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УВОДНА СТАТИЯ

Кризата на държавния дълг и фискалният 
съюз: двете страни на една и съща монета?

Уважаеми читатели,
Конференцията на ООН за устойчивото развитие 

„Рио+20“, която се проведе в Рио де Жанейро от 20 до 

22 юни 2012 г. като продължение на Срещата за Земята 

от 1992 г., беше важна възможност за обсъждане на 

прехода към истински устойчиво бъдеще за всички, 

но резултатите без съмнение се оказаха по-неефективни отколкото би искала деле-

гацията на ЕИСК.

През изминалата година ЕИСК изготви приобщаваща и всеобхватна програма, 

която осигурява равнопоставеност между трите стълба на устойчивостта – социалния, 

икономическия и екологичния. Ние призоваваме по-специално за пътна карта на 

устойчивостта, предвиждаща конкретни общи и междинни цели, действия и механи-

зми. Поради това можем само да съжаляваме, че много от очакванията на европейското 

и световното гражданско общество бяха пренебрегнати, и трябва да се надяваме, че 

през периода на прилагане ще има възможност да се направят подобрения и да се 

отиде отвъд приетата в Рио окончателна декларация.

Държавните и правителствените ръководители, които се събраха в Рио, пропуснаха 

уникална възможност да направят решителна крачка към постигането на по-голяма 

социална и екологична справедливост. Това, за което най-много съжалявам, е липсата 

на конкретен план за действие за следващите години и на обвързващи споразумения 

относно практиките за устойчиво развитие. За съжаление беше обърнато твърде малко 

внимание на социалния аспект на устойчивото развитие и цели като изкореняването 

на бедността и осигуряването на достъп до храна, чиста вода и устойчива енергия не 

получиха мястото, което се надявахме да заемат. Не станахме свидетели и на преобра-

зуването на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) в специализирана агенция.

Последното ни разочарование е фактът, че не беше създаден омбудсман за бъде-

щите поколения. Признаването на нуждата от международен орган, който да поставя 

спазването на правата на бъдещите поколения над краткосрочните икономически 

интереси, би имало символична значимост.

Въпреки това някои резултати от конференцията могат да се смятат за успех. Със 

задоволство отбелязваме, че понятието „зелена икономика“ зае централно място в 

окончателната декларация като движеща сила на устойчивото развитие. Приветстваме 

също въвеждането на понятието „цели на устойчивото развитие“, които трябва да 

дефинираме и да осъществим възможно най-бързо, за да стане тази среща начало 

на процес, който да промени света и да превърне нашите общества в по-устойчиви и 

приобщаващи. Не на последно място беше призната ролята на гражданското общество 

в създаването на условия за устойчиво развитие и в неговото осъществяване.

Казвал съм го и преди: пътят от Рио е също толкова важен, колкото и пътя към 

Рио. Отсега нататък последващите действия във връзка с конференцията „Рио+20“ 

трябва да станат един от приоритетите на гражданското общество и аз ще продължа 

да работя по тях в рамките на основните ми задачи до края на моя мандат като пред-

седател на ЕИСК.

Стафан Нилсон

Председател
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НАКРАТКО

Европейски пчели!

Пчелите играят съществена роля в при-
родната екосистема още от древността; 
извършваното от тях опрашване е жизне-
новажна част от земеделските ни практики. 
През последните години медоносните пчели 
намаляват тревожно бързо. Причината за 
това явление все още не е известна, макар 
че е възможно то да се дължи на замърся-
ването, засаждането на монокултури и пре-
комерната употреба на пестициди.

Нашият комитет е запознат с този проблем и осъзнава последиците от него за 
биологичното разнообразие, качеството и сигурността на храните. Ето защо на 
7 май 2012 г. Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на 
регионите инсталираха два кошера на покрива на сградата „Жак Делор“ в Брюксел. 
Това събитие бележи завършекът на проект, започнат от нашите комитети преди 
около година с помощта на „Apis Bruoc Sella“, сдружение, което си поставя за цел 
да насърчава разпространението на кошери по покривите в градовете. Целта на 
проекта е да покаже, че градовете също могат да играят роля за опазване на био-
логичното разнообразие и че всеки от нас може да даде своя скромен принос, за 
да помогне за опазването на застрашените ни екосистеми.

На 31 май няколко късметлии, които присъстваха на официалното откриване 
на проекта на комитетите „Градски пчели“, имаха възможност да опитат първия 
мед на комитетите (произведен за малко повече от 20 дни „труд“). Очаква се двата 
кошера да произвеждат около 40 килограма мед годишно. (rdr) ●

Ден на отворените врати – 2012 г.
ЕИСК отваря врати за обществеността

Над 3000 души посетиха ЕИСК на 
12 май 2012 г., когато за 20-и път 
се проведе Денят на отворените 
врати на институциите на ЕС. 
Тази година темата на проявата 
беше „устойчивост и екологична 
икономика“. Целта е да се повиши 
осведомеността по ключови теми, 
свързани с конференцията на ООН 
„Рио+20“ за устойчивото развитие. 

Съществени въпроси като екологични работни места, възобновяеми енергийни 
източници, устойчиви градове и потребление на вода бяха представени по твор-
чески и интерактивен начин. Посетителите имаха възможност да разговарят с 
членове и служители на Комитета, да се запознаят с работата на ЕИСК и да се 
включат в забавни дейности за цялото семейство. Председателят Стафан Нилсон 
и заместник-председателят Ана Мария Дарманин, както и генералният секретар 
Мартин Уестлейк присъстваха през целия ден и участваха активно в посрещането 
на посетители и обсъждането на екологични въпроси. И тази година инициативата 
се увенча с успех благодарение на похвалния (и доброволен) труд на многобройни 
членове и служители на Комитета, които представиха динамичен и енергичен 
образ на нашата институция пред обществеността. (rdr) ●
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Следващият брой ще излезе през септември 2012 г.

От 2008  г. насам икономическата 
криза, която започна в САЩ, заема 
централно място в медиите и в поли-
тическия дневен ред на световните 
лидери. Сега, когато кризата обхвана 
и Европа, сравненията между Федерал-
ния резерв и Европейската централна 
банка стават все по-популярни. В броя 
си от 16 юни сп. „Икономист“ сравнява 
публичните финанси на Калифор-
ния с тези на Гърция. Според стати-
ята, чийто автор е кореспондентът в 
Лос  Анджелис, Европейският съюз 

е смятан за по-интегриран извън 
своите граници, отколкото в самата 
Европа: в противен случай защо да 
се прави сравнение между федерален 
американски щат и държава членка 
на ЕС? Европейският икономически и 
социален комитет е убеден, че „повече 
Европа“ означава повече и по-ефек-
тивни инструменти за справяне със 
и предотвратяване на световна криза.

Дебатът за това каква трябва да бъде 
икономическата интеграция на ЕС е от 
първостепенно значение за Комитета, 
тъй като залогът е европейският социа-
лен модел. Затова е логично специали-
зирана секция ECO на Комитета, която 
отговаря за икономическите и финан-
совите въпроси, да се занимава с теми 
като въвеждането на еврооблигации, 
създаването на Европейска агенция за 
кредитен рейтинг, финансовата гра-
мотност на нашите граждани и регу-
лирането на финансовите пазари.

В този контекст на 7 юни 2012 г. 
в седалището на ЕИСК се проведе 
конференция на високо равнище, на 
която беше обсъдена сегашната криза 
на държавния дълг. Сред участниците 
бяха Жан-Клод Юнкер, министър-
председател на Люксембург и предсе-
дател на Еврогрупата, италианският 
министър по европейските въпроси 
Енцо Моаверо Миланези, както и 

Кипър иска по-добра Европа*

Тъй като признава, че Европа трябва да 
излезе по-силна от сегашната икономи-
ческа криза, кипърско председателство 
има за цел да работи за по-добра Европа, 
която да допринася за устойчивия растеж, 
социалното сближаване и създаването 
на работни места. Текущите социално-
икономически събития ни подсказаха 
целта — Съюз с по-голяма значимост за 
гражданите и повече тежест на светов-
ната сцена, основаващ се на принципа 
на солидарност.

Задължително е да се насърчава по-
ефективна и устойчива Европа. В това 
отношение най-важният елемент от 
нашата програма са преговорите по мно-
гогодишната финансова рамка за 2014 – 
2020 г. — те предоставят възможност да 
се постигне съгласие за бюджет и насоки 
на политиките, които да допринасят за 
растежа и нарастването на конкурен-
тоспособността. Кипърското председа-
телство ще работи за приключване на 
преговорите по МФР, както и за пости-
гане на възможно най-голям напредък 
в преговорите по общите политики, 
включително общата селскостопанска 
политика, общата политика в областта 
на рибарството и политиката на сближа-
ване. Тъй като председателството акцен-
тира върху значението на политиката на 
сближаване, ние поискахме от ЕИСК да 
излезе със становище за разработването 
на макрорегионална стратегия в района 
на Средиземно море и за ползите от нея 
за островните държави членки. Други 
основни теми за председателството са 
екологизирането, енергийната ефек-
тивност, екологичната устойчивост и 
преодоляването на въздействието на 
изменението на климата.

За да се преодолее сегашната икономи-
ческа криза и да се повиши конкурентос-
пособността на ЕС, е изключително важно 
икономиката на Европа да дава по-добри 
резултати и да се основава на растежа. 
Затова ще бъде поставен акцент върху 
укрепване на наблюдението на фискалните 
и макроикономическите политики и оси-
гуряване на бюджетна стабилност. Съще-
временно е много важно да се насърчава 
растежът, затова кипърското председател-
ство ще се съсредоточи върху вътрешния 
пазар и насърчаването на създаването на 
работни места, научноизследователската 
дейност и иновациите, с акцент върху 
МСП, за да допринесе за постигането на 
по-конкурентоспособна Европа.

В стремежа към една по-значима за 
гражданите Европа, отличаваща се със 
солидарност и социално сближаване, ще 
се постави акцент върху заетостта сред 
младите хора, предвид растящите нива 
на безработица в ЕС. Друг приоритет 
е създаването преди края на 2012 г. на 
Общата европейска система за убежище. 
Във връзка с нея поискахме от ЕИСК 
да изготви проучвателно становище за 
въвеждането на система (Евродак) за 
сравняване на пръстовите отпечатъци на 
търсещите убежище лица и някои катего-
рии нелегални имигранти. Председател-
ството поиска от ЕИСК и становище за 
укрепването на процесите на съвместно 
участие и ангажиране на местните власти, 
гражданското общество и социалните 
партньори в изпълнението на стратеги-
ята „Европа 2020“.

Кипърското председателство иска също 
така да сближи Европа със съседите ≠, 
задълбочавайки програмата за разширява-
нето и подчертавайки южното измерение 
на Европейската политика на съседство, 
като същевременно работи за по-ната-
тъшното утвърждаване на ЕС на светов-
ната сцена, с акцент върху постигането на 
целите на ЕС за развитие и чрез укрепване 
на политиката за външна търговия.

ЕС трябва да бъде по-близо до граж-
даните. Нашата идея е да насърчаваме 
Европа като гостоприемно място за пред-
приятията, идеите, услугите, иновациите 
и културата. Идеята за гостоприемното 
място се вписва в нашите цели за по-добра 
Европа – Съюз, който носи надежда на 
гражданите си и особено на по-младите 
поколения. ●

* Андреас Мавроянис, Заместник-министър към председателя по европейските въпроси, Кипърско председателство 
на Съвета на ЕС

Очакванията на кипърските членове 
на ЕИСК от кипърското председателство 
на Европейския съюз *

Необходима е нова визия за средиземноморския регион

Михалис Андониу
група „Работодатели“
Помощник-генерален директор, Кипърска федерация на работодателите и индустриалците (OEB) 
Кипърското председателство съвпада с периода на най-силни сътресения в следвоенната история на Европа. Въпреки това време-
ната на нестабилност са и времена на възможности и промени. По време на този период ЕИСК следва да насърчава и популяризира 
в тясно сътрудничество с други институции на ЕС необходимите политики за възстановяване на растежа, намаляване на безра-
ботицата и възраждане на перспективата за просперитет на всички европейски граждани.

Димитрис Китенис
група „Работници“
бивш генерален секретар на Кипърската конфедерация на работниците (SEK) 
Разположен на кръстопътя между Европа, Близкия изток и Африка, Кипър поема председателството на ЕС в период, когато самият 
Съюз стои на кръстопът. От кипърското председателство се очаква да помогне в решаването на проблемите, свързани с неравен-
ството и солидарността, и да вземе някои неотложни решения в отговор на кризата, с оглед намаляването на безработицата, 
подобряването на качеството на живота и задълбочаването на европейската интеграция.

Костакис Константинидис
група „Други интереси“
Председател на Съюза на кипърските земеделски производители (EKA) 
Нашите цели и амбиции по време на председателството ще бъдат насочени към засилване на сътрудничеството и солидарността 
между държавите членки, както и към укрепване на усилията за насърчаване на мира не само в Средиземноморието и Близкия изток, 
но също така в Европа и останалия свят. Наред с това бихме желали да се подобри стандартът на живот на обикновените хора 
и да има растеж не само в Европа, но и в държавите извън ЕС.

Михалис Литрас
група „Други интереси“
Кипърското председателство ще допринесе за постигане на целта за социално и икономическо сближаване в Европейския съюз и ще 
работи за насърчаване на икономическия растеж и преодоляване на икономическата криза, за финализиране и приемане на общата 
селскостопанска политика за периода 2014-2020 г., за борба с безработицата и за установяването на мир в Европа и по целия свят. 
Вярвам, че това ще бъде успешно и продуктивно председателство.

Андреас Павликас
Група „Работници“
Началник на департамент „Научни изследвания и проучвания“ на Панкипърската федерация на труда
Надявам се, че председателството на Република Кипър ще бъде белязано от успех на всички равнища – и от политическа, и от 
организационна гледна точка. Нашата държава трябва да допринесе възможно най-много за процеса на вземане на решения, свързани 
с въпросите на солидарността между големите и малките държави, с укрепването и разширяването на общностния дневен ред и 
със засилването на връзките между ЕС и държавите от Средиземноморието и Близкия изток. Освен това Кипър ще има възмож-
ността да се представи като държава, за да могат Европа и светът да видят нейните силни страни и богатства и по този начин 
да бъдат привлечени инвестиции и туристи. ●

* След като един от кипърските членове на ЕИСК подаде оставка, започна процедурата по назначаване на нов член. До отпечатването на настоящия бюлетин този процес все още 
течеше. Пълният списък на членовете на ЕИСК може да бъде разгледан на нашия уебсайт: eesc.europa.eu.

За докладчик по това становище беше 
определен г-н Димитрис Димитриадис, 
член на ЕИСК от Гърция и председател 
на Комитета за наблюдение „Евромед“ 
на ЕИСК.

„ЕИСК Инфо“: Защо 
ЕС има нужда от нова 
макрорегионална стратегия за 
средиземноморския регион?

Димитрис Димитриадис: Всички уси-
лия, които ЕС посвещаваше досега на 
Средиземноморския регион като цяло, се 
провалиха. Замря Барселонският процес, 
чието начало беше поставено през 1995 г. 
с намерението да задава рамката на отно-
шенията между ЕС и партньорите му от 
Средиземноморския регион.

Междувременно изцяло се промени 
геополитическият контекст в региона в 

Димитрис Димитриадис, член на ЕИСК

ИНТЕРВЮ С КОЛЕГА

В една нова поредица от интервюта г-н 
Томаш Ясински, член на група „Работ-
ници“ на ЕИСК от Полша и предста-
вител на членовете в редакционната 
колегия на информационния бюлетин 
на ЕИСК, ще разговаря с останалите 
членове, за да разбере какво ги вълнува 
и мотивира. Първият му събеседник е 
Мартин Сикер, член на група „Работ-
ници“ на ЕИСК от Нидерландия, който 
е представител на нидерландската феде-
рация на синдикатите.

Томаш Ясински: Какъв е 
Вашият професионален опит?

Мартин Сикер: По професия съм жур-
налист. Започнах кариерата си през 
седемдесетте години, когато работех 
като репортер за левичарски всекидне-
вник. След 10  години се преместих в 
работническото движение, където станах 
редактор на информационния бюлетин 
за членовете.

Т.Я.: Какво Ви накара да 
потърсите кариера в редиците 
на синдикалното движение?

М.С.: Колкото повече репортажи пра-
вех относно трудовите правоотноше-
ния, толкова по-ангажиран се чувствах 
с тези въпроси. Един ден установих, че 
някои млади репортери към вестника не 
получават заплатата, която им се полага. 
Заедно с мои колеги създадохме инициа-
тивен комитет, за да ги защитим. Прове-
дохме преговори с редактора и в крайна 
сметка спечелихме. В онзи момент реших, 
че ще работя за организация, която защи-
тава правата на трудещите се.

Т.Я.: От колко време сте член на 
синдикат?

М.С.: Станах член на синдикат с 
влизането си на пазара на труда — през 
1967 г. Преди да стана журналист съм 
изпълнявал всякакви видове временни 
длъжности. Беше мой избор да дейст-
вам по този начин. По онова време не 
желаех да имам постоянна работа или 
установено работно време. Харесваше 
ми свободата при хубаво време да отида 
да поплувам вместо да работя.

Т.Я.: Какви са Вашите страсти?

М.С.: Музиката. Слушам много музика. 
Мога да свиря на барабани донякъде, но 
не съм достатъчно добър, за да се присъ-
единя към някоя група. Е, дори да бях по-
добър, нямаше да имам достатъчно време 
да стана барабанист на група. Освен това 
обичам да чета, няма почти нищо по-
хубаво от един добър криминален разказ.

Т.Я.: Мислех, че всички в 
Нидерландия са футболни 
запалянковци.

М.С.: Да, аз съм. Подкрепям „Аякс“ 
Амстердам. Преди живеех до олимпий-
ския стадион в Амстердам, когато „Аякс“ 
бяха на върха. Гледах всичките им евро-
пейски срещи като домакини в началото 
на седемдесетте години, когато три пъти 
подред спечелиха Европейската шампи-
онска лига.

Т.Я.: Кога станахте член на 
ЕИСК?

М.С.: Преди десет години. През 2010 г. 
бях определен за член на ЕИСК за трети 
път.

Т.Я.: Според Вас кое 
е най-неотложното 
предизвикателство, с което 
трябва да се справи ЕС?

М.С.: Нарастващият евроскептицизъм. 
Това е реална заплаха. Ако не успеем да 
се преборим с него, съществува опасност 
всичко, което ще остане от обединява-
нето на Европа, да е квадратен киломе-
тър от бетон, стъкло и стомана близо до 
центъра на Брюксел — паметник на един 
идеал, смятан за велик и завладяващ, но 
тъжно завършил на сметището на исто-
рията като най-големия и най-скъпия 
политически провал. ●

Скоро в ЕИСК
Повече усилия за по-силна Европа!

Гражданското общество: пълнопра-
вен партньор в стратегията „Европа 
2020“

Проявата, която ще се проведе на 
25 септември 2012 г., ще бъде насочена 
към лостовете за насърчаване на рас-
тежа и разработване на Европейски 
пакт за растеж. На четири паралелни 
семинара ще бъдат обсъдени създава-
нето на съгласувана рамка за европей-
ска стратегия за растеж, даването на 
нов тласък на единния пазар, възста-

новяването и създаването на работни 
места, както и иновациите в контекста 
на интелигентния и устойчив растеж.

Всеки един от председателите на 
групи в ЕИСК ще представи своята 
конкретна позиция за това как Европа 
отново да поеме по пътя на устойчивия 
растеж. След това дискусионна група на 
високо равнище ще обсъди начините за 
максимално оползотворяване на въз-
можностите за растеж, които предлага 
стратегията „Европа 2020“.

В конференцията ще участват заин-
тересовани страни от държавите членки 
и ЕС, лица, отговорни за вземането на 
решения на европейско равнище, чле-

нове на Европейския парламент и на 
националните парламенти, на прави-
телства и администрации на държавите 
членки, представители на гражданското 
общество на национално и европейско 
равнище, местни и регионални власти, 
мозъчни тръстове и лидери, форми-
ращи общественото мнение.

В рамките на конференцията ЕИСК 
и националните ИСС ще представят 
идеи и ще споделят своя опит и добри 
практики с оглед използването на тези 
лостове за постигане на устойчива и 
конкурентоспособна Европа. (kf) ●

Искате ли да научите повече? Вижте 
програмата на проявата: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

За допълнителна информация: 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu.

КИПЪРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

резултат от революциите в северноафри-
канските държави.

Затова трябва да започнем отначало. 
Трябва ни нова визия и изцяло нов под-
ход. Скоро ми предстои първата среща с 
кипърския министър, за да обсъдим по 
какъв начин ЕИСК най-добре да отговори 
със съвет на кипърското председателство.

„ЕИСК Инфо“: Много от 
предизвикателствата 
пред страните от ЕС в 
средиземноморския регион 
могат да бъдат решени в 
рамките на политиката на ЕС за 
сближаване …

ДД: Политиката за сближаване не е дос-
татъчна. Трябва ни по-широк поглед и 
дългосрочна перспектива за следващите 
15-20 години, в нашата визия трябва да 
се включва целият регион, а не само дър-

жавите членки на ЕС от региона. Първо, 
трябва да определим ясни, дългосрочни 
стратегически цели за региона и после да 
се уверим, че политиката за сближаване 
ги подкрепя.

„ЕИСК Инфо“: Връщате се от 
конференцията, посветена 
на стратегията за региона на 
Балтийско море. Смятате ли, 
че решенията, изработени 
в нейната рамка, могат да 
послужат за вдъхновение?

ДД: Определено стратегията за региона 
на Балтийско море може да бъде модел за 
такива стратегии. Тя показва колко успе-
шен е интегрираният подход към общите 
проблеми, засягащи няколко държави и 
местни власти. Очевидно решенията, 
предложени в стратегията за региона на 
Балтийско море, не могат да бъдат просто 
копирани, но някои от тях могат да пос-

лужат за вдъхновение. От гледна точка 
на геополитиката стратегията за региона 
на Балтийско море води до една ценна 
поука: въпреки че в стратегията участ-
ват само държави членки на ЕС, особено 
важни за нейния успех са отношенията 
между ЕС и Русия.

