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Тази година, когато отбелязваме 60-ата годишнина от подписването на Римския договор, 
ето ме тук, в столицата на Италия на конференция, организирана от ЕИСК и посветена именно 
на въпроса за бъдещето на Европа.

Когато ми казват, че няма особени основания за празнуване, се питам дали хората разсъж-
дават правилно.

Мотивите, които стоят зад създаването на единна Европа, повече от всякога играят централна 
роля при вземането на икономически, социални и политически решения в държавите членки 
и дори в страни извън ЕС.

Някои ще кажат, че тази Европа никога не е била толкова разделена и че гражданите са 
напълно откъснати от европейския проект. Обаче дали това е така?

Нима десетилетията на мир, макар и съпътствани от отделни изблици на насилие, не са 
достатъчни, за да повярват европейците в един сценарий, който изглеждаше невъзможен, 
предвид различията между страните? Нима икономическият растеж и същественото подо-
бряване на благосъстоянието на населението, въпреки очевидните страдания на различни 
групи в обществото, най-вече на младежта и възрастните хора, не са достатъчни основания 
да ценим постигнатото?

И нима впечатляващото развитие на знанието, постигнато с „цената“ на свободното дви-
жение на хора и стоки, не е повод да се гордеем и не улеснява нашия социален, културен, 
икономически и политически живот?

Смятам, че на всички тези въпроси трябва да дадем положителен отговор.

В момента се чуват доста самообвинения и се говори открито за индивидуалната отговорност 
на правителствата за това, че народите са загубили вяра в Европа или, ако предпочитате, 
в „Брюксел“.

И наистина, по-лесно е да се обвинява Брюксел за всичко лошо, което се случва в живота на 
хората, като същевременно се изтъкват заслугите на правителствата за победи, постигнати 
в процеса на преговорите. Така нареченият „Брюкселски свят“ често е обвиняван за всички 
злини и всички трагедии.

Смятам, че това отношение е дълбоко несправедливо по отношение на създателите на 
проекта за европейски мир и благоденствие. От самото начало общият проект, създаден 
от тези мъже и жени, винаги се е ръководил от стремежа за подобряване на положението 
на хората и държавите.

Призовавам тези, които критикуват – понякога с основание – европейския проект, да напра-
вят нещо безусловно необходимо: да анализират цената на „отказа от Европа“. Да, трябва да 
бъдем реалисти: дори при положение, че такъв важен партньор като Обединеното кралство 
излиза от ЕС, би трябвало да се запитаме какви биха били последствията за европейските 
граждани, ако на този прекрасен проект бъде сложен край? Струва ми се, че противниците 
на „Европа“ не са помислили за това.

Не става въпрос само да кажем, че „нямаме алтернатива“. Според мен става въпрос за това да 
продължим да прилагаме едно решение, което въпреки своите огромни „грешки на растежа“ 
представлява най-добрият отговор на тревогите на хиляди граждани, млади или не толкова 
млади, предприемачи, синдикалисти, работници – последователи на различни идеологии 
или вярвания, на всички нас, които живеем тук.

През март в ЕИСК ще дойдат млади хора от цяла Европа, за да отбележим заедно 60-ата 
годишнина от подписването на Римския договор. Те ще бъдат приканени да преосмислят 
бъдещето на Европа. Инициативата „Твоята Европа, твоето мнение!“ ще бъде чудесна въз-
можност ЕИСК да получи нови и свежи идеи от хората, които представляват бъдещето на 
Европа и в името на които всички ние със сигурност работим.

Европа винаги ще бъде такава, каквато я искат народите. Днес те разполагат с „меню“, от което 
да избират. Да се надяваме, че ще съумеят да направят този избор в името на мира и всеоб-
щото благоденствие. Нека сега чуем младите европейци. Те също искат мир и благоденствие.

Мира и благоденствието, на които, въпреки всички проблеми, се радвахме през последните 
60 години!

Гонсалу Лобу Шавие,
заместник-председател на ЕИСК

В ТОЗИ БРОЙ

2 ЕС трябва да поеме водеща 
роля за обвързването 
на търговията със 
селскостопански продукти 
с целите за устойчиво развитие

3 Трябва да има справедливо 
поделяне на отговорността по 
отношение на миграцията

3 Шестдесет години Европейска 
общност – да изградим 
нашето бъдеще!

