродепутати. Те се ангажират 

с политика посредством социалните 

медии и мрежите, които създават.

ДЖП: Установих, че те имат голямо 

желание да играят важна роля. Един 

от студентите го изрази по следния 

начин: „Омръзна ми да ми казват, че 

съм бъдещето. Аз съм настоящето.“ 

Второто, което установих, е  силен 

евро-ентусиазъм. Младите хора искат 

повече Европа, повече демокрация 

и  по-голямо участие и  искат това 

СЕГА. Нямаме право да ги разочаро-

ваме.

АМД: Сега предизвикателството 

е да се даде гласност на техните въз-

гледи и техните безброй идеи да се 

претворят в  една добре замислена 

политика.

Еднакви ли са младите хора 
в Европа?

ДЖ: Онези от тях, с които се срещ-

нахме, се различаваха във възгледите 

и мечтите си, но всички, без изклю-

чение, разчитат на ЕС да си намерят 

работа. Усещането за несигурност 

и страх от бъдещето е почти повсе-

местно.

АМД: Макар че заплахата от безра-

ботица безпокои всеки един от тях, те 

поставят различни диагнози на про-

блема и предлагат различни форми 

на лечение. Така например полските 

и  италианските студенти посочиха 

разнобоя между образованието и уме-

нията, които се търсят, като основната 

пречка пред навлизането им на пазара 

на труда. Младите хора в  Испания 

изказаха категорично искане ЕС да 

прилага по-активна политика на зае-

тост.

Вълнуват ли се от въпроса за 
европейската интеграция?

ДЖП: Младите хора от всички страни 

заявиха своята принадлежност към 

националната им култура и самолич-

ност. Те бяха единодушни, че богат-

ството на Европа се състои в нейното 

многообразие. Във връзка с това те 

настояха за по-добри методи за изу-

чаване на чужди езици и повече въз-

можности да трупат опит чрез досег 

с културното многообразие. Според 

тях това е предпоставка за пълноцен-

ното им участие в проекта за евроин-

теграция.

АМД: Въпросът за евроинтеграци-

ята ги вълнува и провокира мислите 

им. В Обединеното кралство студен-

тите споделиха загрижеността си от 

все по-голямото раздалечаване между 

ЕС и  хората в  държавите членки. 

Австрийските студенти изразиха 

категоричното убеждение, че пред-

седателят на Европейската комисия 

и председателят на Съвета трябва да 

се избират пряко от гражданите на ЕС. 

Според тях това би било решителна 

стъпка в посока на демократизирането 

на ЕС и би спомогнало за повишаване 

на гражданското участие в делата на 

Съюза.

Каква е следващата ви стъпка?

АМД: Използвайки споделената от 

младите хора информация, скоро ще 

направя предложение Комитетът да 

изготви становище по собствена ини-

циатива. Надявам се по този начин да 

помогнем на институциите да приго-

дят политиките си, за да могат да реа-

гират ефективно на онези неща, които 

най-силно безпокоят младите хора.

ДЖП: Ще представя на Европей-

ския парламент най-интересните идеи 

на младите хора и заедно с колегите си 

ще положа усилия да ги отразя в зако-

нодателството. Това прекрасно пре-

живяване ще бъде и основната тема 

на книга, която пишем заедно с Анна 

Мария. Полагаме усилия книгата да 

излезе от печат до края на годината. 

Освен това се надявам заедно да рабо-

тим и по други не по-малко полезни 

проекти. (mb/rdr) ●

Сега предизвикателството 
е възгледите на младите да се 
претворят в една добре замислена 
политика.

Усещането за несигурност и страх от 
бъдещето е почти повсеместно.
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Скоро в ЕИСК

Консултативната комисия по индус-

триални промени (CCMI) на ЕИСК ще 

отбележи своя десетгодишен юбилей 

на 12 юни 2012 г. в сградата на ЕИСК 

в Брюксел.

Консултативната комисия по 

индустриални промени е създадена на 

23 юли 2002 г., след като Европейската 

общност за въглища и стомана (ЕОВС) 

— предшественикът на днешния ЕС 

— престава да съществува. Консул-

тативната комисия по индустриални 

промени пази и развива експертния 

опит, натрупан от ЕОВС през годи-

ните. Тя продължи структурирания 

диалог в областта на въглищата и сто-

маната и постепенно разшири сферата 

на своята дейност, така че в крайна 

сметка обхвана всички въпроси, 

свързани с индустриалните промени 

в разширения ЕС.

Целта на конференцията е  да 

отрази настоящото състояние на 

нещата и бъдещите тенденции в обла-

стите, които представляват интерес 

за Комитета. Работейки за постоянни 

и устойчиви индустриални промени, 

конференцията е  насочена и  към 

подобряване на методите на работа 

на Комитета с цел предприемане на 

изпреварващи действия във връзка 

с промените в европейската промиш-

леност и  реагиране на социалните, 

икономическите и екологичните пре-

дизвикателства.

Вашето активно участие ще бъде 

добре дошло. За повече информация 

посетете нашия уебсайт: www.eesc.

europa.eu (mp) ●

Консултативната комисия по индустриални 
промени чества десетата си годишнина

Енергийните сценарии на утрешния ден 
и гражданското общество в ЕС – изграждане 
на съюз с ниски въглеродни емисии

ЕИСК последователно е  защитавал 

тезата, че изграждането на икономика 

с ниски въглеродни емисии и ефек-

тивно използване на ресурсите е свър-

зано с големи промени в начина, по 

който работим и живеем. С оглед на 

това на 20 юни 2012 г. ЕИСК органи-

зира конференция, за да проучи по 

какъв начин в  рамките на процеса, 

който трасира пътя към бъдещия енер-

гиен микс и чието начало бе поставено 

от „Енергийната пътна карта за пери-

ода до 2050 г.“, може да се наблегне 

на гражданското участие в дебата за 

енергийно бъдеще с ниски въглеродни 

емисии.

Добрите практики в диалога с граж-

даните или между гражданите по повод 

енергийните сценарии на утрешния ден 

ще бъдат отправната точка на всички 

разисквания в рамките на конференци-

ята. Тематичните дискусии включват 

сценарии за енергийното бъдеще, упра-

влението на промените в европейските 

общества, ролята на медиите, както 

и  образоването и  повишаването на 

информираността сред европейците.

За повече информация и за регистра-

ция пишете на адрес: energyfuture2012@

eesc.europa.eu (mp) ●
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