Следователно, за да постигне успех, 
стратегията за региона на Средиземно 
море трябва да обединява всички учас-
тници по крайбрежията на Средиземно 
море: държавите членки на ЕС, остро-
вите, северноафриканските страни, 
Турция, Израел и палестинските терито-
рии. (mb) ●

Вече работи уебсайтът на кипърското 
председателство.

Натиснете линка за последните 
новини от кипърското председателство: 
www.cy2012.eu.

Кипърското председателство помоли 
ЕИСК да изготви становище за това 
какви биха били ползите за островните 
държави членки от една макрорегио-
нална стратегия в района на Средиземно 
море.

Андреас Мавроянис, заместник-министър към 
председателя по европейските въпроси,
Кипърско председателство на Съвета на ЕС

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЕИСК

 ■ Защита на потребителите

 ■ Европейският икономически и социален коми-
тет по време на кипърското председателство на 
Съвета на ЕС

За повече информация: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications ●

http:

високопоставени представители на 
Европейската комисия, Европей-
ската централна банка и Европейския 
парламент. Председателят на ЕИСК 
Стафан Нилсон откри сесията с изя-
вление, в което призова за изграж-
дане на съюз на фискална стабилност 
и въвеждане на еврооблигации. Той 
подчерта необходимостта от кон-
кретни инициативи за споделяне 
на фискалните отговорности между 
държавите членки, което да позволи 
понижаване на лихвените проценти 
върху публичния дълг на страните, 
които полагат усилия за фискална 
консолидация. 

Председателят на специализирана 
секция ECO Майкъл Смайт, който 
ръководеше дебата, заяви, че сме 
изправени пред криза на търсенето, 
подобна на тази през 30-те години 
на миналия век, и че стриктното 
придържане към бюджетната дисци-
плина само ще ни тласне към рецесия, 
създаваща благоприятни условия за 
популизма и радикалните партии. 
Кармело Чедроне и Жерар Дантен, 
докладчици по становищата на ЕИСК 
относно еврооблигациите и сходни 
инструменти за споделяне на дълга, 
и Педро Аугусто Алмейда Фрейре, 
председател на постоянната проуч-
вателна група „Координация на ико-
номическата политика“ на ЕИСК, се 
изказаха в подкрепа на интеграцията 
като единствено възможно решение 
на сегашната ситуация. В конкретното 
предложение на г-н Чедроне във вече 
приетото становище се заявява под-
крепа за въвеждането на два вида 
облигации: стабилизационни обли-
гации за поемане на взаимна отго-
ворност за дълга и инвестиционни 
облигации за привличане на капитал 
от нововъзникващите икономиче-
ски суперсили като Бразилия, Русия, 
Индия и Китай. Г-н Дантен подготвя 
становище, което ще се гласува на 
юлската пленарна сесия и ще разгледа 
поемането на взаимна отговорност за 
дълга от страна на държавите членки. 

Представителят на Комисията под-
черта, че е важно да се създаде опора 
за финансовия сектор на равнището 
на ЕС и да се върви към по-голяма 
фискална интеграция. От своя страна 
Силви Гулар, член на Европейския 
парламент, изтъкна, че Европейският 
съвет не трябва да бъде единствената 
политическа сцена, на която да се раз-
глежда въпросът за настоящата криза, 
и че е необходим по-широк подход. 
Жан-Клод Юнкер закри конференци-

Липсва политическа воля за излизане от кризата

Господин Чедроне, във Ваше неотдавнашно 
становище отбелязвате, че настоящата 
европейска криза е по-скоро политическа, 
отколкото икономическа…

Европа не може повече да си позволи да поддържа единна 
парична политика и 17 икономически и финансови политики. 
ЕС трябва да се придвижи към фискален съюз, като първа 
стъпка в тази посока би било въвеждането на две допълващи 
се, но различни облигации на Европейския съюз: нетъргуеми 
облигации на Съюза, предназначени да стабилизират дълга, и 
еврооблигации за възстановяване и растеж.

Осъществим ли е подобен замисъл?

Тези облигации биха спомогнали да се възвърне доверието на инвеститорите и да се 
преустановят мерките на строги ограничения чрез възстановяването на социалната 
държава. Освен това нашият план не изисква реформа на договорите или създаване на 
нови институции. Той може да се осъществи с използването на съществуващите инстру-
менти на ЕС, какъвто е Европейският инвестиционен фонд. Единственото липсващо 
условие е политическата воля. (rdr) ●

Мартин Сикер: меломан и почитател на криминалната литература
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ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО
Цифров пазар за растеж

През май ЕИСК прие становище относно овладяването на растежа 
чрез единния цифров пазар. Становището е част от консултация на 
датското председателство за развитието на цифровите технологии в 
бъдеще. Залогът за ЕС е висок. Проучванията показват, че до 2020 г. 
единният цифров пазар би добавил 4% към БВП на Европа.

В становището се призовава за 
бързо изграждане на инфраструк-
тура на цялата територия на Европа, 
включително в отдалечените райони, 
за да се гарантира всеобщ достъп до 
интернет.

Според докладчика по становището Лор Батут (Франция, група 
„Работници“) „обучението е жизненоважно“, като се има предвид, че 
към 2015 г. 95% от работните места ще изискват умения, свързани с 
интернет. Тя добавя, че достъпът за всички – включително за по-въз-
растните граждани – до хардуер и софтуер, както и до обучение за 
тяхното използване, са предпоставки за справянето с това предизви-
кателство.

За да се даде тласък на електронната търговия, ЕИСК призовава за 
хармонизиране на търговското законодателство и законодателството 
за непрякото данъчно облагане. Комитетът обаче предупреждава, че 
това не бива да се използва като извинение за увеличаване на данъч-
ните ставки. (mb) ●

Европа изостава в постигането на енергийните цели

Напредъкът в изграждането на икономика с ниски въглеродни емисии, 
осъществяван от ЕС и от някои от неговите държави членки, е недос-
татъчен и съществува опасност да не бъдат постигнати поставените 

цели. Това предупреждение е 
отправено в становището на 
Европейския икономически 
и социален комитет (ЕИСК) 
относно „Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г.“, 
прието на пленарната сесия 
през май.

Според Комитета ЕС не признава степента, в която той изостава в 
постигането на собствените си цели. „Намаляването на силно замър-
сяващите производствени процеси в ЕС, растежът в други части на 
света и произтичащият от това внос в ЕС скриват мащаба на неиз-
пълнението“, заявява докладчикът по становището Пиер Жан Кулон 
(група „Работници“, Франция).

В становището се критикува напредъкът в областта на енергий-
ната ефективност и възобновяемите енергийни източници. В него се 
твърди, че разработването на възобновяемите енергийни източници се 
задържа поради нестабилната подкрепа от страна на правителствата, а 
в някои случаи и поради съпротива на местно равнище.

Комитетът отново призовава за създаването на Европейски форум 
на гражданското общество за насърчаване на информационния поток в 
рамките на ЕС посредством провеждането на редовни срещи на всички 
заинтересовани страни, на които да се обсъжда енергийният преход 
през периода до 2050 г.

„Днес приемането от страна на обществото на един или друг енер-
гиен избор е предизвикателство пред европейските демокрации“, 
заяви съдокладчикът по становището Ричард Адамс (група „Други 
интереси“, Обединено кралство), като добави, че „пътната карта за 
периода до 2050 г. трябва да се използва не само за започване на въз-
можно най-широка дискусия сред европейците, но и за насърчаване 

на ангажираност на всички равнища – лично, регионално, национално 
и европейско“. (mb) ●

Европейските социални предприятия и европейските 
фондове за социално предприемачество

В две свои становища – „Европейски фондове за социално предприема-
чество“ (докладчик Ариан Родерт, група „Други интереси“) и „Иници-
атива за социалното предприемачество“ (докладчик Джузепе Герини, 
група „Други интереси“) – ЕИСК насърчи Комисията и държавите 
членки да подобрят достъпа на социалните предприятия до общест-
вени поръчки и финансиране, да разработят национални рамки за рас-
теж на социалните предприятия и да прилагат европейските фондове 
за социално предприемачество, когато това е целесъобразно.

В сектора на социалната икономика 
в ЕС вече работят 11 милиона души, 
което представлява 6% от работната 
сила. Приблизително едно от всеки 
четири предприятия, основани в 
Европа, е социално предприятие. В 
настоящите условия на криза и на 
постоянно нарастване на броя на 
хората без работа или достъп до ико-

номически ресурси, ЕИСК желае да се увеличат растежът, заетостта 
и конкурентоспособността като едновременно с това се създаде по-
приобщаващо общество, в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

ЕИСК счита, че бъдещите европейски фондове за социално пре-
дприемачество следва да бъдат придружени от други финансови 
инструменти, посветени на развитието на социалните предприятия. 
Сами по себе си европейските фондове за социално предприемачество 
няма да бъдат достатъчни за подобряването на достъпа до подходящ 
капитал. (ail) ●

Преди пет години Европейският съвет 
възложи на няколко известни евро-
пейски личности задачата да изготвят 
доклад относно предизвикателствата 
за ЕС през следващите 20  години. 
Групата на „мъдреците“ под пред-
седателството от Фелипе Гонзалез и 
с участието на Марио Монти и Лех 
Валенса заключи през май 2010 г., че 
Европа трябва да бъде изградена на 
нови основи. Приоритетите, избро-
ени в доклада, включват: икономиче-
ския растеж, конкурентоспособността, 
демократичната легитимност и лидер-
ската позиция в борбата с изменението 
на климата. Именно тези теми са в 
сърцевината на ежедневната работа 
на европейското организирано граж-
данско общество в ЕИСК по време на 
публични изслушвания, конференции, 
в проучвателни групи и становища. В 
никакъв случай не е съвпадение, че 
в отговорите на мъдреците и в пове-
чето политически позиции на ЕИСК 
се споделя един общ основен прин-
цип: „Нуждаем се от повече, а не от 
по-малко Европа“.

За нас в ЕИСК „повече Европа“ 
трябва да бъде и водещият принцип 
на многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2014-2020 г., въз 
основа на която ще се определи и 
бюджетът на ЕС за следващите шест 
години. Когато беше одобрена пре-
дишната МФР, повечето европейски 
икономики бяха във фаза на рас-
теж и финансовата стабилност беше 
даденост. Като се има предвид насто-
ящата нестабилност и вълната от 
ограничителни мерки, която залива 
Европа, съществува риск от приема-
нето на минимален бюджет. Ето защо 
Европейската комисия (ЕК) предлага 
общият бюджет на ЕС да се запази на 
сегашното равнище от 1% от БВП на 
ЕС, докато някои държави членки 
призовават за съкращения. От своя 
страна на пленарна си сесия през 
май ЕИСК прие становище, в което 
призовава за нарастване до 1,11%. 

Нека да си припомним дефиници-
ята за бюджет: „оценка на разходите, 
приходите и ресурсите за определен 
период от време, която отразява бъде-
щите финансови условия и цели“. Да 
я съпоставим със ситуацията, пред 
която ЕС е изправен в настоящия 
момент: сега, когато целите са по-
високи, трябва да се преразгледат 
както разходите, така и приходите. Ако 
ЕС наистина иска да направи същест-
вена стъпка в посока на интеграцията 
и да поеме повече отговорност, той 
трябва да поеме управлението на рас-
тежа, за да защити европейския социа-
лен модел. И това е възможно само ако 
бюджетът – инструментът, който ЕС 
използва, за да постигне своите цели 
– е достатъчно амбициозен.

Във връзка с това в предложението 
си за МФР ЕК подобрява и опростява 
структурата на бюджета. Друга поло-
жителна стъпка са критиките на ЕК 
към подхода на определени държави 
членки към преговорите, ръководен от 
принципа за справедливата компенса-
ция и хоризонталното равенство. Що 
се отнася до приходите ЕИСК под-
крепя въвеждането на нова система 
от собствени ресурси, която включва 
промяната на ресурса на базата на ДДС 
и данъка върху финансовите сделки. 
По отношение на разходите институ-
циите и държавите членки би тряб-
вало да имат предвид принципа на 
добавената европейска стойност – иде-
ята, че едно евро, похарчено на равни-
щето на ЕС, е по-ефективно отколкото 
евро, похарчено на национално рав-
нище. Двете основни разходни пера 
в бюджета – ОСП и политиката на 
сближаване – също имат подобрена 
структура в предложението на ЕК, 
която благоприятства ефикасността 
и ефективното селско стопанство и 
се стреми да редуцира разпиляването 
на фондовете чрез насърчаването на 
макропроекти. Въпреки това ЕИСК 
предупреждава, че, ако се прилагат 
макроикономически условия при 

изплащането на средства, съществува 
опасност актуалната политика на сбли-
жаване да ощети най-слабо развитите 
региони на ЕС.

Идеята, че се нуждаем „от повече, 
а не по-малко Европа“, се допълва от 
друга концепция, която се чува посто-
янно в ЕИСК и която набира скорост: 
„Цената за липсата на Европа“. Ако 
размерът, ефективността и прозрач-
ността на бюджета на ЕС не съответ-
стват на значимостта на разглежданите 
въпроси, може да се окаже, че посре-
щаме предизвикателствата на 21-ви 
век с един по-слаб ЕС, и това ще бъде 
пълната противоположност на пред-
ложенията на мъдреците. (asp) ●

Обявен през 1989 г. от Управителния 
съвет на Програмата на ООН за разви-
тие, Световният ден на населението 
се отбелязва всяка година на 11 юли, с 
цел да се повиши степента на инфор-
мираност за проблемите, свързани със 
световното население и устойчивостта. 
Тъй като проблемите на световното 
население и устойчивостта са нераз-
ривно свързани, ЕИСК инфо се срещна 
с Ханс-Йоахим Вилмс, председател на 

11 юли: Световен ден на населението

Обсерваторията на устойчивото раз-
витие на ЕИСК, за разговор по повод 
Световния ден на населението.

ЕИСК инфо: Актуално ли е да 
отбелязваме днес Световния 
ден на населението?

Ханс-Йоахим Вилмс: Важно е, тъй като 
трябва да обмислим как да се справим с 
проблемите на световното население и 

по-специално продоволствената сигур-
ност. Явно е, че сред селскостопанските 
производители има два лагера – така е 
и в ЕИСК. Конвенционалните селско-
стопански производители твърдят, че 
можем да произвеждаме повече чрез 
увеличаване на площта обработва-
ема земя. Аз принадлежа към втората 
група, която счита, че планетата може 
да изхрани всички чрез справедливо 
разпределение.

ЕИСК инфо: Какво означава 
това?

ХЙВ: Статистическите данни, предста-
вени от Организацията на ООН по пре-
храната и земеделието (ФАО), показват, 
че светът може да произведе достатъчно 
храна за всички, но че храните не се 
произвеждат там където е нужно, нито 
с необходимото качество, нито в доста-
тъчно количество. Въпросът е как да се 
промени тази ситуация. Последиците са 
катастрофални – пример за това са обез-
лесяването в Бразилия и Аржентина. 
Фактът, че европейците не могат да про-
извеждат достатъчно храни, показва, че 
е необходима промяна в поведението от 
наша страна, но и от страна на произво-

дителите в развиващите се страни. Друг 
аспект, който трябва да се изтъкне е 
значителната промяна на хранителните 
навици през миналия век – например 
увеличената консумация на месо.

ЕИСК инфо: Какво би 
трябвало да се промени?

ХЙВ: Трябва да се случат много неща, 
за да се създаде цялостен контекст. 
Прекалено просто е да се застъпваме 
за разширяване на площите обработ-
ваема земя. Трябва да гарантираме, 
че държавите ще могат да бъдат въз-
можно най-независими. Няма смисъл, 
например, да транспортираме фуражи 
по целия свят. Погрешно е също така да 
преобразуваме природните резервати 
в Германия, за да бъдат използвани за 
производство на суровини от биомаса 
– това са само два примера.

ЕИСК инфо: ЕИСК посочи 
ясно многократно, че нашият 
модел на производство и 
потребление се нуждае от 
преосмисляне. Считате ли, 
че това е достатъчно, за да 
доведе до устойчиво бъдеще?

Изграждане на мостове над бурни води
Интервю с Николай Вамен, министър по европейските въпроси на Дания

ЕИСК Инфо: Какви бяха 
амбициите на датското 
председателство?

Николай Вамен: От самото начало 
беше ясно, че Дания поема предсе-
дателството на Съвета по време на 
сериозна икономическа криза. Ясната 
амбиция на датското председател-
ство беше да помогне за това Европа 

отново да стъпи на крака и да излезе от 
кризата – не чрез сензационни заглавия 
в европейските медии, а чрез упорита 
работа и постигане на резултатите, от 
които се нуждае Европа. През послед-
ните шест месеца ние положихме зна-
чителни усилия, за да постигнем това, 
като „изграждаме мостове над бурни 
води“ и насърчаваме напредъка чрез 
преговори.

Датското председателство спомогна 
за изготвяне на икономическа поли-
тика, насочена съм справяне с кризата 
от две посоки – за да се гарантира ико-
номическото възстановяване, беше 
необходимо да се възстанови довери-
ето чрез консолидиране на публичните 
финанси и да се насърчава растежът и 
създаването на нови работни места чрез 
реформи и нови инициативи.

Обръщайки поглед назад към пред-
седателството, мисля че е справедливо 
да се каже, че наистина успяхме да 
подтикнем Европа да направи важна 
стъпка напред по този път.

ЕИСК Инфо: Кои според Вас 
са най-значителните ви 
постижения?

Николай Вамен: От самото начало 
датското председателство постави 
акцент върху полагането на солидни 
усилия, които ще позволят на Европа 
да постигне по-голям напредък. През 
последните шест месеца ние се стре-
мяхме да постигнем реални резултати 
във всички области. Най-важното 
постижение не се съдържа в едно един-
ствено заглавие в медиите, а по-скоро 
във факта, че показахме, че ЕС функ-
ционира и постига резултати въпреки 
кризата. Гордея се с това, че датското 
председателство в сътрудничество с 
другите институции на ЕС даде важен 
принос за изваждане на Европа от кри-
зата.

Наред с това бих могъл да изтъкна 
три постижения извън вече спомена-
тата икономическа програма. Сред тях 
е постигането на съгласие по отно-
шение на Директивата за енергийна 

ефективност. Това не само е добре за 
климата и за нашата енергийна зави-
симост, а спомага и за създаването на 
400 000 работни места в Европа. Друго 
важно постижение е регламентът за 
роуминга – той ще осигури по-ниски 
цени на мобилните услуги в чужбина, 
когато използваме нашите смартфони. 
В заключение, чрез предоставянето на 
Сърбия на статут на страна кандидатка 
направихме важна стъпка към гаранти-
ране на демокрацията в Европа.

ЕИСК Инфо: Разходната 
ефективност бе характерна 
черта на датското 
председателство. Поради 
факта, че на заседанията беше 
осигурявана само чешмяна 
вода, ви беше даден прякора 
„председателството на 
чешмяната вода“.

НВ: Честно казано всъщност се гордея 
много с този наш прякор. Защо? Защото 
той показва истината – Дания не само 
има прясна вода с изключително 

качество в своите водопроводи, а ние 
също ценим значително екологичната 
разходна ефективност. Ние сме загри-
жени за нашите ресурси и въглеродни 
емисии. Именно това е основен водещ 
принцип за планиране на нашето пред-
седателство като цяло.

Поради това всички заседателни 
зали и хотелски стаи бяха екологично 
сертифицирани. Менюто се основаваше 
на сезонни продукти, 50% от които са 
от местни доставчици. Наред с това 
бяха приложени програми за ограни-
чаването на хранителните отпадъци и 
тези отпадъци бяха транспортирани 
директно в местните централи за про-
изводство на биогаз и превърнати в 
енергия за датските домакинства.

Знам, че някои от моите колеги се 
вдъхновиха от екологичния подход 
на Дания и се надявам, че следващите 
председателства ще последват този при-
мер. (pln/mb) ●

Николай Вамен, министър по европейските 
въпроси на Дания

Бенедикт Федерспил, член на ЕИСК, 
група „Други интереси“

Мари-Луиз Кнуперт, член на ЕИСК, 
група „Работници“

Нилс Юл Андреасен, член на ЕИСК, 
група „Работодатели“

©
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Датското председателство през погледа на 
датските членове на ЕИСК
Нямаме друг избор, освен да променим потребителските си навици
Интервю с г-жа Бенедикт Федерспил, член на ЕИСК и главен юрисконсулт в 
Датския съвет на потребителите

Председателство, което гаси пожари
Интервю с г-н Нилс Юл Андреасен, член на група 

„Работодатели“ на ЕИСК и директор на Датския съвет 

по въпросите на селското стопанство и храните

ЕИСК Инфо: Във връзка 
с Европейския ден на 
потребителите, който бе 
отбелязан на 15 март 2012 г., 
Европейският икономически и 
социален комитет организира 
съвместно с Датския съвет на 
потребителите конференция 
на тема „Устойчивото 
потребление по време 
на криза“. Смятате ли, че 
датското председателство 

ЕИСК Инфо: В навечерието на 
датското председателство Вие 
настоявахте то да избере за 
свой приоритет насърчаването 
на конкурентоспособността 
на европейските 
предприятия, по-специално 
в сектора на храните. Как 
оценявате постигнатото от 
председателството в тази 
област?

Нилс Юл Андреасен: Трудно ми е да 
преценя, тъй като много усилия бяха 
хвърлени за потушаване на финансо-
вата криза в ЕС и в крайна сметка за 
опазване на еврото. Това бяха по-скоро 
действия, насочени към овладяване 
на щетите, отколкото положителни 
стъпки към повишаване на конкурен-
тоспособността на европейските пред-
приятия. Въпреки всичко смятам, че в 
дългосрочен план това ще донесе кон-
курентно преимущество на европей-
ския бизнес сектор, включително и на 
този на селското стопанство и храните.

ЕИСК Инфо: Датското 
председателство ръководеше 
преговорите за реформата 
на общата селскостопанска 
политика — задача, която сега 
ще бъде поета от кипърското 

на ЕС се е вслушало в призива 
ни за преосмисляне на нашите 
потребителски практики?

Бенедикт Федерспил: Почвата беше 
вече подготвена, защото думите „еколо-
госъобразност“ и „устойчивост“ са сред 
приоритетите и целите както на датското 
правителство по принцип, така и на пред-
седателството. Министрите и останалите 
изтъкнати оратори на конференцията 
посочиха недвусмислено, че не е въз-
можно моделите ни на потребление да 
останат непроменени.

ЕИСК Инфо: Кризата не отслабва 
ли аргументите в полза на 
устойчивото потребление?

БФ: Не можем да си позволим да не вклю-
чим устойчивостта във всичките си поли-
тики. Намирането на изход от кризата 
представлява и възможност да намерим 
нови, финансово достъпни и устойчиви 
решения. Един такъв пример е директи-
вата относно енергийната ефективност, 

председателство. Смятате 
ли, че преговорите вървят в 
правилната посока?

НЮА: Доколкото виждам, преговорите 
не вървят наникъде, така че не може 
да се каже дали вървят в правилната 
посока. Много време отнеха усилията 
да бъде постигната яснота по предло-
жението на Европейската комисия и 
последствията от него. Едва наскоро 
държавите членки и неправителстве-
ните организации представиха ясни 
възгледи и позиции.

Междувременно контекстът се 
променя динамично поради задълбо-
чаването на финансовата криза в Евро-
пейския съюз, променящите се модели 
на предлагане и търсене на храна на све-
товния пазар и повишеното внимание 
към темата на устойчивото производ-
ство и потребление. В своята съвкуп-
ност тези обстоятелства могат силно 
да повлияят на политическите нагласи 
относно значимостта на сектора на сел-
ското стопанство и храните в Европей-
ския съюз и на европейския модел на 
селскостопанско производство.

ЕИСК Инфо: Беше ли датското 
председателство в центъра 
на общественото внимание в 
Дания или не му се обръщаше 
много внимание?

НЮА: Както в Дания, така и в Брюк-
сел се проведоха много и разнообразни 
прояви. В това отношение датското 
правителство се справи отлично. За 
съжаление в медиите доминираха 
някои вътрешни въпроси, както и 
финансовата криза в ЕС, което отклони 
вниманието от темата за ЕС и усили-
ята, полагани от датското председател-
ство. (pln/mb) ●

по която току-що бе постигнато спора-
зумение. Конфедерацията на датската 
промишленост неотдавна потвърди, че 
би трябвало да е възможно да се постиг-
нат както икономическите, така и еколо-
гичните цели в перспективата на 2020 г.

ЕИСК Инфо: Какво трябва 
да направим, за да улесним 
потребителите да възприемат 
принципите на устойчивото 
потребление?

БФ: Трябва всеки един от нас да поеме 
своята отговорност и да подкрепи пре-
връщането на устойчивото потребление 
в норма на поведение. В този контекст 
председателството поиска от ЕИСК да 
изготви становище за възможностите да 
се създадат стимули за устойчиво про-
изводство и потребление. Няма обаче 
лесни решения и ще бъде въпрос на 
продължителна работа да се реализират 
финансово достъпни и същевременно 
устойчиви продукти и услуги през след-
ващите години. (pln/mb) ●

Енергийна ефективност: произведено в Дания
Интервю с г-жа Мари-Луиз Кнуперт, член на група „Работници“ на ЕИСК, секретар 
на Датската конфедерация на профсъюзите

ЕИСК Инфо: Миналия декември 
казахте, че председателството 
трябва да постави акцент 
върху създаването на „зелени“ 
работни места и включването на 
младите хора на пазара на труда. 
Достатъчно ли беше направено 
от председателството в това 
отношение?

Мари-Луиз Кнуперт: Председателството 
направи всичко, което беше по силите му, 
за да превърне растежа и работните места 
в приоритет – нелесна задача в контекста 

на икономическата криза. Доволна съм, 
че то успя да постигне споразумение 
относно директивата за енергийна ефек-
тивност.

Ако се бяхме провалили в това, 
щяхме да изпуснем златна възможност 
да помогнем на страните от ЕС да дейст-
ват ефективно относно потреблението 
на енергия и да насърчат създаването на 
хиляди работни места в момент, в който 
те са така необходими.

Датското председателство запази 
акцента си върху борбата с младежката 
безработица. Сега е моментът да се 
действа. Това означава, че ЕС трябва да 
ориентира политиката си към подкрепа 
за предоставянето на възможности на 
младите хора. Това може да се постигне 
чрез проактивно използване на Европей-
ския социален фонд. Във връзка с това 
Датската конфедерация на профсъюзите 
и датските работодатели предложиха 
средствата му да се използват за въвеж-
дане на схеми за придобиване на профе-
сионален опит в държавите членки.

Това може да бъде отразено и в пре-
говорите по директивите за възлагане 
на обществени поръчки, в които съвсем 
правомерно би могло да се включи изис-
кването дружествата, които желаят да им 
бъдат възлагани договори за обществени 
поръчки, да осигуряват определен брой 
стажове. Това са само два практически 
примера.

ЕИСК Инфо: Вие участвахте 
наскоро в среща, която се проведе 
в Копенхаген, и по време на 
която бяха разгледани начините 
за ангажиране на гражданите с 
Европейския проект. Трудно ли е 
да бъдат включени датчаните в 
европейския дебат?

Мари-Луиз Кнуперт: Доверието и 
общественото одобрение за членството 
в ЕС могат да бъдат постигнати един-
ствено, ако европейските политици 
покажат, че разрешават проблемите на 
обикновените граждани. Хората трябва 
да могат да усещат приноса на ЕС в еже-
дневието. Има конкретни предложения 
как може да се постигне това и приме-
рите, посочени по-горе, са част от тях.

ЕИСК Инфо: Известни ли са Ви 
комуникационни кампании, 
проведени в Дания, от които ЕС 
би следвало да се поучи?

Мари-Луиз Кнуперт: ЕС трябва да бъде 
възможно най-конкретен в своите дей-
ности в областта на комуникацията, 
макар и това да е преди всичко задача на 
лицата, отговорни за вземането на реше-
ния в държавите членки. „Гражданската 
платформа“ (Folkemødet), създадена на 
остров Борнхолм въз основа на идея от 
Швеция, е само един пример за пряк 
диалог между политиците и обще-
ството. Комуникационната политика 
на ЕС следва да се базира на отворени 
методи на координация и обмяна на 
опит, които се използват понастоящем 
в толкова много други области. (pln/
mb) ●

Глобализация и делокализация: има ли 
бъдеще промишлеността в ЕС?
Пепе работи години наред в завод за 
слънчеви панели в една от страните 
в ЕС. Работата му беше чудесна — 
на постоянен договор и при добри 
условия. Фирмата печелеше добре 
и се разширяваше непрекъснато. 
Дори се ползваше от специални 
условия от местната власт и от 
национални субсидии за сектора 
на енергетиката от възобновяеми 
източници. Всичко изглеждаше 
прекрасно… докато не настъпи 
кризата. И хубавите времена свър-
шиха.

Поради ограниченията в 
бюджета националното правител-
ство беше принудено да намали 
субсидиите, което сви драматично 
търсенето на слънчеви панели. В 
резултат фирмата реши да затвори 
завода и да премести производ-
ството в Мексико. В крайна сметка 
целият персонал остана без работа 
и се присъедини към безработните, 
които вече достигаха 40% от нацио-
налната работна сила.

Внезапно Пепе се оказа в повра-
тен момент от живота си. В крайна 
сметка той прие краткосрочен 
договор да обучава в новия завод 
за слънчеви панели мексикан-
ските работници, които щяха да го 
заменят. След празните обещания 
накрая той остана безработен.

Подобно на Пепе, хиляди 
работници в Европа са засегнати 
от индустриалните промени и 
глобализацията, което е предизви-
кателство пред все по-интегрира-
ния вътрешен пазар. За справяне 
със ситуацията през 2002 г. ЕС и 
ЕИСК създадоха Консултативната 
комисия по индустриални промени 
(CCMI). Задачата на комисията е 
да прогнозира, изпреварва и ана-
лизира събитията, за да предложи 

положителни общи подходи към упра-
влението на индустриалните промени 
от икономическа, социална, територи-
ална и екологична гледна точка. Члено-
вете ≠ като представители на различни 
сектори, засегнати от модернизацията 
на икономиката, дават на комисията 
CCMI моралното право да говори 
направо с останалите от изготвящите 
политиките на ЕС. Целта им е ясна: да 

се запази конкурентоспособността на 
промишлеността в ЕС, като същевре-
менно се гарантира, че развитието е в 
полза на обществото. Жоржи Пегадо 
Лиш, председател на CCMI, определя 
трите основни задачи като „популя-
ризиране на принципите на основа-
телите на ЕС в становищата; търсене 
на отговор на предизвикателства като 
глобализацията, действията в социални 
мрежи и новите методи на работа; 
както и предвиждане и подготовка за 
индустриалните промени и преструк-
турирането […] Извличане на поуки 
от миналото, проактивно наблюдение 
на настоящето и предвиждане на бъде-
щето“.

От началото на икономическата, 
финансовата и кой знае още коя криза 
CCMI дава глас на всички значими 
участници в индустрията — работ-
ници и работодатели. През май 2011 г. 
CCMI прие три становища на тема как 
глобализацията засяга промишлената 

политика на ЕС. CCMI зае ясна и недву-
смислена позиция. Глобализацията 
създаде условия за фирмите да пре-
местват навън дейностите си и/или да 
се преструктурират. Тъй като обаче са 
изправени пред заплахата от това евти-
ната работна ръка и лошите работни 
условия извън Европа да подкопаят и 
да разрушат производството в Европа, 
стопанските ръководители и работни-
ците трябва да започнат да проумяват, 
че е нужно да си сътрудничат за спра-
вяне с предизвикателството на делока-
лизацията. Има само един път напред: 
посредством образование и обучение, 
иновации и устойчиво развитие Европа 
може да запази мястото си на първо-
класна икономическа сила.

Тъй като технологиите и научните 
изследвания стават все по-важни, 
CCMI се съсредоточава върху ИКТ и 
услугите — сектори, в които Европа 
изостава. „Това е новият фронт, на 
който трябва да изпреварим Китай и 
Индия,“ добавя Йост П. ван Ирсел, член 
на ЕИСК и докладчик по становището 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“.

На 12 юни CCMI отбеляза десетата 
си годишнина с провеждането на кон-
ференция по темата „Непрекъснати и 
устойчиви промишлени промени“. На 
нея се събраха представители на евро-
пейските промишлени асоциации, 
профсъюзи и политици, за да анали-
зират състоянието на европейската 
промишленост, предизвикателствата 
в миналото и насоките за бъдещето.

Истории като тази на Пепе се случ-
ват непрекъснато навсякъде из Европа: 
CCMI изразява решимост да промени 
това положение. (ail) ●

Защо ЕС се нуждае от различен 
бюджет и какъв да бъде

ХЙВ: Преди десет години никой не взе-
маше устойчивостта на сериозно. Днес е 
налице общо осъзнаване на факта, че не 
можем да продължаваме по досегашния 
път. Разбира се, кризата е въпрос, който 
понастоящем е тема на всеобщ разми-
съл, и тя се нуждае от краткосрочни 
решения. Устойчивостта и мисленето 
в краткосрочен контекст обаче са несъв-
местими. За щастие устойчивостта се 
превръща в нещо обичайно и тази тен-
денция ще продължи.

ЕИСК инфо: От какво се 
нуждаем, за да постигнем 
напредък при реализирането 
на нашата програма за 
устойчивост?

ХЙВ: Трябва да имаме ясна представа 
за пътя, който ни предстои, както и 
срокове, и споразумение за областите 
на действие и за последващите дейст-
вия. Мисля, че най-важното е нашите 
политически лидери да поемат своята 
отговорност и да покажат готовност да 
се ангажират с промяна в стратегията, 
както и да се постигне съгласие по кон-
кретни пътни карти и планове за дейст-
вие. (kf) ●

ята с оптимистичен тон, като прикани 
участниците да си представят колко 
трудно би било на повечето държави 
членки да преживеят подобна гло-
бална финансова криза, ако бяха сами.

Като цяло конференцията на 
ЕИСК, която беше широко отразена 
от медиите, имаше за цел да допри-
несе за дебата относно икономиче-
ското управление в ЕС. Съществува 
опасност този дебат да бъде само по 
дългосрочната политика. Този път 
обаче ораторите осъзнаваха факта, 
че решенията, които трябва да се взе-
мат през идните месеци, ще бъдат от 
първостепенно значение за бъдещето 
на ЕС. Това решение ще окаже пряко 
въздействие върху живота на граж-

даните, например върху заетостта, 
задълбочаващите се социални нера-
венства и кредитирането на малките и 
средните предприятия. Затова ЕИСК 
ще продължи да бъде единствен по 
рода си дискусионен форум, който 
отправя конкретни предложения чрез 
своите становища и диалога с оста-
налите европейски участници. Кон-
ференцията на 7 юни е част от този 
подход, който има за цел да покаже, че 
ЕС може би е по-близо до единството, 
което представя навън, отколкото до 
риска да излезе от релси и да изпадне 
в парализа. (asp) ●

ДАТСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ

Нова книга със заглавие
Active citizenship, For a better European society

Активното гражданство е от основно значение за 
ролята на Европейския икономически и социа-
лен комитет. В тази книга 24 членове на ЕИСК 
говорят за личния си принос като предприемачи, 
синдикалисти, участници в кампании и добро-
волци и разкриват широк и вълнуващ спектър 
от интереси и приоритети. Това, което ги обе-
динява, е чувството за солидарност с останалите 
членове на обществото и грижата за тяхното бла-
годенствие. (cl) ●

НАКРАТКО

Пиер Жан Кулон, член на ЕИСК, 
група „Работници“

Повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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УВОДНА СТАТИЯ

Кризата на държавния дълг и фискалният 
съюз: двете страни на една и съща монета?

Уважаеми читатели,
Конференцията на ООН за устойчивото развитие 

„Рио+20“, която се проведе в Рио де Жанейро от 20 до 

22 юни 2012 г. като продължение на Срещата за Земята 

от 1992 г., беше важна възможност за обсъждане на 

прехода към истински устойчиво бъдеще за всички, 

но резултатите без съмнение се оказаха по-неефективни отколкото би искала деле-

гацията на ЕИСК.

През изминалата година ЕИСК изготви приобщаваща и всеобхватна програма, 

която осигурява равнопоставеност между трите стълба на устойчивостта – социалния, 

икономическия и екологичния. Ние призоваваме по-специално за пътна карта на 

устойчивостта, предвиждаща конкретни общи и междинни цели, действия и механи-

зми. Поради това можем само да съжаляваме, че много от очакванията на европейското 

и световното гражданско общество бяха пренебрегнати, и трябва да се надяваме, че 

през периода на прилагане ще има възможност да се направят подобрения и да се 

отиде отвъд приетата в Рио окончателна декларация.

Държавните и правителствените ръководители, които се събраха в Рио, пропуснаха 

уникална възможност да направят решителна крачка към постигането на по-голяма 

социална и екологична справедливост. Това, за което най-много съжалявам, е липсата 

на конкретен план за действие за следващите години и на обвързващи споразумения 

относно практиките за устойчиво развитие. За съжаление беше обърнато твърде малко 

внимание на социалния аспект на устойчивото развитие и цели като изкореняването 

на бедността и осигуряването на достъп до храна, чиста вода и устойчива енергия не 

получиха мястото, което се надявахме да заемат. Не станахме свидетели и на преобра-

зуването на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) в специализирана агенция.

Последното ни разочарование е фактът, че не беше създаден омбудсман за бъде-

щите поколения. Признаването на нуждата от международен орган, който да поставя 

спазването на правата на бъдещите поколения над краткосрочните икономически 

интереси, би имало символична значимост.

Въпреки това някои резултати от конференцията могат да се смятат за успех. Със 

задоволство отбелязваме, че понятието „зелена икономика“ зае централно място в 

окончателната декларация като движеща сила на устойчивото развитие. Приветстваме 

също въвеждането на понятието „цели на устойчивото развитие“, които трябва да 

дефинираме и да осъществим възможно най-бързо, за да стане тази среща начало 

на процес, който да промени света и да превърне нашите общества в по-устойчиви и 

приобщаващи. Не на последно място беше призната ролята на гражданското общество 

в създаването на условия за устойчиво развитие и в неговото осъществяване.

Казвал съм го и преди: пътят от Рио е също толкова важен, колкото и пътя към 

Рио. Отсега нататък последващите действия във връзка с конференцията „Рио+20“ 

трябва да станат един от приоритетите на гражданското общество и аз ще продължа 

да работя по тях в рамките на основните ми задачи до края на моя мандат като пред-

седател на ЕИСК.

Стафан Нилсон

Председател

13 юли 2012 г.
Рейкявик, Исландия: първо 
заседание на Съвместния 
консултативен комитет 
„ЕС—Исландия“

6 септември 2012 г.
Кипър: обществено 
изслушване „Областта 
на персоналните, 
социалните, здравните и 
образователните услуги“

25 септември 2012 г.
ЕИСК, Брюксел: Повече 
усилия за по-силна Европа! 
Гражданското общество: 
пълноправен партньор в 
стратегията „Европа 2020“

28 септември 2012 г.
Лисабон, Португалия: 
конференция „Реформи на 
пазара на труда в отговор 
на кризата“

В ТОЗИ БРОЙ

2 Защо ЕС се нуждае от 
различен бюджет и какъв 
да бъде

3 Кипър иска по-добра 
Европа, интервю с Андреас 
Мавроянис, заместник-
министър към председателя 
по европейските въпроси

4 Изграждане на мостове 
над бурни води, интервю с 
Николай Вамен, министър 
по европейските въпроси на 
Дания

5 Глобализация и 
делокализация: има ли 
бъдеще промишлеността 
в ЕС?

6 Гражданското общество: 
пълноправен партньор в 
стратегията „Европа 2020“

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА

НАКРАТКО

Европейски пчели!

Пчелите играят съществена роля в при-
родната екосистема още от древността; 
извършваното от тях опрашване е жизне-
новажна част от земеделските ни практики. 
През последните години медоносните пчели 
намаляват тревожно бързо. Причината за 
това явление все още не е известна, макар 
че е възможно то да се дължи на замърся-
ването, засаждането на монокултури и пре-
комерната употреба на пестициди.

Нашият комитет е запознат с този проблем и осъзнава последиците от него за 
биологичното разнообразие, качеството и сигурността на храните. Ето защо на 
7 май 2012 г. Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на 
регионите инсталираха два кошера на покрива на сградата „Жак Делор“ в Брюксел. 
Това събитие бележи завършекът на проект, започнат от нашите комитети преди 
около година с помощта на „Apis Bruoc Sella“, сдружение, което си поставя за цел 
да насърчава разпространението на кошери по покривите в градовете. Целта на 
проекта е да покаже, че градовете също могат да играят роля за опазване на био-
логичното разнообразие и че всеки от нас може да даде своя скромен принос, за 
да помогне за опазването на застрашените ни екосистеми.

На 31 май няколко късметлии, които присъстваха на официалното откриване 
на проекта на комитетите „Градски пчели“, имаха възможност да опитат първия 
мед на комитетите (произведен за малко повече от 20 дни „труд“). Очаква се двата 
кошера да произвеждат около 40 килограма мед годишно. (rdr) ●

Ден на отворените врати – 2012 г.
ЕИСК отваря врати за обществеността

Над 3000 души посетиха ЕИСК на 
12 май 2012 г., когато за 20-и път 
се проведе Денят на отворените 
врати на институциите на ЕС. 
Тази година темата на проявата 
беше „устойчивост и екологична 
икономика“. Целта е да се повиши 
осведомеността по ключови теми, 
свързани с конференцията на ООН 
„Рио+20“ за устойчивото развитие. 

Съществени въпроси като екологични работни места, възобновяеми енергийни 
източници, устойчиви градове и потребление на вода бяха представени по твор-
чески и интерактивен начин. Посетителите имаха възможност да разговарят с 
членове и служители на Комитета, да се запознаят с работата на ЕИСК и да се 
включат в забавни дейности за цялото семейство. Председателят Стафан Нилсон 
и заместник-председателят Ана Мария Дарманин, както и генералният секретар 
Мартин Уестлейк присъстваха през целия ден и участваха активно в посрещането 
на посетители и обсъждането на екологични въпроси. И тази година инициативата 
се увенча с успех благодарение на похвалния (и доброволен) труд на многобройни 
членове и служители на Комитета, които представиха динамичен и енергичен 
образ на нашата институция пред обществеността. (rdr) ●
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Следващият брой ще излезе през септември 2012 г.

От 2008  г. насам икономическата 
криза, която започна в САЩ, заема 
централно място в медиите и в поли-
тическия дневен ред на световните 
лидери. Сега, когато кризата обхвана 
и Европа, сравненията между Федерал-
ния резерв и Европейската централна 
банка стават все по-популярни. В броя 
си от 16 юни сп. „Икономист“ сравнява 
публичните финанси на Калифор-
ния с тези на Гърция. Според стати-
ята, чийто автор е кореспондентът в 
Лос  Анджелис, Европейският съюз 

е смятан за по-интегриран извън 
своите граници, отколкото в самата 
Европа: в противен случай защо да 
се прави сравнение между федерален 
американски щат и държава членка 
на ЕС? Европейският икономически и 
социален комитет е убеден, че „повече 
Европа“ означава повече и по-ефек-
тивни инструменти за справяне със 
и предотвратяване на световна криза.

Дебатът за това каква трябва да бъде 
икономическата интеграция на ЕС е от 
първостепенно значение за Комитета, 
тъй като залогът е европейският социа-
лен модел. Затова е логично специали-
зирана секция ECO на Комитета, която 
отговаря за икономическите и финан-
совите въпроси, да се занимава с теми 
като въвеждането на еврооблигации, 
създаването на Европейска агенция за 
кредитен рейтинг, финансовата гра-
мотност на нашите граждани и регу-
лирането на финансовите пазари.

В този контекст на 7 юни 2012 г. 
в седалището на ЕИСК се проведе 
конференция на високо равнище, на 
която беше обсъдена сегашната криза 
на държавния дълг. Сред участниците 
бяха Жан-Клод Юнкер, министър-
председател на Люксембург и предсе-
дател на Еврогрупата, италианският 
министър по европейските въпроси 
Енцо Моаверо Миланези, както и 

Кипър иска по-добра Европа*

Тъй като признава, че Европа трябва да 
излезе по-силна от сегашната икономи-
ческа криза, кипърско председателство 
има за цел да работи за по-добра Европа, 
която да допринася за устойчивия растеж, 
социалното сближаване и създаването 
на работни места. Текущите социално-
икономически събития ни подсказаха 
целта — Съюз с по-голяма значимост за 
гражданите и повече тежест на светов-
ната сцена, основаващ се на принципа 
на солидарност.

Задължително е да се насърчава по-
ефективна и устойчива Европа. В това 
отношение най-важният елемент от 
нашата програма са преговорите по мно-
гогодишната финансова рамка за 2014 – 
2020 г. — те предоставят възможност да 
се постигне съгласие за бюджет и насоки 
на политиките, които да допринасят за 
растежа и нарастването на конкурен-
тоспособността. Кипърското председа-
телство ще работи за приключване на 
преговорите по МФР, както и за пости-
гане на възможно най-голям напредък 
в преговорите по общите политики, 
включително общата селскостопанска 
политика, общата политика в областта 
на рибарството и политиката на сближа-
ване. Тъй като председателството акцен-
тира върху значението на политиката на 
сближаване, ние поискахме от ЕИСК да 
излезе със становище за разработването 
на макрорегионална стратегия в района 
на Средиземно море и за ползите от нея 
за островните държави членки. Други 
основни теми за председателството са 
екологизирането, енергийната ефек-
тивност, екологичната устойчивост и 
преодоляването на въздействието на 
изменението на климата.

За да се преодолее сегашната икономи-
ческа криза и да се повиши конкурентос-
пособността на ЕС, е изключително важно 
икономиката на Европа да дава по-добри 
резултати и да се основава на растежа. 
Затова ще бъде поставен акцент върху 
укрепване на наблюдението на фискалните 
и макроикономическите политики и оси-
гуряване на бюджетна стабилност. Съще-
временно е много важно да се насърчава 
растежът, затова кипърското председател-
ство ще се съсредоточи върху вътрешния 
пазар и насърчаването на създаването на 
работни места, научноизследователската 
дейност и иновациите, с акцент върху 
МСП, за да допринесе за постигането на 
по-конкурентоспособна Европа.

В стремежа към една по-значима за 
гражданите Европа, отличаваща се със 
солидарност и социално сближаване, ще 
се постави акцент върху заетостта сред 
младите хора, предвид растящите нива 
на безработица в ЕС. Друг приоритет 
е създаването преди края на 2012 г. на 
Общата европейска система за убежище. 
Във връзка с нея поискахме от ЕИСК 
да изготви проучвателно становище за 
въвеждането на система (Евродак) за 
сравняване на пръстовите отпечатъци на 
търсещите убежище лица и някои катего-
рии нелегални имигранти. Председател-
ството поиска от ЕИСК и становище за 
укрепването на процесите на съвместно 
участие и ангажиране на местните власти, 
гражданското общество и социалните 
партньори в изпълнението на стратеги-
ята „Европа 2020“.

Кипърското председателство иска също 
така да сближи Европа със съседите ≠, 
задълбочавайки програмата за разширява-
нето и подчертавайки южното измерение 
на Европейската политика на съседство, 
като същевременно работи за по-ната-
тъшното утвърждаване на ЕС на светов-
ната сцена, с акцент върху постигането на 
целите на ЕС за развитие и чрез укрепване 
на политиката за външна търговия.

ЕС трябва да бъде по-близо до граж-
даните. Нашата идея е да насърчаваме 
Европа като гостоприемно място за пред-
приятията, идеите, услугите, иновациите 
и културата. Идеята за гостоприемното 
място се вписва в нашите цели за по-добра 
Европа – Съюз, който носи надежда на 
гражданите си и особено на по-младите 
поколения. ●

* Андреас Мавроянис, Заместник-министър към председателя по европейските въпроси, Кипърско председателство 
на Съвета на ЕС

Очакванията на кипърските членове 
на ЕИСК от кипърското председателство 
на Европейския съюз *

Необходима е нова визия за средиземноморския регион

Михалис Андониу
група „Работодатели“
Помощник-генерален директор, Кипърска федерация на работодателите и индустриалците (OEB) 
Кипърското председателство съвпада с периода на най-силни сътресения в следвоенната история на Европа. Въпреки това време-
ната на нестабилност са и времена на възможности и промени. По време на този период ЕИСК следва да насърчава и популяризира 
в тясно сътрудничество с други институции на ЕС необходимите политики за възстановяване на растежа, намаляване на безра-
ботицата и възраждане на перспективата за просперитет на всички европейски граждани.

Димитрис Китенис
група „Работници“
бивш генерален секретар на Кипърската конфедерация на работниците (SEK) 
Разположен на кръстопътя между Европа, Близкия изток и Африка, Кипър поема председателството на ЕС в период, когато самият 
Съюз стои на кръстопът. От кипърското председателство се очаква да помогне в решаването на проблемите, свързани с неравен-
ството и солидарността, и да вземе някои неотложни решения в отговор на кризата, с оглед намаляването на безработицата, 
подобряването на качеството на живота и задълбочаването на европейската интеграция.

Костакис Константинидис
група „Други интереси“
Председател на Съюза на кипърските земеделски производители (EKA) 
Нашите цели и амбиции по време на председателството ще бъдат насочени към засилване на сътрудничеството и солидарността 
между държавите членки, както и към укрепване на усилията за насърчаване на мира не само в Средиземноморието и Близкия изток, 
но също така в Европа и останалия свят. Наред с това бихме желали да се подобри стандартът на живот на обикновените хора 
и да има растеж не само в Европа, но и в държавите извън ЕС.

Михалис Литрас
група „Други интереси“
Кипърското председателство ще допринесе за постигане на целта за социално и икономическо сближаване в Европейския съюз и ще 
работи за насърчаване на икономическия растеж и преодоляване на икономическата криза, за финализиране и приемане на общата 
селскостопанска политика за периода 2014-2020 г., за борба с безработицата и за установяването на мир в Европа и по целия свят. 
Вярвам, че това ще бъде успешно и продуктивно председателство.

Андреас Павликас
Група „Работници“
Началник на департамент „Научни изследвания и проучвания“ на Панкипърската федерация на труда
Надявам се, че председателството на Република Кипър ще бъде белязано от успех на всички равнища – и от политическа, и от 
организационна гледна точка. Нашата държава трябва да допринесе възможно най-много за процеса на вземане на решения, свързани 
с въпросите на солидарността между големите и малките държави, с укрепването и разширяването на общностния дневен ред и 
със засилването на връзките между ЕС и държавите от Средиземноморието и Близкия изток. Освен това Кипър ще има възмож-
ността да се представи като държава, за да могат Европа и светът да видят нейните силни страни и богатства и по този начин 
да бъдат привлечени инвестиции и туристи. ●

* След като един от кипърските членове на ЕИСК подаде оставка, започна процедурата по назначаване на нов член. До отпечатването на настоящия бюлетин този процес все още 
течеше. Пълният списък на членовете на ЕИСК може да бъде разгледан на нашия уебсайт: eesc.europa.eu.

За докладчик по това становище беше 
определен г-н Димитрис Димитриадис, 
член на ЕИСК от Гърция и председател 
на Комитета за наблюдение „Евромед“ 
на ЕИСК.

„ЕИСК Инфо“: Защо 
ЕС има нужда от нова 
макрорегионална стратегия за 
средиземноморския регион?

Димитрис Димитриадис: Всички уси-
лия, които ЕС посвещаваше досега на 
Средиземноморския регион като цяло, се 
провалиха. Замря Барселонският процес, 
чието начало беше поставено през 1995 г. 
с намерението да задава рамката на отно-
шенията между ЕС и партньорите му от 
Средиземноморския регион.

Междувременно изцяло се промени 
геополитическият контекст в региона в 

Димитрис Димитриадис, член на ЕИСК

ИНТЕРВЮ С КОЛЕГА

В една нова поредица от интервюта г-н 
Томаш Ясински, член на група „Работ-
ници“ на ЕИСК от Полша и предста-
вител на членовете в редакционната 
колегия на информационния бюлетин 
на ЕИСК, ще разговаря с останалите 
членове, за да разбере какво ги вълнува 
и мотивира. Първият му събеседник е 
Мартин Сикер, член на група „Работ-
ници“ на ЕИСК от Нидерландия, който 
е представител на нидерландската феде-
рация на синдикатите.

Томаш Ясински: Какъв е 
Вашият професионален опит?

Мартин Сикер: По професия съм жур-
налист. Започнах кариерата си през 
седемдесетте години, когато работех 
като репортер за левичарски всекидне-
вник. След 10  години се преместих в 
работническото движение, където станах 
редактор на информационния бюлетин 
за членовете.

Т.Я.: Какво Ви накара да 
потърсите кариера в редиците 
на синдикалното движение?

М.С.: Колкото повече репортажи пра-
вех относно трудовите правоотноше-
ния, толкова по-ангажиран се чувствах 
с тези въпроси. Един ден установих, че 
някои млади репортери към вестника не 
получават заплатата, която им се полага. 
Заедно с мои колеги създадохме инициа-
тивен комитет, за да ги защитим. Прове-
дохме преговори с редактора и в крайна 
сметка спечелихме. В онзи момент реших, 
че ще работя за организация, която защи-
тава правата на трудещите се.

Т.Я.: От колко време сте член на 
синдикат?

М.С.: Станах член на синдикат с 
влизането си на пазара на труда — през 
1967 г. Преди да стана журналист съм 
изпълнявал всякакви видове временни 
длъжности. Беше мой избор да дейст-
вам по този начин. По онова време не 
желаех да имам постоянна работа или 
установено работно време. Харесваше 
ми свободата при хубаво време да отида 
да поплувам вместо да работя.

Т.Я.: Какви са Вашите страсти?

М.С.: Музиката. Слушам много музика. 
Мога да свиря на барабани донякъде, но 
не съм достатъчно добър, за да се присъ-
единя към някоя група. Е, дори да бях по-
добър, нямаше да имам достатъчно време 
да стана барабанист на група. Освен това 
обичам да чета, няма почти нищо по-
хубаво от един добър криминален разказ.

Т.Я.: Мислех, че всички в 
Нидерландия са футболни 
запалянковци.

М.С.: Да, аз съм. Подкрепям „Аякс“ 
Амстердам. Преди живеех до олимпий-
ския стадион в Амстердам, когато „Аякс“ 
бяха на върха. Гледах всичките им евро-
пейски срещи като домакини в началото 
на седемдесетте години, когато три пъти 
подред спечелиха Европейската шампи-
онска лига.

Т.Я.: Кога станахте член на 
ЕИСК?

М.С.: Преди десет години. През 2010 г. 
бях определен за член на ЕИСК за трети 
път.

Т.Я.: Според Вас кое 
е най-неотложното 
предизвикателство, с което 
трябва да се справи ЕС?

М.С.: Нарастващият евроскептицизъм. 
Това е реална заплаха. Ако не успеем да 
се преборим с него, съществува опасност 
всичко, което ще остане от обединява-
нето на Европа, да е квадратен киломе-
тър от бетон, стъкло и стомана близо до 
центъра на Брюксел — паметник на един 
идеал, смятан за велик и завладяващ, но 
тъжно завършил на сметището на исто-
рията като най-големия и най-скъпия 
политически провал. ●

Скоро в ЕИСК
Повече усилия за по-силна Европа!

Гражданското общество: пълнопра-
вен партньор в стратегията „Европа 
2020“

Проявата, която ще се проведе на 
25 септември 2012 г., ще бъде насочена 
към лостовете за насърчаване на рас-
тежа и разработване на Европейски 
пакт за растеж. На четири паралелни 
семинара ще бъдат обсъдени създава-
нето на съгласувана рамка за европей-
ска стратегия за растеж, даването на 
нов тласък на единния пазар, възста-

новяването и създаването на работни 
места, както и иновациите в контекста 
на интелигентния и устойчив растеж.

Всеки един от председателите на 
групи в ЕИСК ще представи своята 
конкретна позиция за това как Европа 
отново да поеме по пътя на устойчивия 
растеж. След това дискусионна група на 
високо равнище ще обсъди начините за 
максимално оползотворяване на въз-
можностите за растеж, които предлага 
стратегията „Европа 2020“.

В конференцията ще участват заин-
тересовани страни от държавите членки 
и ЕС, лица, отговорни за вземането на 
решения на европейско равнище, чле-

нове на Европейския парламент и на 
националните парламенти, на прави-
телства и администрации на държавите 
членки, представители на гражданското 
общество на национално и европейско 
равнище, местни и регионални власти, 
мозъчни тръстове и лидери, форми-
ращи общественото мнение.

В рамките на конференцията ЕИСК 
и националните ИСС ще представят 
идеи и ще споделят своя опит и добри 
практики с оглед използването на тези 
лостове за постигане на устойчива и 
конкурентоспособна Европа. (kf) ●

Искате ли да научите повече? Вижте 
програмата на проявата: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

За допълнителна информация: 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu.

КИПЪРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

резултат от революциите в северноафри-
канските държави.

Затова трябва да започнем отначало. 
Трябва ни нова визия и изцяло нов под-
ход. Скоро ми предстои първата среща с 
кипърския министър, за да обсъдим по 
какъв начин ЕИСК най-добре да отговори 
със съвет на кипърското председателство.

„ЕИСК Инфо“: Много от 
предизвикателствата 
пред страните от ЕС в 
средиземноморския регион 
могат да бъдат решени в 
рамките на политиката на ЕС за 
сближаване …

ДД: Политиката за сближаване не е дос-
татъчна. Трябва ни по-широк поглед и 
дългосрочна перспектива за следващите 
15-20 години, в нашата визия трябва да 
се включва целият регион, а не само дър-

жавите членки на ЕС от региона. Първо, 
трябва да определим ясни, дългосрочни 
стратегически цели за региона и после да 
се уверим, че политиката за сближаване 
ги подкрепя.

„ЕИСК Инфо“: Връщате се от 
конференцията, посветена 
на стратегията за региона на 
Балтийско море. Смятате ли, 
че решенията, изработени 
в нейната рамка, могат да 
послужат за вдъхновение?

ДД: Определено стратегията за региона 
на Балтийско море може да бъде модел за 
такива стратегии. Тя показва колко успе-
шен е интегрираният подход към общите 
проблеми, засягащи няколко държави и 
местни власти. Очевидно решенията, 
предложени в стратегията за региона на 
Балтийско море, не могат да бъдат просто 
копирани, но някои от тях могат да пос-

лужат за вдъхновение. От гледна точка 
на геополитиката стратегията за региона 
на Балтийско море води до една ценна 
поука: въпреки че в стратегията участ-
ват само държави членки на ЕС, особено 
важни за нейния успех са отношенията 
между ЕС и Русия.

Следователно, за да постигне успех, 
стратегията за региона на Средиземно 
море трябва да обединява всички учас-
тници по крайбрежията на Средиземно 
море: държавите членки на ЕС, остро-
вите, северноафриканските страни, 
Турция, Израел и палестинските терито-
рии. (mb) ●

Вече работи уебсайтът на кипърското 
председателство.

Натиснете линка за последните 
новини от кипърското председателство: 
www.cy2012.eu.

Кипърското председателство помоли 
ЕИСК да изготви становище за това 
какви биха били ползите за островните 
държави членки от една макрорегио-
нална стратегия в района на Средиземно 
море.

Андреас Мавроянис, заместник-министър към 
председателя по европейските въпроси,
Кипърско председателство на Съвета на ЕС

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЕИСК

 ■ Защита на потребителите

 ■ Европейският икономически и социален коми-
тет по време на кипърското председателство на 
Съвета на ЕС

За повече информация: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications ●

http:

високопоставени представители на 
Европейската комисия, Европей-
ската централна банка и Европейския 
парламент. Председателят на ЕИСК 
Стафан Нилсон откри сесията с изя-
вление, в което призова за изграж-
дане на съюз на фискална стабилност 
и въвеждане на еврооблигации. Той 
подчерта необходимостта от кон-
кретни инициативи за споделяне 
на фискалните отговорности между 
държавите членки, което да позволи 
понижаване на лихвените проценти 
върху публичния дълг на страните, 
които полагат усилия за фискална 
консолидация. 

Председателят на специализирана 
секция ECO Майкъл Смайт, който 
ръководеше дебата, заяви, че сме 
изправени пред криза на търсенето, 
подобна на тази през 30-те години 
на миналия век, и че стриктното 
придържане към бюджетната дисци-
плина само ще ни тласне към рецесия, 
създаваща благоприятни условия за 
популизма и радикалните партии. 
Кармело Чедроне и Жерар Дантен, 
докладчици по становищата на ЕИСК 
относно еврооблигациите и сходни 
инструменти за споделяне на дълга, 
и Педро Аугусто Алмейда Фрейре, 
председател на постоянната проуч-
вателна група „Координация на ико-
номическата политика“ на ЕИСК, се 
изказаха в подкрепа на интеграцията 
като единствено възможно решение 
на сегашната ситуация. В конкретното 
предложение на г-н Чедроне във вече 
приетото становище се заявява под-
крепа за въвеждането на два вида 
облигации: стабилизационни обли-
гации за поемане на взаимна отго-
ворност за дълга и инвестиционни 
облигации за привличане на капитал 
от нововъзникващите икономиче-
ски суперсили като Бразилия, Русия, 
Индия и Китай. Г-н Дантен подготвя 
становище, което ще се гласува на 
юлската пленарна сесия и ще разгледа 
поемането на взаимна отговорност за 
дълга от страна на държавите членки. 

Представителят на Комисията под-
черта, че е важно да се създаде опора 
за финансовия сектор на равнището 
на ЕС и да се върви към по-голяма 
фискална интеграция. От своя страна 
Силви Гулар, член на Европейския 
парламент, изтъкна, че Европейският 
съвет не трябва да бъде единствената 
политическа сцена, на която да се раз-
глежда въпросът за настоящата криза, 
и че е необходим по-широк подход. 
Жан-Клод Юнкер закри конференци-

Липсва политическа воля за излизане от кризата

Господин Чедроне, във Ваше неотдавнашно 
становище отбелязвате, че настоящата 
европейска криза е по-скоро политическа, 
отколкото икономическа…

Европа не може повече да си позволи да поддържа единна 
парична политика и 17 икономически и финансови политики. 
ЕС трябва да се придвижи към фискален съюз, като първа 
стъпка в тази посока би било въвеждането на две допълващи 
се, но различни облигации на Европейския съюз: нетъргуеми 
облигации на Съюза, предназначени да стабилизират дълга, и 
еврооблигации за възстановяване и растеж.

Осъществим ли е подобен замисъл?

Тези облигации биха спомогнали да се възвърне доверието на инвеститорите и да се 
преустановят мерките на строги ограничения чрез възстановяването на социалната 
държава. Освен това нашият план не изисква реформа на договорите или създаване на 
нови институции. Той може да се осъществи с използването на съществуващите инстру-
менти на ЕС, какъвто е Европейският инвестиционен фонд. Единственото липсващо 
условие е политическата воля. (rdr) ●

Мартин Сикер: меломан и почитател на криминалната литература
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ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО
Цифров пазар за растеж

През май ЕИСК прие становище относно овладяването на растежа 
чрез единния цифров пазар. Становището е част от консултация на 
датското председателство за развитието на цифровите технологии в 
бъдеще. Залогът за ЕС е висок. Проучванията показват, че до 2020 г. 
единният цифров пазар би добавил 4% към БВП на Европа.

В становището се призовава за 
бързо изграждане на инфраструк-
тура на цялата територия на Европа, 
включително в отдалечените райони, 
за да се гарантира всеобщ достъп до 
интернет.

Според докладчика по становището Лор Батут (Франция, група 
„Работници“) „обучението е жизненоважно“, като се има предвид, че 
към 2015 г. 95% от работните места ще изискват умения, свързани с 
интернет. Тя добавя, че достъпът за всички – включително за по-въз-
растните граждани – до хардуер и софтуер, както и до обучение за 
тяхното използване, са предпоставки за справянето с това предизви-
кателство.

За да се даде тласък на електронната търговия, ЕИСК призовава за 
хармонизиране на търговското законодателство и законодателството 
за непрякото данъчно облагане. Комитетът обаче предупреждава, че 
това не бива да се използва като извинение за увеличаване на данъч-
ните ставки. (mb) ●

Европа изостава в постигането на енергийните цели

Напредъкът в изграждането на икономика с ниски въглеродни емисии, 
осъществяван от ЕС и от някои от неговите държави членки, е недос-
татъчен и съществува опасност да не бъдат постигнати поставените 

цели. Това предупреждение е 
отправено в становището на 
Европейския икономически 
и социален комитет (ЕИСК) 
относно „Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г.“, 
прието на пленарната сесия 
през май.

Според Комитета ЕС не признава степента, в която той изостава в 
постигането на собствените си цели. „Намаляването на силно замър-
сяващите производствени процеси в ЕС, растежът в други части на 
света и произтичащият от това внос в ЕС скриват мащаба на неиз-
пълнението“, заявява докладчикът по становището Пиер Жан Кулон 
(група „Работници“, Франция).

В становището се критикува напредъкът в областта на енергий-
ната ефективност и възобновяемите енергийни източници. В него се 
твърди, че разработването на възобновяемите енергийни източници се 
задържа поради нестабилната подкрепа от страна на правителствата, а 
в някои случаи и поради съпротива на местно равнище.

Комитетът отново призовава за създаването на Европейски форум 
на гражданското общество за насърчаване на информационния поток в 
рамките на ЕС посредством провеждането на редовни срещи на всички 
заинтересовани страни, на които да се обсъжда енергийният преход 
през периода до 2050 г.

„Днес приемането от страна на обществото на един или друг енер-
гиен избор е предизвикателство пред европейските демокрации“, 
заяви съдокладчикът по становището Ричард Адамс (група „Други 
интереси“, Обединено кралство), като добави, че „пътната карта за 
периода до 2050 г. трябва да се използва не само за започване на въз-
можно най-широка дискусия сред европейците, но и за насърчаване 

на ангажираност на всички равнища – лично, регионално, национално 
и европейско“. (mb) ●

Европейските социални предприятия и европейските 
фондове за социално предприемачество

В две свои становища – „Европейски фондове за социално предприема-
чество“ (докладчик Ариан Родерт, група „Други интереси“) и „Иници-
атива за социалното предприемачество“ (докладчик Джузепе Герини, 
група „Други интереси“) – ЕИСК насърчи Комисията и държавите 
членки да подобрят достъпа на социалните предприятия до общест-
вени поръчки и финансиране, да разработят национални рамки за рас-
теж на социалните предприятия и да прилагат европейските фондове 
за социално предприемачество, когато това е целесъобразно.

В сектора на социалната икономика 
в ЕС вече работят 11 милиона души, 
което представлява 6% от работната 
сила. Приблизително едно от всеки 
четири предприятия, основани в 
Европа, е социално предприятие. В 
настоящите условия на криза и на 
постоянно нарастване на броя на 
хората без работа или достъп до ико-

номически ресурси, ЕИСК желае да се увеличат растежът, заетостта 
и конкурентоспособността като едновременно с това се създаде по-
приобщаващо общество, в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

ЕИСК счита, че бъдещите европейски фондове за социално пре-
дприемачество следва да бъдат придружени от други финансови 
инструменти, посветени на развитието на социалните предприятия. 
Сами по себе си европейските фондове за социално предприемачество 
няма да бъдат достатъчни за подобряването на достъпа до подходящ 
капитал. (ail) ●

Преди пет години Европейският съвет 
възложи на няколко известни евро-
пейски личности задачата да изготвят 
доклад относно предизвикателствата 
за ЕС през следващите 20  години. 
Групата на „мъдреците“ под пред-
седателството от Фелипе Гонзалез и 
с участието на Марио Монти и Лех 
Валенса заключи през май 2010 г., че 
Европа трябва да бъде изградена на 
нови основи. Приоритетите, избро-
ени в доклада, включват: икономиче-
ския растеж, конкурентоспособността, 
демократичната легитимност и лидер-
ската позиция в борбата с изменението 
на климата. Именно тези теми са в 
сърцевината на ежедневната работа 
на европейското организирано граж-
данско общество в ЕИСК по време на 
публични изслушвания, конференции, 
в проучвателни групи и становища. В 
никакъв случай не е съвпадение, че 
в отговорите на мъдреците и в пове-
чето политически позиции на ЕИСК 
се споделя един общ основен прин-
цип: „Нуждаем се от повече, а не от 
по-малко Европа“.

За нас в ЕИСК „повече Европа“ 
трябва да бъде и водещият принцип 
на многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2014-2020 г., въз 
основа на която ще се определи и 
бюджетът на ЕС за следващите шест 
години. Когато беше одобрена пре-
дишната МФР, повечето европейски 
икономики бяха във фаза на рас-
теж и финансовата стабилност беше 
даденост. Като се има предвид насто-
ящата нестабилност и вълната от 
ограничителни мерки, която залива 
Европа, съществува риск от приема-
нето на минимален бюджет. Ето защо 
Европейската комисия (ЕК) предлага 
общият бюджет на ЕС да се запази на 
сегашното равнище от 1% от БВП на 
ЕС, докато някои държави членки 
призовават за съкращения. От своя 
страна на пленарна си сесия през 
май ЕИСК прие становище, в което 
призовава за нарастване до 1,11%. 

Нека да си припомним дефиници-
ята за бюджет: „оценка на разходите, 
приходите и ресурсите за определен 
период от време, която отразява бъде-
щите финансови условия и цели“. Да 
я съпоставим със ситуацията, пред 
която ЕС е изправен в настоящия 
момент: сега, когато целите са по-
високи, трябва да се преразгледат 
както разходите, така и приходите. Ако 
ЕС наистина иска да направи същест-
вена стъпка в посока на интеграцията 
и да поеме повече отговорност, той 
трябва да поеме управлението на рас-
тежа, за да защити европейския социа-
лен модел. И това е възможно само ако 
бюджетът – инструментът, който ЕС 
използва, за да постигне своите цели 
– е достатъчно амбициозен.

Във връзка с това в предложението 
си за МФР ЕК подобрява и опростява 
структурата на бюджета. Друга поло-
жителна стъпка са критиките на ЕК 
към подхода на определени държави 
членки към преговорите, ръководен от 
принципа за справедливата компенса-
ция и хоризонталното равенство. Що 
се отнася до приходите ЕИСК под-
крепя въвеждането на нова система 
от собствени ресурси, която включва 
промяната на ресурса на базата на ДДС 
и данъка върху финансовите сделки. 
По отношение на разходите институ-
циите и държавите членки би тряб-
вало да имат предвид принципа на 
добавената европейска стойност – иде-
ята, че едно евро, похарчено на равни-
щето на ЕС, е по-ефективно отколкото 
евро, похарчено на национално рав-
нище. Двете основни разходни пера 
в бюджета – ОСП и политиката на 
сближаване – също имат подобрена 
структура в предложението на ЕК, 
която благоприятства ефикасността 
и ефективното селско стопанство и 
се стреми да редуцира разпиляването 
на фондовете чрез насърчаването на 
макропроекти. Въпреки това ЕИСК 
предупреждава, че, ако се прилагат 
макроикономически условия при 

изплащането на средства, съществува 
опасност актуалната политика на сбли-
жаване да ощети най-слабо развитите 
региони на ЕС.

Идеята, че се нуждаем „от повече, 
а не по-малко Европа“, се допълва от 
друга концепция, която се чува посто-
янно в ЕИСК и която набира скорост: 
„Цената за липсата на Европа“. Ако 
размерът, ефективността и прозрач-
ността на бюджета на ЕС не съответ-
стват на значимостта на разглежданите 
въпроси, може да се окаже, че посре-
щаме предизвикателствата на 21-ви 
век с един по-слаб ЕС, и това ще бъде 
пълната противоположност на пред-
ложенията на мъдреците. (asp) ●

Обявен през 1989 г. от Управителния 
съвет на Програмата на ООН за разви-
тие, Световният ден на населението 
се отбелязва всяка година на 11 юли, с 
цел да се повиши степента на инфор-
мираност за проблемите, свързани със 
световното население и устойчивостта. 
Тъй като проблемите на световното 
население и устойчивостта са нераз-
ривно свързани, ЕИСК инфо се срещна 
с Ханс-Йоахим Вилмс, председател на 

11 юли: Световен ден на населението

Обсерваторията на устойчивото раз-
витие на ЕИСК, за разговор по повод 
Световния ден на населението.

ЕИСК инфо: Актуално ли е да 
отбелязваме днес Световния 
ден на населението?

Ханс-Йоахим Вилмс: Важно е, тъй като 
трябва да обмислим как да се справим с 
проблемите на световното население и 

по-специално продоволствената сигур-
ност. Явно е, че сред селскостопанските 
производители има два лагера – така е 
и в ЕИСК. Конвенционалните селско-
стопански производители твърдят, че 
можем да произвеждаме повече чрез 
увеличаване на площта обработва-
ема земя. Аз принадлежа към втората 
група, която счита, че планетата може 
да изхрани всички чрез справедливо 
разпределение.

ЕИСК инфо: Какво означава 
това?

ХЙВ: Статистическите данни, предста-
вени от Организацията на ООН по пре-
храната и земеделието (ФАО), показват, 
че светът може да произведе достатъчно 
храна за всички, но че храните не се 
произвеждат там където е нужно, нито 
с необходимото качество, нито в доста-
тъчно количество. Въпросът е как да се 
промени тази ситуация. Последиците са 
катастрофални – пример за това са обез-
лесяването в Бразилия и Аржентина. 
Фактът, че европейците не могат да про-
извеждат достатъчно храни, показва, че 
е необходима промяна в поведението от 
наша страна, но и от страна на произво-

дителите в развиващите се страни. Друг 
аспект, който трябва да се изтъкне е 
значителната промяна на хранителните 
навици през миналия век – например 
увеличената консумация на месо.

ЕИСК инфо: Какво би 
трябвало да се промени?

ХЙВ: Трябва да се случат много неща, 
за да се създаде цялостен контекст. 
Прекалено просто е да се застъпваме 
за разширяване на площите обработ-
ваема земя. Трябва да гарантираме, 
че държавите ще могат да бъдат въз-
можно най-независими. Няма смисъл, 
например, да транспортираме фуражи 
по целия свят. Погрешно е също така да 
преобразуваме природните резервати 
в Германия, за да бъдат използвани за 
производство на суровини от биомаса 
– това са само два примера.

ЕИСК инфо: ЕИСК посочи 
ясно многократно, че нашият 
модел на производство и 
потребление се нуждае от 
преосмисляне. Считате ли, 
че това е достатъчно, за да 
доведе до устойчиво бъдеще?

Изграждане на мостове над бурни води
Интервю с Николай Вамен, министър по европейските въпроси на Дания

ЕИСК Инфо: Какви бяха 
амбициите на датското 
председателство?

Николай Вамен: От самото начало 
беше ясно, че Дания поема предсе-
дателството на Съвета по време на 
сериозна икономическа криза. Ясната 
амбиция на датското председател-
ство беше да помогне за това Европа 

отново да стъпи на крака и да излезе от 
кризата – не чрез сензационни заглавия 
в европейските медии, а чрез упорита 
работа и постигане на резултатите, от 
които се нуждае Европа. През послед-
ните шест месеца ние положихме зна-
чителни усилия, за да постигнем това, 
като „изграждаме мостове над бурни 
води“ и насърчаваме напредъка чрез 
преговори.

Датското председателство спомогна 
за изготвяне на икономическа поли-
тика, насочена съм справяне с кризата 
от две посоки – за да се гарантира ико-
номическото възстановяване, беше 
необходимо да се възстанови довери-
ето чрез консолидиране на публичните 
финанси и да се насърчава растежът и 
създаването на нови работни места чрез 
реформи и нови инициативи.

Обръщайки поглед назад към пред-
седателството, мисля че е справедливо 
да се каже, че наистина успяхме да 
подтикнем Европа да направи важна 
стъпка напред по този път.

ЕИСК Инфо: Кои според Вас 
са най-значителните ви 
постижения?

Николай Вамен: От самото начало 
датското председателство постави 
акцент върху полагането на солидни 
усилия, които ще позволят на Европа 
да постигне по-голям напредък. През 
последните шест месеца ние се стре-
мяхме да постигнем реални резултати 
във всички области. Най-важното 
постижение не се съдържа в едно един-
ствено заглавие в медиите, а по-скоро 
във факта, че показахме, че ЕС функ-
ционира и постига резултати въпреки 
кризата. Гордея се с това, че датското 
председателство в сътрудничество с 
другите институции на ЕС даде важен 
принос за изваждане на Европа от кри-
зата.

Наред с това бих могъл да изтъкна 
три постижения извън вече спомена-
тата икономическа програма. Сред тях 
е постигането на съгласие по отно-
шение на Директивата за енергийна 

ефективност. Това не само е добре за 
климата и за нашата енергийна зави-
симост, а спомага и за създаването на 
400 000 работни места в Европа. Друго 
важно постижение е регламентът за 
роуминга – той ще осигури по-ниски 
цени на мобилните услуги в чужбина, 
когато използваме нашите смартфони. 
В заключение, чрез предоставянето на 
Сърбия на статут на страна кандидатка 
направихме важна стъпка към гаранти-
ране на демокрацията в Европа.

ЕИСК Инфо: Разходната 
ефективност бе характерна 
черта на датското 
председателство. Поради 
факта, че на заседанията беше 
осигурявана само чешмяна 
вода, ви беше даден прякора 
„председателството на 
чешмяната вода“.

НВ: Честно казано всъщност се гордея 
много с този наш прякор. Защо? Защото 
той показва истината – Дания не само 
има прясна вода с изключително 

качество в своите водопроводи, а ние 
също ценим значително екологичната 
разходна ефективност. Ние сме загри-
жени за нашите ресурси и въглеродни 
емисии. Именно това е основен водещ 
принцип за планиране на нашето пред-
седателство като цяло.

Поради това всички заседателни 
зали и хотелски стаи бяха екологично 
сертифицирани. Менюто се основаваше 
на сезонни продукти, 50% от които са 
от местни доставчици. Наред с това 
бяха приложени програми за ограни-
чаването на хранителните отпадъци и 
тези отпадъци бяха транспортирани 
директно в местните централи за про-
изводство на биогаз и превърнати в 
енергия за датските домакинства.

Знам, че някои от моите колеги се 
вдъхновиха от екологичния подход 
на Дания и се надявам, че следващите 
председателства ще последват този при-
мер. (pln/mb) ●

Николай Вамен, министър по европейските 
въпроси на Дания

Бенедикт Федерспил, член на ЕИСК, 
група „Други интереси“

Мари-Луиз Кнуперт, член на ЕИСК, 
група „Работници“

Нилс Юл Андреасен, член на ЕИСК, 
група „Работодатели“

©
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Датското председателство през погледа на 
датските членове на ЕИСК
Нямаме друг избор, освен да променим потребителските си навици
Интервю с г-жа Бенедикт Федерспил, член на ЕИСК и главен юрисконсулт в 
Датския съвет на потребителите

Председателство, което гаси пожари
Интервю с г-н Нилс Юл Андреасен, член на група 

„Работодатели“ на ЕИСК и директор на Датския съвет 

по въпросите на селското стопанство и храните

ЕИСК Инфо: Във връзка 
с Европейския ден на 
потребителите, който бе 
отбелязан на 15 март 2012 г., 
Европейският икономически и 
социален комитет организира 
съвместно с Датския съвет на 
потребителите конференция 
на тема „Устойчивото 
потребление по време 
на криза“. Смятате ли, че 
датското председателство 

ЕИСК Инфо: В навечерието на 
датското председателство Вие 
настоявахте то да избере за 
свой приоритет насърчаването 
на конкурентоспособността 
на европейските 
предприятия, по-специално 
в сектора на храните. Как 
оценявате постигнатото от 
председателството в тази 
област?

Нилс Юл Андреасен: Трудно ми е да 
преценя, тъй като много усилия бяха 
хвърлени за потушаване на финансо-
вата криза в ЕС и в крайна сметка за 
опазване на еврото. Това бяха по-скоро 
действия, насочени към овладяване 
на щетите, отколкото положителни 
стъпки към повишаване на конкурен-
тоспособността на европейските пред-
приятия. Въпреки всичко смятам, че в 
дългосрочен план това ще донесе кон-
курентно преимущество на европей-
ския бизнес сектор, включително и на 
този на селското стопанство и храните.

ЕИСК Инфо: Датското 
председателство ръководеше 
преговорите за реформата 
на общата селскостопанска 
политика — задача, която сега 
ще бъде поета от кипърското 

на ЕС се е вслушало в призива 
ни за преосмисляне на нашите 
потребителски практики?

Бенедикт Федерспил: Почвата беше 
вече подготвена, защото думите „еколо-
госъобразност“ и „устойчивост“ са сред 
приоритетите и целите както на датското 
правителство по принцип, така и на пред-
седателството. Министрите и останалите 
изтъкнати оратори на конференцията 
посочиха недвусмислено, че не е въз-
можно моделите ни на потребление да 
останат непроменени.

ЕИСК Инфо: Кризата не отслабва 
ли аргументите в полза на 
устойчивото потребление?

БФ: Не можем да си позволим да не вклю-
чим устойчивостта във всичките си поли-
тики. Намирането на изход от кризата 
представлява и възможност да намерим 
нови, финансово достъпни и устойчиви 
решения. Един такъв пример е директи-
вата относно енергийната ефективност, 

председателство. Смятате 
ли, че преговорите вървят в 
правилната посока?

НЮА: Доколкото виждам, преговорите 
не вървят наникъде, така че не може 
да се каже дали вървят в правилната 
посока. Много време отнеха усилията 
да бъде постигната яснота по предло-
жението на Европейската комисия и 
последствията от него. Едва наскоро 
държавите членки и неправителстве-
ните организации представиха ясни 
възгледи и позиции.

Междувременно контекстът се 
променя динамично поради задълбо-
чаването на финансовата криза в Евро-
пейския съюз, променящите се модели 
на предлагане и търсене на храна на све-
товния пазар и повишеното внимание 
към темата на устойчивото производ-
ство и потребление. В своята съвкуп-
ност тези обстоятелства могат силно 
да повлияят на политическите нагласи 
относно значимостта на сектора на сел-
ското стопанство и храните в Европей-
ския съюз и на европейския модел на 
селскостопанско производство.

ЕИСК Инфо: Беше ли датското 
председателство в центъра 
на общественото внимание в 
Дания или не му се обръщаше 
много внимание?

НЮА: Както в Дания, така и в Брюк-
сел се проведоха много и разнообразни 
прояви. В това отношение датското 
правителство се справи отлично. За 
съжаление в медиите доминираха 
някои вътрешни въпроси, както и 
финансовата криза в ЕС, което отклони 
вниманието от темата за ЕС и усили-
ята, полагани от датското председател-
ство. (pln/mb) ●

по която току-що бе постигнато спора-
зумение. Конфедерацията на датската 
промишленост неотдавна потвърди, че 
би трябвало да е възможно да се постиг-
нат както икономическите, така и еколо-
гичните цели в перспективата на 2020 г.

ЕИСК Инфо: Какво трябва 
да направим, за да улесним 
потребителите да възприемат 
принципите на устойчивото 
потребление?

БФ: Трябва всеки един от нас да поеме 
своята отговорност и да подкрепи пре-
връщането на устойчивото потребление 
в норма на поведение. В този контекст 
председателството поиска от ЕИСК да 
изготви становище за възможностите да 
се създадат стимули за устойчиво про-
изводство и потребление. Няма обаче 
лесни решения и ще бъде въпрос на 
продължителна работа да се реализират 
финансово достъпни и същевременно 
устойчиви продукти и услуги през след-
ващите години. (pln/mb) ●

Енергийна ефективност: произведено в Дания
Интервю с г-жа Мари-Луиз Кнуперт, член на група „Работници“ на ЕИСК, секретар 
на Датската конфедерация на профсъюзите

ЕИСК Инфо: Миналия декември 
казахте, че председателството 
трябва да постави акцент 
върху създаването на „зелени“ 
работни места и включването на 
младите хора на пазара на труда. 
Достатъчно ли беше направено 
от председателството в това 
отношение?

Мари-Луиз Кнуперт: Председателството 
направи всичко, което беше по силите му, 
за да превърне растежа и работните места 
в приоритет – нелесна задача в контекста 

на икономическата криза. Доволна съм, 
че то успя да постигне споразумение 
относно директивата за енергийна ефек-
тивност.

Ако се бяхме провалили в това, 
щяхме да изпуснем златна възможност 
да помогнем на страните от ЕС да дейст-
ват ефективно относно потреблението 
на енергия и да насърчат създаването на 
хиляди работни места в момент, в който 
те са така необходими.

Датското председателство запази 
акцента си върху борбата с младежката 
безработица. Сега е моментът да се 
действа. Това означава, че ЕС трябва да 
ориентира политиката си към подкрепа 
за предоставянето на възможности на 
младите хора. Това може да се постигне 
чрез проактивно използване на Европей-
ския социален фонд. Във връзка с това 
Датската конфедерация на профсъюзите 
и датските работодатели предложиха 
средствата му да се използват за въвеж-
дане на схеми за придобиване на профе-
сионален опит в държавите членки.

Това може да бъде отразено и в пре-
говорите по директивите за възлагане 
на обществени поръчки, в които съвсем 
правомерно би могло да се включи изис-
кването дружествата, които желаят да им 
бъдат възлагани договори за обществени 
поръчки, да осигуряват определен брой 
стажове. Това са само два практически 
примера.

ЕИСК Инфо: Вие участвахте 
наскоро в среща, която се проведе 
в Копенхаген, и по време на 
която бяха разгледани начините 
за ангажиране на гражданите с 
Европейския проект. Трудно ли е 
да бъдат включени датчаните в 
европейския дебат?

Мари-Луиз Кнуперт: Доверието и 
общественото одобрение за членството 
в ЕС могат да бъдат постигнати един-
ствено, ако европейските политици 
покажат, че разрешават проблемите на 
обикновените граждани. Хората трябва 
да могат да усещат приноса на ЕС в еже-
дневието. Има конкретни предложения 
как може да се постигне това и приме-
рите, посочени по-горе, са част от тях.

ЕИСК Инфо: Известни ли са Ви 
комуникационни кампании, 
проведени в Дания, от които ЕС 
би следвало да се поучи?

Мари-Луиз Кнуперт: ЕС трябва да бъде 
възможно най-конкретен в своите дей-
ности в областта на комуникацията, 
макар и това да е преди всичко задача на 
лицата, отговорни за вземането на реше-
ния в държавите членки. „Гражданската 
платформа“ (Folkemødet), създадена на 
остров Борнхолм въз основа на идея от 
Швеция, е само един пример за пряк 
диалог между политиците и обще-
ството. Комуникационната политика 
на ЕС следва да се базира на отворени 
методи на координация и обмяна на 
опит, които се използват понастоящем 
в толкова много други области. (pln/
mb) ●

Глобализация и делокализация: има ли 
бъдеще промишлеността в ЕС?
Пепе работи години наред в завод за 
слънчеви панели в една от страните 
в ЕС. Работата му беше чудесна — 
на постоянен договор и при добри 
условия. Фирмата печелеше добре 
и се разширяваше непрекъснато. 
Дори се ползваше от специални 
условия от местната власт и от 
национални субсидии за сектора 
на енергетиката от възобновяеми 
източници. Всичко изглеждаше 
прекрасно… докато не настъпи 
кризата. И хубавите времена свър-
шиха.

Поради ограниченията в 
бюджета националното правител-
ство беше принудено да намали 
субсидиите, което сви драматично 
търсенето на слънчеви панели. В 
резултат фирмата реши да затвори 
завода и да премести производ-
ството в Мексико. В крайна сметка 
целият персонал остана без работа 
и се присъедини към безработните, 
които вече достигаха 40% от нацио-
налната работна сила.

Внезапно Пепе се оказа в повра-
тен момент от живота си. В крайна 
сметка той прие краткосрочен 
договор да обучава в новия завод 
за слънчеви панели мексикан-
ските работници, които щяха да го 
заменят. След празните обещания 
накрая той остана безработен.

Подобно на Пепе, хиляди 
работници в Европа са засегнати 
от индустриалните промени и 
глобализацията, което е предизви-
кателство пред все по-интегрира-
ния вътрешен пазар. За справяне 
със ситуацията през 2002 г. ЕС и 
ЕИСК създадоха Консултативната 
комисия по индустриални промени 
(CCMI). Задачата на комисията е 
да прогнозира, изпреварва и ана-
лизира събитията, за да предложи 

положителни общи подходи към упра-
влението на индустриалните промени 
от икономическа, социална, територи-
ална и екологична гледна точка. Члено-
вете ≠ като представители на различни 
сектори, засегнати от модернизацията 
на икономиката, дават на комисията 
CCMI моралното право да говори 
направо с останалите от изготвящите 
политиките на ЕС. Целта им е ясна: да 

се запази конкурентоспособността на 
промишлеността в ЕС, като същевре-
менно се гарантира, че развитието е в 
полза на обществото. Жоржи Пегадо 
Лиш, председател на CCMI, определя 
трите основни задачи като „популя-
ризиране на принципите на основа-
телите на ЕС в становищата; търсене 
на отговор на предизвикателства като 
глобализацията, действията в социални 
мрежи и новите методи на работа; 
както и предвиждане и подготовка за 
индустриалните промени и преструк-
турирането […] Извличане на поуки 
от миналото, проактивно наблюдение 
на настоящето и предвиждане на бъде-
щето“.

От началото на икономическата, 
финансовата и кой знае още коя криза 
CCMI дава глас на всички значими 
участници в индустрията — работ-
ници и работодатели. През май 2011 г. 
CCMI прие три становища на тема как 
глобализацията засяга промишлената 

политика на ЕС. CCMI зае ясна и недву-
смислена позиция. Глобализацията 
създаде условия за фирмите да пре-
местват навън дейностите си и/или да 
се преструктурират. Тъй като обаче са 
изправени пред заплахата от това евти-
ната работна ръка и лошите работни 
условия извън Европа да подкопаят и 
да разрушат производството в Европа, 
стопанските ръководители и работни-
ците трябва да започнат да проумяват, 
че е нужно да си сътрудничат за спра-
вяне с предизвикателството на делока-
лизацията. Има само един път напред: 
посредством образование и обучение, 
иновации и устойчиво развитие Европа 
може да запази мястото си на първо-
класна икономическа сила.

Тъй като технологиите и научните 
изследвания стават все по-важни, 
CCMI се съсредоточава върху ИКТ и 
услугите — сектори, в които Европа 
изостава. „Това е новият фронт, на 
който трябва да изпреварим Китай и 
Индия,“ добавя Йост П. ван Ирсел, член 
на ЕИСК и докладчик по становището 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“.

На 12 юни CCMI отбеляза десетата 
си годишнина с провеждането на кон-
ференция по темата „Непрекъснати и 
устойчиви промишлени промени“. На 
нея се събраха представители на евро-
пейските промишлени асоциации, 
профсъюзи и политици, за да анали-
зират състоянието на европейската 
промишленост, предизвикателствата 
в миналото и насоките за бъдещето.

Истории като тази на Пепе се случ-
ват непрекъснато навсякъде из Европа: 
CCMI изразява решимост да промени 
това положение. (ail) ●

Защо ЕС се нуждае от различен 
бюджет и какъв да бъде

ХЙВ: Преди десет години никой не взе-
маше устойчивостта на сериозно. Днес е 
налице общо осъзнаване на факта, че не 
можем да продължаваме по досегашния 
път. Разбира се, кризата е въпрос, който 
понастоящем е тема на всеобщ разми-
съл, и тя се нуждае от краткосрочни 
решения. Устойчивостта и мисленето 
в краткосрочен контекст обаче са несъв-
местими. За щастие устойчивостта се 
превръща в нещо обичайно и тази тен-
денция ще продължи.

ЕИСК инфо: От какво се 
нуждаем, за да постигнем 
напредък при реализирането 
на нашата програма за 
устойчивост?

ХЙВ: Трябва да имаме ясна представа 
за пътя, който ни предстои, както и 
срокове, и споразумение за областите 
на действие и за последващите дейст-
вия. Мисля, че най-важното е нашите 
политически лидери да поемат своята 
отговорност и да покажат готовност да 
се ангажират с промяна в стратегията, 
както и да се постигне съгласие по кон-
кретни пътни карти и планове за дейст-
вие. (kf) ●

ята с оптимистичен тон, като прикани 
участниците да си представят колко 
трудно би било на повечето държави 
членки да преживеят подобна гло-
бална финансова криза, ако бяха сами.

Като цяло конференцията на 
ЕИСК, която беше широко отразена 
от медиите, имаше за цел да допри-
несе за дебата относно икономиче-
ското управление в ЕС. Съществува 
опасност този дебат да бъде само по 
дългосрочната политика. Този път 
обаче ораторите осъзнаваха факта, 
че решенията, които трябва да се взе-
мат през идните месеци, ще бъдат от 
първостепенно значение за бъдещето 
на ЕС. Това решение ще окаже пряко 
въздействие върху живота на граж-

даните, например върху заетостта, 
задълбочаващите се социални нера-
венства и кредитирането на малките и 
средните предприятия. Затова ЕИСК 
ще продължи да бъде единствен по 
рода си дискусионен форум, който 
отправя конкретни предложения чрез 
своите становища и диалога с оста-
налите европейски участници. Кон-
ференцията на 7 юни е част от този 
подход, който има за цел да покаже, че 
ЕС може би е по-близо до единството, 
което представя навън, отколкото до 
риска да излезе от релси и да изпадне 
в парализа. (asp) ●

ДАТСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ

Нова книга със заглавие
Active citizenship, For a better European society

Активното гражданство е от основно значение за 
ролята на Европейския икономически и социа-
лен комитет. В тази книга 24 членове на ЕИСК 
говорят за личния си принос като предприемачи, 
синдикалисти, участници в кампании и добро-
волци и разкриват широк и вълнуващ спектър 
от интереси и приоритети. Това, което ги обе-
динява, е чувството за солидарност с останалите 
членове на обществото и грижата за тяхното бла-
годенствие. (cl) ●

НАКРАТКО

Пиер Жан Кулон, член на ЕИСК, 
група „Работници“

Повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО
Цифров пазар за растеж

През май ЕИСК прие становище относно овладяването на растежа 
чрез единния цифров пазар. Становището е част от консултация на 
датското председателство за развитието на цифровите технологии в 
бъдеще. Залогът за ЕС е висок. Проучванията показват, че до 2020 г. 
единният цифров пазар би добавил 4% към БВП на Европа.

В становището се призовава за 
бързо изграждане на инфраструк-
тура на цялата територия на Европа, 
включително в отдалечените райони, 
за да се гарантира всеобщ достъп до 
интернет.

Според докладчика по становището Лор Батут (Франция, група 
„Работници“) „обучението е жизненоважно“, като се има предвид, че 
към 2015 г. 95% от работните места ще изискват умения, свързани с 
интернет. Тя добавя, че достъпът за всички – включително за по-въз-
растните граждани – до хардуер и софтуер, както и до обучение за 
тяхното използване, са предпоставки за справянето с това предизви-
кателство.

За да се даде тласък на електронната търговия, ЕИСК призовава за 
хармонизиране на търговското законодателство и законодателството 
за непрякото данъчно облагане. Комитетът обаче предупреждава, че 
това не бива да се използва като извинение за увеличаване на данъч-
ните ставки. (mb) ●

Европа изостава в постигането на енергийните цели

Напредъкът в изграждането на икономика с ниски въглеродни емисии, 
осъществяван от ЕС и от някои от неговите държави членки, е недос-
татъчен и съществува опасност да не бъдат постигнати поставените 

цели. Това предупреждение е 
отправено в становището на 
Европейския икономически 
и социален комитет (ЕИСК) 
относно „Енергийната пътна 
карта за периода до 2050 г.“, 
прието на пленарната сесия 
през май.

Според Комитета ЕС не признава степента, в която той изостава в 
постигането на собствените си цели. „Намаляването на силно замър-
сяващите производствени процеси в ЕС, растежът в други части на 
света и произтичащият от това внос в ЕС скриват мащаба на неиз-
пълнението“, заявява докладчикът по становището Пиер Жан Кулон 
(група „Работници“, Франция).

В становището се критикува напредъкът в областта на енергий-
ната ефективност и възобновяемите енергийни източници. В него се 
твърди, че разработването на възобновяемите енергийни източници се 
задържа поради нестабилната подкрепа от страна на правителствата, а 
в някои случаи и поради съпротива на местно равнище.

Комитетът отново призовава за създаването на Европейски форум 
на гражданското общество за насърчаване на информационния поток в 
рамките на ЕС посредством провеждането на редовни срещи на всички 
заинтересовани страни, на които да се обсъжда енергийният преход 
през периода до 2050 г.

„Днес приемането от страна на обществото на един или друг енер-
гиен избор е предизвикателство пред европейските демокрации“, 
заяви съдокладчикът по становището Ричард Адамс (група „Други 
интереси“, Обединено кралство), като добави, че „пътната карта за 
периода до 2050 г. трябва да се използва не само за започване на въз-
можно най-широка дискусия сред европейците, но и за насърчаване 

на ангажираност на всички равнища – лично, регионално, национално 
и европейско“. (mb) ●

Европейските социални предприятия и европейските 
фондове за социално предприемачество

В две свои становища – „Европейски фондове за социално предприема-
чество“ (докладчик Ариан Родерт, група „Други интереси“) и „Иници-
атива за социалното предприемачество“ (докладчик Джузепе Герини, 
група „Други интереси“) – ЕИСК насърчи Комисията и държавите 
членки да подобрят достъпа на социалните предприятия до общест-
вени поръчки и финансиране, да разработят национални рамки за рас-
теж на социалните предприятия и да прилагат европейските фондове 
за социално предприемачество, когато това е целесъобразно.

В сектора на социалната икономика 
в ЕС вече работят 11 милиона души, 
което представлява 6% от работната 
сила. Приблизително едно от всеки 
четири предприятия, основани в 
Европа, е социално предприятие. В 
настоящите условия на криза и на 
постоянно нарастване на броя на 
хората без работа или достъп до ико-

номически ресурси, ЕИСК желае да се увеличат растежът, заетостта 
и конкурентоспособността като едновременно с това се създаде по-
приобщаващо общество, в съответствие със стратегията „Европа 2020“.

ЕИСК счита, че бъдещите европейски фондове за социално пре-
дприемачество следва да бъдат придружени от други финансови 
инструменти, посветени на развитието на социалните предприятия. 
Сами по себе си европейските фондове за социално предприемачество 
няма да бъдат достатъчни за подобряването на достъпа до подходящ 
капитал. (ail) ●

Преди пет години Европейският съвет 
възложи на няколко известни евро-
пейски личности задачата да изготвят 
доклад относно предизвикателствата 
за ЕС през следващите 20  години. 
Групата на „мъдреците“ под пред-
седателството от Фелипе Гонзалез и 
с участието на Марио Монти и Лех 
Валенса заключи през май 2010 г., че 
Европа трябва да бъде изградена на 
нови основи. Приоритетите, избро-
ени в доклада, включват: икономиче-
ския растеж, конкурентоспособността, 
демократичната легитимност и лидер-
ската позиция в борбата с изменението 
на климата. Именно тези теми са в 
сърцевината на ежедневната работа 
на европейското организирано граж-
данско общество в ЕИСК по време на 
публични изслушвания, конференции, 
в проучвателни групи и становища. В 
никакъв случай не е съвпадение, че 
в отговорите на мъдреците и в пове-
чето политически позиции на ЕИСК 
се споделя един общ основен прин-
цип: „Нуждаем се от повече, а не от 
по-малко Европа“.

За нас в ЕИСК „повече Европа“ 
трябва да бъде и водещият принцип 
на многогодишната финансова рамка 
(МФР) за периода 2014-2020 г., въз 
основа на която ще се определи и 
бюджетът на ЕС за следващите шест 
години. Когато беше одобрена пре-
дишната МФР, повечето европейски 
икономики бяха във фаза на рас-
теж и финансовата стабилност беше 
даденост. Като се има предвид насто-
ящата нестабилност и вълната от 
ограничителни мерки, която залива 
Европа, съществува риск от приема-
нето на минимален бюджет. Ето защо 
Европейската комисия (ЕК) предлага 
общият бюджет на ЕС да се запази на 
сегашното равнище от 1% от БВП на 
ЕС, докато някои държави членки 
призовават за съкращения. От своя 
страна на пленарна си сесия през 
май ЕИСК прие становище, в което 
призовава за нарастване до 1,11%. 

Нека да си припомним дефиници-
ята за бюджет: „оценка на разходите, 
приходите и ресурсите за определен 
период от време, която отразява бъде-
щите финансови условия и цели“. Да 
я съпоставим със ситуацията, пред 
която ЕС е изправен в настоящия 
момент: сега, когато целите са по-
високи, трябва да се преразгледат 
както разходите, така и приходите. Ако 
ЕС наистина иска да направи същест-
вена стъпка в посока на интеграцията 
и да поеме повече отговорност, той 
трябва да поеме управлението на рас-
тежа, за да защити европейския социа-
лен модел. И това е възможно само ако 
бюджетът – инструментът, който ЕС 
използва, за да постигне своите цели 
– е достатъчно амбициозен.

Във връзка с това в предложението 
си за МФР ЕК подобрява и опростява 
структурата на бюджета. Друга поло-
жителна стъпка са критиките на ЕК 
към подхода на определени държави 
членки към преговорите, ръководен от 
принципа за справедливата компенса-
ция и хоризонталното равенство. Що 
се отнася до приходите ЕИСК под-
крепя въвеждането на нова система 
от собствени ресурси, която включва 
промяната на ресурса на базата на ДДС 
и данъка върху финансовите сделки. 
По отношение на разходите институ-
циите и държавите членки би тряб-
вало да имат предвид принципа на 
добавената европейска стойност – иде-
ята, че едно евро, похарчено на равни-
щето на ЕС, е по-ефективно отколкото 
евро, похарчено на национално рав-
нище. Двете основни разходни пера 
в бюджета – ОСП и политиката на 
сближаване – също имат подобрена 
структура в предложението на ЕК, 
която благоприятства ефикасността 
и ефективното селско стопанство и 
се стреми да редуцира разпиляването 
на фондовете чрез насърчаването на 
макропроекти. Въпреки това ЕИСК 
предупреждава, че, ако се прилагат 
макроикономически условия при 

изплащането на средства, съществува 
опасност актуалната политика на сбли-
жаване да ощети най-слабо развитите 
региони на ЕС.

Идеята, че се нуждаем „от повече, 
а не по-малко Европа“, се допълва от 
друга концепция, която се чува посто-
янно в ЕИСК и която набира скорост: 
„Цената за липсата на Европа“. Ако 
размерът, ефективността и прозрач-
ността на бюджета на ЕС не съответ-
стват на значимостта на разглежданите 
въпроси, може да се окаже, че посре-
щаме предизвикателствата на 21-ви 
век с един по-слаб ЕС, и това ще бъде 
пълната противоположност на пред-
ложенията на мъдреците. (asp) ●

Обявен през 1989 г. от Управителния 
съвет на Програмата на ООН за разви-
тие, Световният ден на населението 
се отбелязва всяка година на 11 юли, с 
цел да се повиши степента на инфор-
мираност за проблемите, свързани със 
световното население и устойчивостта. 
Тъй като проблемите на световното 
население и устойчивостта са нераз-
ривно свързани, ЕИСК инфо се срещна 
с Ханс-Йоахим Вилмс, председател на 

11 юли: Световен ден на населението

Обсерваторията на устойчивото раз-
витие на ЕИСК, за разговор по повод 
Световния ден на населението.

ЕИСК инфо: Актуално ли е да 
отбелязваме днес Световния 
ден на населението?

Ханс-Йоахим Вилмс: Важно е, тъй като 
трябва да обмислим как да се справим с 
проблемите на световното население и 

по-специално продоволствената сигур-
ност. Явно е, че сред селскостопанските 
производители има два лагера – така е 
и в ЕИСК. Конвенционалните селско-
стопански производители твърдят, че 
можем да произвеждаме повече чрез 
увеличаване на площта обработва-
ема земя. Аз принадлежа към втората 
група, която счита, че планетата може 
да изхрани всички чрез справедливо 
разпределение.

ЕИСК инфо: Какво означава 
това?

ХЙВ: Статистическите данни, предста-
вени от Организацията на ООН по пре-
храната и земеделието (ФАО), показват, 
че светът може да произведе достатъчно 
храна за всички, но че храните не се 
произвеждат там където е нужно, нито 
с необходимото качество, нито в доста-
тъчно количество. Въпросът е как да се 
промени тази ситуация. Последиците са 
катастрофални – пример за това са обез-
лесяването в Бразилия и Аржентина. 
Фактът, че европейците не могат да про-
извеждат достатъчно храни, показва, че 
е необходима промяна в поведението от 
наша страна, но и от страна на произво-

дителите в развиващите се страни. Друг 
аспект, който трябва да се изтъкне е 
значителната промяна на хранителните 
навици през миналия век – например 
увеличената консумация на месо.

ЕИСК инфо: Какво би 
трябвало да се промени?

ХЙВ: Трябва да се случат много неща, 
за да се създаде цялостен контекст. 
Прекалено просто е да се застъпваме 
за разширяване на площите обработ-
ваема земя. Трябва да гарантираме, 
че държавите ще могат да бъдат въз-
можно най-независими. Няма смисъл, 
например, да транспортираме фуражи 
по целия свят. Погрешно е също така да 
преобразуваме природните резервати 
в Германия, за да бъдат използвани за 
производство на суровини от биомаса 
– това са само два примера.

ЕИСК инфо: ЕИСК посочи 
ясно многократно, че нашият 
модел на производство и 
потребление се нуждае от 
преосмисляне. Считате ли, 
че това е достатъчно, за да 
доведе до устойчиво бъдеще?

Изграждане на мостове над бурни води
Интервю с Николай Вамен, министър по европейските въпроси на Дания

ЕИСК Инфо: Какви бяха 
амбициите на датското 
председателство?

Николай Вамен: От самото начало 
беше ясно, че Дания поема предсе-
дателството на Съвета по време на 
сериозна икономическа криза. Ясната 
амбиция на датското председател-
ство беше да помогне за това Европа 

отново да стъпи на крака и да излезе от 
кризата – не чрез сензационни заглавия 
в европейските медии, а чрез упорита 
работа и постигане на резултатите, от 
които се нуждае Европа. През послед-
ните шест месеца ние положихме зна-
чителни усилия, за да постигнем това, 
като „изграждаме мостове над бурни 
води“ и насърчаваме напредъка чрез 
преговори.

Датското председателство спомогна 
за изготвяне на икономическа поли-
тика, насочена съм справяне с кризата 
от две посоки – за да се гарантира ико-
номическото възстановяване, беше 
необходимо да се възстанови довери-
ето чрез консолидиране на публичните 
финанси и да се насърчава растежът и 
създаването на нови работни места чрез 
реформи и нови инициативи.

Обръщайки поглед назад към пред-
седателството, мисля че е справедливо 
да се каже, че наистина успяхме да 
подтикнем Европа да направи важна 
стъпка напред по този път.

ЕИСК Инфо: Кои според Вас 
са най-значителните ви 
постижения?

Николай Вамен: От самото начало 
датското председателство постави 
акцент върху полагането на солидни 
усилия, които ще позволят на Европа 
да постигне по-голям напредък. През 
последните шест месеца ние се стре-
мяхме да постигнем реални резултати 
във всички области. Най-важното 
постижение не се съдържа в едно един-
ствено заглавие в медиите, а по-скоро 
във факта, че показахме, че ЕС функ-
ционира и постига резултати въпреки 
кризата. Гордея се с това, че датското 
председателство в сътрудничество с 
другите институции на ЕС даде важен 
принос за изваждане на Европа от кри-
зата.

Наред с това бих могъл да изтъкна 
три постижения извън вече спомена-
тата икономическа програма. Сред тях 
е постигането на съгласие по отно-
шение на Директивата за енергийна 

ефективност. Това не само е добре за 
климата и за нашата енергийна зави-
симост, а спомага и за създаването на 
400 000 работни места в Европа. Друго 
важно постижение е регламентът за 
роуминга – той ще осигури по-ниски 
цени на мобилните услуги в чужбина, 
когато използваме нашите смартфони. 
В заключение, чрез предоставянето на 
Сърбия на статут на страна кандидатка 
направихме важна стъпка към гаранти-
ране на демокрацията в Европа.

ЕИСК Инфо: Разходната 
ефективност бе характерна 
черта на датското 
председателство. Поради 
факта, че на заседанията беше 
осигурявана само чешмяна 
вода, ви беше даден прякора 
„председателството на 
чешмяната вода“.

НВ: Честно казано всъщност се гордея 
много с този наш прякор. Защо? Защото 
той показва истината – Дания не само 
има прясна вода с изключително 

качество в своите водопроводи, а ние 
също ценим значително екологичната 
разходна ефективност. Ние сме загри-
жени за нашите ресурси и въглеродни 
емисии. Именно това е основен водещ 
принцип за планиране на нашето пред-
седателство като цяло.

Поради това всички заседателни 
зали и хотелски стаи бяха екологично 
сертифицирани. Менюто се основаваше 
на сезонни продукти, 50% от които са 
от местни доставчици. Наред с това 
бяха приложени програми за ограни-
чаването на хранителните отпадъци и 
тези отпадъци бяха транспортирани 
директно в местните централи за про-
изводство на биогаз и превърнати в 
енергия за датските домакинства.

Знам, че някои от моите колеги се 
вдъхновиха от екологичния подход 
на Дания и се надявам, че следващите 
председателства ще последват този при-
мер. (pln/mb) ●

Николай Вамен, министър по европейските 
въпроси на Дания

Бенедикт Федерспил, член на ЕИСК, 
група „Други интереси“

Мари-Луиз Кнуперт, член на ЕИСК, 
група „Работници“

Нилс Юл Андреасен, член на ЕИСК, 
група „Работодатели“

©
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Датското председателство през погледа на 
датските членове на ЕИСК
Нямаме друг избор, освен да променим потребителските си навици
Интервю с г-жа Бенедикт Федерспил, член на ЕИСК и главен юрисконсулт в 
Датския съвет на потребителите

Председателство, което гаси пожари
Интервю с г-н Нилс Юл Андреасен, член на група 

„Работодатели“ на ЕИСК и директор на Датския съвет 

по въпросите на селското стопанство и храните

ЕИСК Инфо: Във връзка 
с Европейския ден на 
потребителите, който бе 
отбелязан на 15 март 2012 г., 
Европейският икономически и 
социален комитет организира 
съвместно с Датския съвет на 
потребителите конференция 
на тема „Устойчивото 
потребление по време 
на криза“. Смятате ли, че 
датското председателство 

ЕИСК Инфо: В навечерието на 
датското председателство Вие 
настоявахте то да избере за 
свой приоритет насърчаването 
на конкурентоспособността 
на европейските 
предприятия, по-специално 
в сектора на храните. Как 
оценявате постигнатото от 
председателството в тази 
област?

Нилс Юл Андреасен: Трудно ми е да 
преценя, тъй като много усилия бяха 
хвърлени за потушаване на финансо-
вата криза в ЕС и в крайна сметка за 
опазване на еврото. Това бяха по-скоро 
действия, насочени към овладяване 
на щетите, отколкото положителни 
стъпки към повишаване на конкурен-
тоспособността на европейските пред-
приятия. Въпреки всичко смятам, че в 
дългосрочен план това ще донесе кон-
курентно преимущество на европей-
ския бизнес сектор, включително и на 
този на селското стопанство и храните.

ЕИСК Инфо: Датското 
председателство ръководеше 
преговорите за реформата 
на общата селскостопанска 
политика — задача, която сега 
ще бъде поета от кипърското 

на ЕС се е вслушало в призива 
ни за преосмисляне на нашите 
потребителски практики?

Бенедикт Федерспил: Почвата беше 
вече подготвена, защото думите „еколо-
госъобразност“ и „устойчивост“ са сред 
приоритетите и целите както на датското 
правителство по принцип, така и на пред-
седателството. Министрите и останалите 
изтъкнати оратори на конференцията 
посочиха недвусмислено, че не е въз-
можно моделите ни на потребление да 
останат непроменени.

ЕИСК Инфо: Кризата не отслабва 
ли аргументите в полза на 
устойчивото потребление?

БФ: Не можем да си позволим да не вклю-
чим устойчивостта във всичките си поли-
тики. Намирането на изход от кризата 
представлява и възможност да намерим 
нови, финансово достъпни и устойчиви 
решения. Един такъв пример е директи-
вата относно енергийната ефективност, 

председателство. Смятате 
ли, че преговорите вървят в 
правилната посока?

НЮА: Доколкото виждам, преговорите 
не вървят наникъде, така че не може 
да се каже дали вървят в правилната 
посока. Много време отнеха усилията 
да бъде постигната яснота по предло-
жението на Европейската комисия и 
последствията от него. Едва наскоро 
държавите членки и неправителстве-
ните организации представиха ясни 
възгледи и позиции.

Междувременно контекстът се 
променя динамично поради задълбо-
чаването на финансовата криза в Евро-
пейския съюз, променящите се модели 
на предлагане и търсене на храна на све-
товния пазар и повишеното внимание 
към темата на устойчивото производ-
ство и потребление. В своята съвкуп-
ност тези обстоятелства могат силно 
да повлияят на политическите нагласи 
относно значимостта на сектора на сел-
ското стопанство и храните в Европей-
ския съюз и на европейския модел на 
селскостопанско производство.

ЕИСК Инфо: Беше ли датското 
председателство в центъра 
на общественото внимание в 
Дания или не му се обръщаше 
много внимание?

НЮА: Както в Дания, така и в Брюк-
сел се проведоха много и разнообразни 
прояви. В това отношение датското 
правителство се справи отлично. За 
съжаление в медиите доминираха 
някои вътрешни въпроси, както и 
финансовата криза в ЕС, което отклони 
вниманието от темата за ЕС и усили-
ята, полагани от датското председател-
ство. (pln/mb) ●

по която току-що бе постигнато спора-
зумение. Конфедерацията на датската 
промишленост неотдавна потвърди, че 
би трябвало да е възможно да се постиг-
нат както икономическите, така и еколо-
гичните цели в перспективата на 2020 г.

ЕИСК Инфо: Какво трябва 
да направим, за да улесним 
потребителите да възприемат 
принципите на устойчивото 
потребление?

БФ: Трябва всеки един от нас да поеме 
своята отговорност и да подкрепи пре-
връщането на устойчивото потребление 
в норма на поведение. В този контекст 
председателството поиска от ЕИСК да 
изготви становище за възможностите да 
се създадат стимули за устойчиво про-
изводство и потребление. Няма обаче 
лесни решения и ще бъде въпрос на 
продължителна работа да се реализират 
финансово достъпни и същевременно 
устойчиви продукти и услуги през след-
ващите години. (pln/mb) ●

Енергийна ефективност: произведено в Дания
Интервю с г-жа Мари-Луиз Кнуперт, член на група „Работници“ на ЕИСК, секретар 
на Датската конфедерация на профсъюзите

ЕИСК Инфо: Миналия декември 
казахте, че председателството 
трябва да постави акцент 
върху създаването на „зелени“ 
работни места и включването на 
младите хора на пазара на труда. 
Достатъчно ли беше направено 
от председателството в това 
отношение?

Мари-Луиз Кнуперт: Председателството 
направи всичко, което беше по силите му, 
за да превърне растежа и работните места 
в приоритет – нелесна задача в контекста 

на икономическата криза. Доволна съм, 
че то успя да постигне споразумение 
относно директивата за енергийна ефек-
тивност.

Ако се бяхме провалили в това, 
щяхме да изпуснем златна възможност 
да помогнем на страните от ЕС да дейст-
ват ефективно относно потреблението 
на енергия и да насърчат създаването на 
хиляди работни места в момент, в който 
те са така необходими.

Датското председателство запази 
акцента си върху борбата с младежката 
безработица. Сега е моментът да се 
действа. Това означава, че ЕС трябва да 
ориентира политиката си към подкрепа 
за предоставянето на възможности на 
младите хора. Това може да се постигне 
чрез проактивно използване на Европей-
ския социален фонд. Във връзка с това 
Датската конфедерация на профсъюзите 
и датските работодатели предложиха 
средствата му да се използват за въвеж-
дане на схеми за придобиване на профе-
сионален опит в държавите членки.

Това може да бъде отразено и в пре-
говорите по директивите за възлагане 
на обществени поръчки, в които съвсем 
правомерно би могло да се включи изис-
кването дружествата, които желаят да им 
бъдат възлагани договори за обществени 
поръчки, да осигуряват определен брой 
стажове. Това са само два практически 
примера.

ЕИСК Инфо: Вие участвахте 
наскоро в среща, която се проведе 
в Копенхаген, и по време на 
която бяха разгледани начините 
за ангажиране на гражданите с 
Европейския проект. Трудно ли е 
да бъдат включени датчаните в 
европейския дебат?

Мари-Луиз Кнуперт: Доверието и 
общественото одобрение за членството 
в ЕС могат да бъдат постигнати един-
ствено, ако европейските политици 
покажат, че разрешават проблемите на 
обикновените граждани. Хората трябва 
да могат да усещат приноса на ЕС в еже-
дневието. Има конкретни предложения 
как може да се постигне това и приме-
рите, посочени по-горе, са част от тях.

ЕИСК Инфо: Известни ли са Ви 
комуникационни кампании, 
проведени в Дания, от които ЕС 
би следвало да се поучи?

Мари-Луиз Кнуперт: ЕС трябва да бъде 
възможно най-конкретен в своите дей-
ности в областта на комуникацията, 
макар и това да е преди всичко задача на 
лицата, отговорни за вземането на реше-
ния в държавите членки. „Гражданската 
платформа“ (Folkemødet), създадена на 
остров Борнхолм въз основа на идея от 
Швеция, е само един пример за пряк 
диалог между политиците и обще-
ството. Комуникационната политика 
на ЕС следва да се базира на отворени 
методи на координация и обмяна на 
опит, които се използват понастоящем 
в толкова много други области. (pln/
mb) ●

Глобализация и делокализация: има ли 
бъдеще промишлеността в ЕС?
Пепе работи години наред в завод за 
слънчеви панели в една от страните 
в ЕС. Работата му беше чудесна — 
на постоянен договор и при добри 
условия. Фирмата печелеше добре 
и се разширяваше непрекъснато. 
Дори се ползваше от специални 
условия от местната власт и от 
национални субсидии за сектора 
на енергетиката от възобновяеми 
източници. Всичко изглеждаше 
прекрасно… докато не настъпи 
кризата. И хубавите времена свър-
шиха.

Поради ограниченията в 
бюджета националното правител-
ство беше принудено да намали 
субсидиите, което сви драматично 
търсенето на слънчеви панели. В 
резултат фирмата реши да затвори 
завода и да премести производ-
ството в Мексико. В крайна сметка 
целият персонал остана без работа 
и се присъедини към безработните, 
които вече достигаха 40% от нацио-
налната работна сила.

Внезапно Пепе се оказа в повра-
тен момент от живота си. В крайна 
сметка той прие краткосрочен 
договор да обучава в новия завод 
за слънчеви панели мексикан-
ските работници, които щяха да го 
заменят. След празните обещания 
накрая той остана безработен.

Подобно на Пепе, хиляди 
работници в Европа са засегнати 
от индустриалните промени и 
глобализацията, което е предизви-
кателство пред все по-интегрира-
ния вътрешен пазар. За справяне 
със ситуацията през 2002 г. ЕС и 
ЕИСК създадоха Консултативната 
комисия по индустриални промени 
(CCMI). Задачата на комисията е 
да прогнозира, изпреварва и ана-
лизира събитията, за да предложи 

положителни общи подходи към упра-
влението на индустриалните промени 
от икономическа, социална, територи-
ална и екологична гледна точка. Члено-
вете ≠ като представители на различни 
сектори, засегнати от модернизацията 
на икономиката, дават на комисията 
CCMI моралното право да говори 
направо с останалите от изготвящите 
политиките на ЕС. Целта им е ясна: да 

се запази конкурентоспособността на 
промишлеността в ЕС, като същевре-
менно се гарантира, че развитието е в 
полза на обществото. Жоржи Пегадо 
Лиш, председател на CCMI, определя 
трите основни задачи като „популя-
ризиране на принципите на основа-
телите на ЕС в становищата; търсене 
на отговор на предизвикателства като 
глобализацията, действията в социални 
мрежи и новите методи на работа; 
както и предвиждане и подготовка за 
индустриалните промени и преструк-
турирането […] Извличане на поуки 
от миналото, проактивно наблюдение 
на настоящето и предвиждане на бъде-
щето“.

От началото на икономическата, 
финансовата и кой знае още коя криза 
CCMI дава глас на всички значими 
участници в индустрията — работ-
ници и работодатели. През май 2011 г. 
CCMI прие три становища на тема как 
глобализацията засяга промишлената 

политика на ЕС. CCMI зае ясна и недву-
смислена позиция. Глобализацията 
създаде условия за фирмите да пре-
местват навън дейностите си и/или да 
се преструктурират. Тъй като обаче са 
изправени пред заплахата от това евти-
ната работна ръка и лошите работни 
условия извън Европа да подкопаят и 
да разрушат производството в Европа, 
стопанските ръководители и работни-
ците трябва да започнат да проумяват, 
че е нужно да си сътрудничат за спра-
вяне с предизвикателството на делока-
лизацията. Има само един път напред: 
посредством образование и обучение, 
иновации и устойчиво развитие Европа 
може да запази мястото си на първо-
класна икономическа сила.

Тъй като технологиите и научните 
изследвания стават все по-важни, 
CCMI се съсредоточава върху ИКТ и 
услугите — сектори, в които Европа 
изостава. „Това е новият фронт, на 
който трябва да изпреварим Китай и 
Индия,“ добавя Йост П. ван Ирсел, член 
на ЕИСК и докладчик по становището 
„Индустриална политика за ерата на 
глобализацията“.

На 12 юни CCMI отбеляза десетата 
си годишнина с провеждането на кон-
ференция по темата „Непрекъснати и 
устойчиви промишлени промени“. На 
нея се събраха представители на евро-
пейските промишлени асоциации, 
профсъюзи и политици, за да анали-
зират състоянието на европейската 
промишленост, предизвикателствата 
в миналото и насоките за бъдещето.

Истории като тази на Пепе се случ-
ват непрекъснато навсякъде из Европа: 
CCMI изразява решимост да промени 
това положение. (ail) ●

Защо ЕС се нуждае от различен 
бюджет и какъв да бъде

ХЙВ: Преди десет години никой не взе-
маше устойчивостта на сериозно. Днес е 
налице общо осъзнаване на факта, че не 
можем да продължаваме по досегашния 
път. Разбира се, кризата е въпрос, който 
понастоящем е тема на всеобщ разми-
съл, и тя се нуждае от краткосрочни 
решения. Устойчивостта и мисленето 
в краткосрочен контекст обаче са несъв-
местими. За щастие устойчивостта се 
превръща в нещо обичайно и тази тен-
денция ще продължи.

ЕИСК инфо: От какво се 
нуждаем, за да постигнем 
напредък при реализирането 
на нашата програма за 
устойчивост?

ХЙВ: Трябва да имаме ясна представа 
за пътя, който ни предстои, както и 
срокове, и споразумение за областите 
на действие и за последващите дейст-
вия. Мисля, че най-важното е нашите 
политически лидери да поемат своята 
отговорност и да покажат готовност да 
се ангажират с промяна в стратегията, 
както и да се постигне съгласие по кон-
кретни пътни карти и планове за дейст-
вие. (kf) ●

ята с оптимистичен тон, като прикани 
участниците да си представят колко 
трудно би било на повечето държави 
членки да преживеят подобна гло-
бална финансова криза, ако бяха сами.

Като цяло конференцията на 
ЕИСК, която беше широко отразена 
от медиите, имаше за цел да допри-
несе за дебата относно икономиче-
ското управление в ЕС. Съществува 
опасност този дебат да бъде само по 
дългосрочната политика. Този път 
обаче ораторите осъзнаваха факта, 
че решенията, които трябва да се взе-
мат през идните месеци, ще бъдат от 
първостепенно значение за бъдещето 
на ЕС. Това решение ще окаже пряко 
въздействие върху живота на граж-

даните, например върху заетостта, 
задълбочаващите се социални нера-
венства и кредитирането на малките и 
средните предприятия. Затова ЕИСК 
ще продължи да бъде единствен по 
рода си дискусионен форум, който 
отправя конкретни предложения чрез 
своите становища и диалога с оста-
налите европейски участници. Кон-
ференцията на 7 юни е част от този 
подход, който има за цел да покаже, че 
ЕС може би е по-близо до единството, 
което представя навън, отколкото до 
риска да излезе от релси и да изпадне 
в парализа. (asp) ●

ДАТСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКЯ СЪЮЗ

Нова книга със заглавие
Active citizenship, For a better European society

Активното гражданство е от основно значение за 
ролята на Европейския икономически и социа-
лен комитет. В тази книга 24 членове на ЕИСК 
говорят за личния си принос като предприемачи, 
синдикалисти, участници в кампании и добро-
волци и разкриват широк и вълнуващ спектър 
от интереси и приоритети. Това, което ги обе-
динява, е чувството за солидарност с останалите 
членове на обществото и грижата за тяхното бла-
годенствие. (cl) ●

НАКРАТКО

Пиер Жан Кулон, член на ЕИСК, 
група „Работници“

Повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinionsp
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УВОДНА СТАТИЯ

Кризата на държавния дълг и фискалният 
съюз: двете страни на една и съща монета?

Уважаеми читатели,
Конференцията на ООН за устойчивото развитие 

„Рио+20“, която се проведе в Рио де Жанейро от 20 до 

22 юни 2012 г. като продължение на Срещата за Земята 

от 1992 г., беше важна възможност за обсъждане на 

прехода към истински устойчиво бъдеще за всички, 

но резултатите без съмнение се оказаха по-неефективни отколкото би искала деле-

гацията на ЕИСК.

През изминалата година ЕИСК изготви приобщаваща и всеобхватна програма, 

която осигурява равнопоставеност между трите стълба на устойчивостта – социалния, 

икономическия и екологичния. Ние призоваваме по-специално за пътна карта на 

устойчивостта, предвиждаща конкретни общи и междинни цели, действия и механи-

зми. Поради това можем само да съжаляваме, че много от очакванията на европейското 

и световното гражданско общество бяха пренебрегнати, и трябва да се надяваме, че 

през периода на прилагане ще има възможност да се направят подобрения и да се 

отиде отвъд приетата в Рио окончателна декларация.

Държавните и правителствените ръководители, които се събраха в Рио, пропуснаха 

уникална възможност да направят решителна крачка към постигането на по-голяма 

социална и екологична справедливост. Това, за което най-много съжалявам, е липсата 

на конкретен план за действие за следващите години и на обвързващи споразумения 

относно практиките за устойчиво развитие. За съжаление беше обърнато твърде малко 

внимание на социалния аспект на устойчивото развитие и цели като изкореняването 

на бедността и осигуряването на достъп до храна, чиста вода и устойчива енергия не 

получиха мястото, което се надявахме да заемат. Не станахме свидетели и на преобра-

зуването на Програмата на ООН за околната среда (UNEP) в специализирана агенция.

Последното ни разочарование е фактът, че не беше създаден омбудсман за бъде-

щите поколения. Признаването на нуждата от международен орган, който да поставя 

спазването на правата на бъдещите поколения над краткосрочните икономически 

интереси, би имало символична значимост.

Въпреки това някои резултати от конференцията могат да се смятат за успех. Със 

задоволство отбелязваме, че понятието „зелена икономика“ зае централно място в 

окончателната декларация като движеща сила на устойчивото развитие. Приветстваме 

също въвеждането на понятието „цели на устойчивото развитие“, които трябва да 

дефинираме и да осъществим възможно най-бързо, за да стане тази среща начало 

на процес, който да промени света и да превърне нашите общества в по-устойчиви и 

приобщаващи. Не на последно място беше призната ролята на гражданското общество 

в създаването на условия за устойчиво развитие и в неговото осъществяване.

Казвал съм го и преди: пътят от Рио е също толкова важен, колкото и пътя към 

Рио. Отсега нататък последващите действия във връзка с конференцията „Рио+20“ 

трябва да станат един от приоритетите на гражданското общество и аз ще продължа 

да работя по тях в рамките на основните ми задачи до края на моя мандат като пред-

седател на ЕИСК.

Стафан Нилсон

Председател

13 юли 2012 г.
Рейкявик, Исландия: първо 
заседание на Съвместния 
консултативен комитет 
„ЕС—Исландия“

6 септември 2012 г.
Кипър: обществено 
изслушване „Областта 
на персоналните, 
социалните, здравните и 
образователните услуги“

25 септември 2012 г.
ЕИСК, Брюксел: Повече 
усилия за по-силна Европа! 
Гражданското общество: 
пълноправен партньор в 
стратегията „Европа 2020“

28 септември 2012 г.
Лисабон, Португалия: 
конференция „Реформи на 
пазара на труда в отговор 
на кризата“

В ТОЗИ БРОЙ
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3 Кипър иска по-добра 
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по европейските въпроси
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Николай Вамен, министър 
по европейските въпроси на 
Дания
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ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА

НАКРАТКО

Европейски пчели!

Пчелите играят съществена роля в при-
родната екосистема още от древността; 
извършваното от тях опрашване е жизне-
новажна част от земеделските ни практики. 
През последните години медоносните пчели 
намаляват тревожно бързо. Причината за 
това явление все още не е известна, макар 
че е възможно то да се дължи на замърся-
ването, засаждането на монокултури и пре-
комерната употреба на пестициди.

Нашият комитет е запознат с този проблем и осъзнава последиците от него за 
биологичното разнообразие, качеството и сигурността на храните. Ето защо на 
7 май 2012 г. Европейският икономически и социален комитет и Комитетът на 
регионите инсталираха два кошера на покрива на сградата „Жак Делор“ в Брюксел. 
Това събитие бележи завършекът на проект, започнат от нашите комитети преди 
около година с помощта на „Apis Bruoc Sella“, сдружение, което си поставя за цел 
да насърчава разпространението на кошери по покривите в градовете. Целта на 
проекта е да покаже, че градовете също могат да играят роля за опазване на био-
логичното разнообразие и че всеки от нас може да даде своя скромен принос, за 
да помогне за опазването на застрашените ни екосистеми.

На 31 май няколко късметлии, които присъстваха на официалното откриване 
на проекта на комитетите „Градски пчели“, имаха възможност да опитат първия 
мед на комитетите (произведен за малко повече от 20 дни „труд“). Очаква се двата 
кошера да произвеждат около 40 килограма мед годишно. (rdr) ●

Ден на отворените врати – 2012 г.
ЕИСК отваря врати за обществеността

Над 3000 души посетиха ЕИСК на 
12 май 2012 г., когато за 20-и път 
се проведе Денят на отворените 
врати на институциите на ЕС. 
Тази година темата на проявата 
беше „устойчивост и екологична 
икономика“. Целта е да се повиши 
осведомеността по ключови теми, 
свързани с конференцията на ООН 
„Рио+20“ за устойчивото развитие. 

Съществени въпроси като екологични работни места, възобновяеми енергийни 
източници, устойчиви градове и потребление на вода бяха представени по твор-
чески и интерактивен начин. Посетителите имаха възможност да разговарят с 
членове и служители на Комитета, да се запознаят с работата на ЕИСК и да се 
включат в забавни дейности за цялото семейство. Председателят Стафан Нилсон 
и заместник-председателят Ана Мария Дарманин, както и генералният секретар 
Мартин Уестлейк присъстваха през целия ден и участваха активно в посрещането 
на посетители и обсъждането на екологични въпроси. И тази година инициативата 
се увенча с успех благодарение на похвалния (и доброволен) труд на многобройни 
членове и служители на Комитета, които представиха динамичен и енергичен 
образ на нашата институция пред обществеността. (rdr) ●
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Следващият брой ще излезе през септември 2012 г.

От 2008  г. насам икономическата 
криза, която започна в САЩ, заема 
централно място в медиите и в поли-
тическия дневен ред на световните 
лидери. Сега, когато кризата обхвана 
и Европа, сравненията между Федерал-
ния резерв и Европейската централна 
банка стават все по-популярни. В броя 
си от 16 юни сп. „Икономист“ сравнява 
публичните финанси на Калифор-
ния с тези на Гърция. Според стати-
ята, чийто автор е кореспондентът в 
Лос  Анджелис, Европейският съюз 

е смятан за по-интегриран извън 
своите граници, отколкото в самата 
Европа: в противен случай защо да 
се прави сравнение между федерален 
американски щат и държава членка 
на ЕС? Европейският икономически и 
социален комитет е убеден, че „повече 
Европа“ означава повече и по-ефек-
тивни инструменти за справяне със 
и предотвратяване на световна криза.

Дебатът за това каква трябва да бъде 
икономическата интеграция на ЕС е от 
първостепенно значение за Комитета, 
тъй като залогът е европейският социа-
лен модел. Затова е логично специали-
зирана секция ECO на Комитета, която 
отговаря за икономическите и финан-
совите въпроси, да се занимава с теми 
като въвеждането на еврооблигации, 
създаването на Европейска агенция за 
кредитен рейтинг, финансовата гра-
мотност на нашите граждани и регу-
лирането на финансовите пазари.

В този контекст на 7 юни 2012 г. 
в седалището на ЕИСК се проведе 
конференция на високо равнище, на 
която беше обсъдена сегашната криза 
на държавния дълг. Сред участниците 
бяха Жан-Клод Юнкер, министър-
председател на Люксембург и предсе-
дател на Еврогрупата, италианският 
министър по европейските въпроси 
Енцо Моаверо Миланези, както и 

Кипър иска по-добра Европа*

Тъй като признава, че Европа трябва да 
излезе по-силна от сегашната икономи-
ческа криза, кипърско председателство 
има за цел да работи за по-добра Европа, 
която да допринася за устойчивия растеж, 
социалното сближаване и създаването 
на работни места. Текущите социално-
икономически събития ни подсказаха 
целта — Съюз с по-голяма значимост за 
гражданите и повече тежест на светов-
ната сцена, основаващ се на принципа 
на солидарност.

Задължително е да се насърчава по-
ефективна и устойчива Европа. В това 
отношение най-важният елемент от 
нашата програма са преговорите по мно-
гогодишната финансова рамка за 2014 – 
2020 г. — те предоставят възможност да 
се постигне съгласие за бюджет и насоки 
на политиките, които да допринасят за 
растежа и нарастването на конкурен-
тоспособността. Кипърското председа-
телство ще работи за приключване на 
преговорите по МФР, както и за пости-
гане на възможно най-голям напредък 
в преговорите по общите политики, 
включително общата селскостопанска 
политика, общата политика в областта 
на рибарството и политиката на сближа-
ване. Тъй като председателството акцен-
тира върху значението на политиката на 
сближаване, ние поискахме от ЕИСК да 
излезе със становище за разработването 
на макрорегионална стратегия в района 
на Средиземно море и за ползите от нея 
за островните държави членки. Други 
основни теми за председателството са 
екологизирането, енергийната ефек-
тивност, екологичната устойчивост и 
преодоляването на въздействието на 
изменението на климата.

За да се преодолее сегашната икономи-
ческа криза и да се повиши конкурентос-
пособността на ЕС, е изключително важно 
икономиката на Европа да дава по-добри 
резултати и да се основава на растежа. 
Затова ще бъде поставен акцент върху 
укрепване на наблюдението на фискалните 
и макроикономическите политики и оси-
гуряване на бюджетна стабилност. Съще-
временно е много важно да се насърчава 
растежът, затова кипърското председател-
ство ще се съсредоточи върху вътрешния 
пазар и насърчаването на създаването на 
работни места, научноизследователската 
дейност и иновациите, с акцент върху 
МСП, за да допринесе за постигането на 
по-конкурентоспособна Европа.

В стремежа към една по-значима за 
гражданите Европа, отличаваща се със 
солидарност и социално сближаване, ще 
се постави акцент върху заетостта сред 
младите хора, предвид растящите нива 
на безработица в ЕС. Друг приоритет 
е създаването преди края на 2012 г. на 
Общата европейска система за убежище. 
Във връзка с нея поискахме от ЕИСК 
да изготви проучвателно становище за 
въвеждането на система (Евродак) за 
сравняване на пръстовите отпечатъци на 
търсещите убежище лица и някои катего-
рии нелегални имигранти. Председател-
ството поиска от ЕИСК и становище за 
укрепването на процесите на съвместно 
участие и ангажиране на местните власти, 
гражданското общество и социалните 
партньори в изпълнението на стратеги-
ята „Европа 2020“.

Кипърското председателство иска също 
така да сближи Европа със съседите ≠, 
задълбочавайки програмата за разширява-
нето и подчертавайки южното измерение 
на Европейската политика на съседство, 
като същевременно работи за по-ната-
тъшното утвърждаване на ЕС на светов-
ната сцена, с акцент върху постигането на 
целите на ЕС за развитие и чрез укрепване 
на политиката за външна търговия.

ЕС трябва да бъде по-близо до граж-
даните. Нашата идея е да насърчаваме 
Европа като гостоприемно място за пред-
приятията, идеите, услугите, иновациите 
и културата. Идеята за гостоприемното 
място се вписва в нашите цели за по-добра 
Европа – Съюз, който носи надежда на 
гражданите си и особено на по-младите 
поколения. ●

* Андреас Мавроянис, Заместник-министър към председателя по европейските въпроси, Кипърско председателство 
на Съвета на ЕС

Очакванията на кипърските членове 
на ЕИСК от кипърското председателство 
на Европейския съюз *

Необходима е нова визия за средиземноморския регион

Михалис Андониу
група „Работодатели“
Помощник-генерален директор, Кипърска федерация на работодателите и индустриалците (OEB) 
Кипърското председателство съвпада с периода на най-силни сътресения в следвоенната история на Европа. Въпреки това време-
ната на нестабилност са и времена на възможности и промени. По време на този период ЕИСК следва да насърчава и популяризира 
в тясно сътрудничество с други институции на ЕС необходимите политики за възстановяване на растежа, намаляване на безра-
ботицата и възраждане на перспективата за просперитет на всички европейски граждани.

Димитрис Китенис
група „Работници“
бивш генерален секретар на Кипърската конфедерация на работниците (SEK) 
Разположен на кръстопътя между Европа, Близкия изток и Африка, Кипър поема председателството на ЕС в период, когато самият 
Съюз стои на кръстопът. От кипърското председателство се очаква да помогне в решаването на проблемите, свързани с неравен-
ството и солидарността, и да вземе някои неотложни решения в отговор на кризата, с оглед намаляването на безработицата, 
подобряването на качеството на живота и задълбочаването на европейската интеграция.

Костакис Константинидис
група „Други интереси“
Председател на Съюза на кипърските земеделски производители (EKA) 
Нашите цели и амбиции по време на председателството ще бъдат насочени към засилване на сътрудничеството и солидарността 
между държавите членки, както и към укрепване на усилията за насърчаване на мира не само в Средиземноморието и Близкия изток, 
но също така в Европа и останалия свят. Наред с това бихме желали да се подобри стандартът на живот на обикновените хора 
и да има растеж не само в Европа, но и в държавите извън ЕС.

Михалис Литрас
група „Други интереси“
Кипърското председателство ще допринесе за постигане на целта за социално и икономическо сближаване в Европейския съюз и ще 
работи за насърчаване на икономическия растеж и преодоляване на икономическата криза, за финализиране и приемане на общата 
селскостопанска политика за периода 2014-2020 г., за борба с безработицата и за установяването на мир в Европа и по целия свят. 
Вярвам, че това ще бъде успешно и продуктивно председателство.

Андреас Павликас
Група „Работници“
Началник на департамент „Научни изследвания и проучвания“ на Панкипърската федерация на труда
Надявам се, че председателството на Република Кипър ще бъде белязано от успех на всички равнища – и от политическа, и от 
организационна гледна точка. Нашата държава трябва да допринесе възможно най-много за процеса на вземане на решения, свързани 
с въпросите на солидарността между големите и малките държави, с укрепването и разширяването на общностния дневен ред и 
със засилването на връзките между ЕС и държавите от Средиземноморието и Близкия изток. Освен това Кипър ще има възмож-
ността да се представи като държава, за да могат Европа и светът да видят нейните силни страни и богатства и по този начин 
да бъдат привлечени инвестиции и туристи. ●

* След като един от кипърските членове на ЕИСК подаде оставка, започна процедурата по назначаване на нов член. До отпечатването на настоящия бюлетин този процес все още 
течеше. Пълният списък на членовете на ЕИСК може да бъде разгледан на нашия уебсайт: eesc.europa.eu.

За докладчик по това становище беше 
определен г-н Димитрис Димитриадис, 
член на ЕИСК от Гърция и председател 
на Комитета за наблюдение „Евромед“ 
на ЕИСК.

„ЕИСК Инфо“: Защо 
ЕС има нужда от нова 
макрорегионална стратегия за 
средиземноморския регион?

Димитрис Димитриадис: Всички уси-
лия, които ЕС посвещаваше досега на 
Средиземноморския регион като цяло, се 
провалиха. Замря Барселонският процес, 
чието начало беше поставено през 1995 г. 
с намерението да задава рамката на отно-
шенията между ЕС и партньорите му от 
Средиземноморския регион.

Междувременно изцяло се промени 
геополитическият контекст в региона в 

Димитрис Димитриадис, член на ЕИСК

ИНТЕРВЮ С КОЛЕГА

В една нова поредица от интервюта г-н 
Томаш Ясински, член на група „Работ-
ници“ на ЕИСК от Полша и предста-
вител на членовете в редакционната 
колегия на информационния бюлетин 
на ЕИСК, ще разговаря с останалите 
членове, за да разбере какво ги вълнува 
и мотивира. Първият му събеседник е 
Мартин Сикер, член на група „Работ-
ници“ на ЕИСК от Нидерландия, който 
е представител на нидерландската феде-
рация на синдикатите.

Томаш Ясински: Какъв е 
Вашият професионален опит?

Мартин Сикер: По професия съм жур-
налист. Започнах кариерата си през 
седемдесетте години, когато работех 
като репортер за левичарски всекидне-
вник. След 10  години се преместих в 
работническото движение, където станах 
редактор на информационния бюлетин 
за членовете.

Т.Я.: Какво Ви накара да 
потърсите кариера в редиците 
на синдикалното движение?

М.С.: Колкото повече репортажи пра-
вех относно трудовите правоотноше-
ния, толкова по-ангажиран се чувствах 
с тези въпроси. Един ден установих, че 
някои млади репортери към вестника не 
получават заплатата, която им се полага. 
Заедно с мои колеги създадохме инициа-
тивен комитет, за да ги защитим. Прове-
дохме преговори с редактора и в крайна 
сметка спечелихме. В онзи момент реших, 
че ще работя за организация, която защи-
тава правата на трудещите се.

Т.Я.: От колко време сте член на 
синдикат?

М.С.: Станах член на синдикат с 
влизането си на пазара на труда — през 
1967 г. Преди да стана журналист съм 
изпълнявал всякакви видове временни 
длъжности. Беше мой избор да дейст-
вам по този начин. По онова време не 
желаех да имам постоянна работа или 
установено работно време. Харесваше 
ми свободата при хубаво време да отида 
да поплувам вместо да работя.

Т.Я.: Какви са Вашите страсти?

М.С.: Музиката. Слушам много музика. 
Мога да свиря на барабани донякъде, но 
не съм достатъчно добър, за да се присъ-
единя към някоя група. Е, дори да бях по-
добър, нямаше да имам достатъчно време 
да стана барабанист на група. Освен това 
обичам да чета, няма почти нищо по-
хубаво от един добър криминален разказ.

Т.Я.: Мислех, че всички в 
Нидерландия са футболни 
запалянковци.

М.С.: Да, аз съм. Подкрепям „Аякс“ 
Амстердам. Преди живеех до олимпий-
ския стадион в Амстердам, когато „Аякс“ 
бяха на върха. Гледах всичките им евро-
пейски срещи като домакини в началото 
на седемдесетте години, когато три пъти 
подред спечелиха Европейската шампи-
онска лига.

Т.Я.: Кога станахте член на 
ЕИСК?

М.С.: Преди десет години. През 2010 г. 
бях определен за член на ЕИСК за трети 
път.

Т.Я.: Според Вас кое 
е най-неотложното 
предизвикателство, с което 
трябва да се справи ЕС?

М.С.: Нарастващият евроскептицизъм. 
Това е реална заплаха. Ако не успеем да 
се преборим с него, съществува опасност 
всичко, което ще остане от обединява-
нето на Европа, да е квадратен киломе-
тър от бетон, стъкло и стомана близо до 
центъра на Брюксел — паметник на един 
идеал, смятан за велик и завладяващ, но 
тъжно завършил на сметището на исто-
рията като най-големия и най-скъпия 
политически провал. ●

Скоро в ЕИСК
Повече усилия за по-силна Европа!

Гражданското общество: пълнопра-
вен партньор в стратегията „Европа 
2020“

Проявата, която ще се проведе на 
25 септември 2012 г., ще бъде насочена 
към лостовете за насърчаване на рас-
тежа и разработване на Европейски 
пакт за растеж. На четири паралелни 
семинара ще бъдат обсъдени създава-
нето на съгласувана рамка за европей-
ска стратегия за растеж, даването на 
нов тласък на единния пазар, възста-

новяването и създаването на работни 
места, както и иновациите в контекста 
на интелигентния и устойчив растеж.

Всеки един от председателите на 
групи в ЕИСК ще представи своята 
конкретна позиция за това как Европа 
отново да поеме по пътя на устойчивия 
растеж. След това дискусионна група на 
високо равнище ще обсъди начините за 
максимално оползотворяване на въз-
можностите за растеж, които предлага 
стратегията „Европа 2020“.

В конференцията ще участват заин-
тересовани страни от държавите членки 
и ЕС, лица, отговорни за вземането на 
решения на европейско равнище, чле-

нове на Европейския парламент и на 
националните парламенти, на прави-
телства и администрации на държавите 
членки, представители на гражданското 
общество на национално и европейско 
равнище, местни и регионални власти, 
мозъчни тръстове и лидери, форми-
ращи общественото мнение.

В рамките на конференцията ЕИСК 
и националните ИСС ще представят 
идеи и ще споделят своя опит и добри 
практики с оглед използването на тези 
лостове за постигане на устойчива и 
конкурентоспособна Европа. (kf) ●

Искате ли да научите повече? Вижте 
програмата на проявата: http://www.
eesc.europa.eu/?i=portal.en.home.

За допълнителна информация: 
europe2020-eesc@eesc.europa.eu.

КИПЪРСКО ПРЕДСЕДАТЕЛСТВО НА СЪВЕТА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

резултат от революциите в северноафри-
канските държави.

Затова трябва да започнем отначало. 
Трябва ни нова визия и изцяло нов под-
ход. Скоро ми предстои първата среща с 
кипърския министър, за да обсъдим по 
какъв начин ЕИСК най-добре да отговори 
със съвет на кипърското председателство.

„ЕИСК Инфо“: Много от 
предизвикателствата 
пред страните от ЕС в 
средиземноморския регион 
могат да бъдат решени в 
рамките на политиката на ЕС за 
сближаване …

ДД: Политиката за сближаване не е дос-
татъчна. Трябва ни по-широк поглед и 
дългосрочна перспектива за следващите 
15-20 години, в нашата визия трябва да 
се включва целият регион, а не само дър-

жавите членки на ЕС от региона. Първо, 
трябва да определим ясни, дългосрочни 
стратегически цели за региона и после да 
се уверим, че политиката за сближаване 
ги подкрепя.

„ЕИСК Инфо“: Връщате се от 
конференцията, посветена 
на стратегията за региона на 
Балтийско море. Смятате ли, 
че решенията, изработени 
в нейната рамка, могат да 
послужат за вдъхновение?

ДД: Определено стратегията за региона 
на Балтийско море може да бъде модел за 
такива стратегии. Тя показва колко успе-
шен е интегрираният подход към общите 
проблеми, засягащи няколко държави и 
местни власти. Очевидно решенията, 
предложени в стратегията за региона на 
Балтийско море, не могат да бъдат просто 
копирани, но някои от тях могат да пос-

лужат за вдъхновение. От гледна точка 
на геополитиката стратегията за региона 
на Балтийско море води до една ценна 
поука: въпреки че в стратегията участ-
ват само държави членки на ЕС, особено 
важни за нейния успех са отношенията 
между ЕС и Русия.

Следователно, за да постигне успех, 
стратегията за региона на Средиземно 
море трябва да обединява всички учас-
тници по крайбрежията на Средиземно 
море: държавите членки на ЕС, остро-
вите, северноафриканските страни, 
Турция, Израел и палестинските терито-
рии. (mb) ●

Вече работи уебсайтът на кипърското 
председателство.

Натиснете линка за последните 
новини от кипърското председателство: 
www.cy2012.eu.

Кипърското председателство помоли 
ЕИСК да изготви становище за това 
какви биха били ползите за островните 
държави членки от една макрорегио-
нална стратегия в района на Средиземно 
море.

Андреас Мавроянис, заместник-министър към 
председателя по европейските въпроси,
Кипърско председателство на Съвета на ЕС

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ НА ЕИСК

 ■ Защита на потребителите

 ■ Европейският икономически и социален коми-
тет по време на кипърското председателство на 
Съвета на ЕС

За повече информация: http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications ●

http:

високопоставени представители на 
Европейската комисия, Европей-
ската централна банка и Европейския 
парламент. Председателят на ЕИСК 
Стафан Нилсон откри сесията с изя-
вление, в което призова за изграж-
дане на съюз на фискална стабилност 
и въвеждане на еврооблигации. Той 
подчерта необходимостта от кон-
кретни инициативи за споделяне 
на фискалните отговорности между 
държавите членки, което да позволи 
понижаване на лихвените проценти 
върху публичния дълг на страните, 
които полагат усилия за фискална 
консолидация. 

Председателят на специализирана 
секция ECO Майкъл Смайт, който 
ръководеше дебата, заяви, че сме 
изправени пред криза на търсенето, 
подобна на тази през 30-те години 
на миналия век, и че стриктното 
придържане към бюджетната дисци-
плина само ще ни тласне към рецесия, 
създаваща благоприятни условия за 
популизма и радикалните партии. 
Кармело Чедроне и Жерар Дантен, 
докладчици по становищата на ЕИСК 
относно еврооблигациите и сходни 
инструменти за споделяне на дълга, 
и Педро Аугусто Алмейда Фрейре, 
председател на постоянната проуч-
вателна група „Координация на ико-
номическата политика“ на ЕИСК, се 
изказаха в подкрепа на интеграцията 
като единствено възможно решение 
на сегашната ситуация. В конкретното 
предложение на г-н Чедроне във вече 
приетото становище се заявява под-
крепа за въвеждането на два вида 
облигации: стабилизационни обли-
гации за поемане на взаимна отго-
ворност за дълга и инвестиционни 
облигации за привличане на капитал 
от нововъзникващите икономиче-
ски суперсили като Бразилия, Русия, 
Индия и Китай. Г-н Дантен подготвя 
становище, което ще се гласува на 
юлската пленарна сесия и ще разгледа 
поемането на взаимна отговорност за 
дълга от страна на държавите членки. 

Представителят на Комисията под-
черта, че е важно да се създаде опора 
за финансовия сектор на равнището 
на ЕС и да се върви към по-голяма 
фискална интеграция. От своя страна 
Силви Гулар, член на Европейския 
парламент, изтъкна, че Европейският 
съвет не трябва да бъде единствената 
политическа сцена, на която да се раз-
глежда въпросът за настоящата криза, 
и че е необходим по-широк подход. 
Жан-Клод Юнкер закри конференци-

Липсва политическа воля за излизане от кризата

Господин Чедроне, във Ваше неотдавнашно 
становище отбелязвате, че настоящата 
европейска криза е по-скоро политическа, 
отколкото икономическа…

Европа не може повече да си позволи да поддържа единна 
парична политика и 17 икономически и финансови политики. 
ЕС трябва да се придвижи към фискален съюз, като първа 
стъпка в тази посока би било въвеждането на две допълващи 
се, но различни облигации на Европейския съюз: нетъргуеми 
облигации на Съюза, предназначени да стабилизират дълга, и 
еврооблигации за възстановяване и растеж.

Осъществим ли е подобен замисъл?

Тези облигации биха спомогнали да се възвърне доверието на инвеститорите и да се 
преустановят мерките на строги ограничения чрез възстановяването на социалната 
държава. Освен това нашият план не изисква реформа на договорите или създаване на 
нови институции. Той може да се осъществи с използването на съществуващите инстру-
менти на ЕС, какъвто е Европейският инвестиционен фонд. Единственото липсващо 
условие е политическата воля. (rdr) ●

Мартин Сикер: меломан и почитател на криминалната литература
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