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ 
В КАЛЕНДАРА
6 април: ЕИСК, Брюксел 
публично изслушване на тема 
„Индустрията на фалшифицираните 
и пиратските стоки“

11 април: ЕИСК, Брюксел 
Ден на Европейската гражданска 
инициатива: аз участвам

26 и 27 април: ЕИСК, Брюксел 
пленарна сесия на ЕИСК

Цялостна политика за управление 
на промените в автомобилната 
промишленост

За прехода към електромобилност и  раз-
витието на свързани превозни средства 
и автономно шофиране ще е необходима 
всеобхватна промишлена политика, съче-
тана с балансирана политика в областта на 
климата, околната среда и  енергетиката. 
Това е основното послание на доклада на 
ЕИСК „Автомобилната промишленост 
пред прага на нова парадигма?“, който 
призовава Групата на високо равнище GEAR 
2030 да изготви амбициозна дългосрочна 
политическа пътна карта.

„Това е  повратен момент за автомобил-
ната промишленост. Съществуват мно-
жество предизвикателства, сред които 
бъдещето на двигателите с  вътрешно 

горене, веригата за доставки или дори 
въпросът кой ще управлява превозното сред-
ство, ако изобщо някой го управлява. Почти 
всичко, което беше утвърдена и  всеобща 
практика в автомобилната промишленост 
в продължение на десетилетия, вече е под 
въпрос“, посочиха докладчиците Георги 
Стоев (BG – група „Работодатели“) и Моника 
Ситарова Хрусецка (SK – делегат в CCMI).

Неизбежните структурни промени може да 
разтърсят всички елементи на съществува-
щата верига за създаване на стойност и да 
доведат до нови бизнес модели. „Искаме 
да изтъкнем огромните предизвикател-
ства, пред които е изправена автомобил-
ната промишленост, но също и огромния 

потенциал за икономически растеж и нови 
работни места, който ще се разкрие при 
прилагането на правилната политическа 
рамка. Далновидният политически подход 
и координацията и сътрудничеството на 
европейско равнище са ключът към бързото 
адаптиране на сектора към променящите се 
условия“, отбеляза г-н Стоев.

Докладът анализира четири големи предиз-
викателства, които понастоящем оказват 
въздействие върху автомобилната про-
мишленост: електрификацията и декарбо-
низацията на транспорта, цифровизацията 
на производствения процес, автономното 
шофиране и свързаните превозни средства. 
(sma)� l

Само със силна икономика Европа 
ще устои на бурята

Изключително важно е да се насърчава ико-
номическият растеж. Само със силна иконо-
мика Европа може да даде по-добър отпор на 
политическите и социалните предизвикател-
ства, пред които е изправена. Това беше едно 
от основните послания на становищата на 
ЕИСК, приети през месец февруари. Според 
Комитета планът „Юнкер“ не е достатъчен 
и той призовава за повече частни и публични 
инвестиции.

В становището относно „Икономическата 
политика на еврозоната“ с докладчик 
Хавиер Доз Орит (ES – група „Работници“) 
и съдокладчик Петр Захрадник (CZ – група 
„Работодатели“) се подчертава, че ЕС 
следва да прилага балансирано съчетание 
от парични, фискални и структурни инстру-
менти, за да даде тласък на инвестициите 
и растежа. Становището подкрепя първона-
чалното предложение на Комисията за опре-
деляне на положителна съвкупна фискална 

позиция за еврозоната и призовава за съз-
даване на европейска схема за застраховане 
на депозитите, общ механизъм за подкрепа 
за Единния фонд за преструктуриране на 
банковия съюз и общ бюджет специално за 
еврозоната.

В своето становище относно „Годишен обзор 
на растежа за 2017 г.“ ЕИСК призовава и за 
гъвкавост в  управлението на ЕС и  пре-
поръчва използването на индивидуални 
решения. Според докладчика, Етел Барат 
(HU – група „Други интереси“), ЕС се нуждае 
от подход за растеж „отвъд БВП“, който ще 
изисква ориентиран към резултатите анализ 
с показатели за количествени цели, свързани 
със социални въпроси, околна среда и устой-
чивост, съчетани с насърчаване на социал-
ния напредък.

Комитетът е на мнение, че един ясен и разби-
раем дългосрочен преглед на политическите 
и стратегическите позиции е от съществено 
значение, като се вземат предвид десетте 
приоритета на Юнкер и  целите на ЕС за 
2030 г. (mm)� l
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Необходими са значителни 
инвестиции в системите за 
образование и обучение в ЕС

На февруарската си пленарна сесия ЕИСК прие про-
учвателно становище относно „Висококачествено 
образование за всички“, изготвено по искане на мал-
тийското председателство на ЕС. Като приветства поста-
веният от председателството акцент върху този въпрос, 
ЕИСК ясно заяви, че ако държавите членки продължат 
да прилагат политиките на строги икономии, въведени 
вследствие на кризата, те не биха били в състояние да 
направят необходимите инвестиции, за да стане висо-
кокачественото обществено образование наистина дос-
тъпно за всички. Това трябва да бъде основен приоритет, 
за да се противодейства на бързо разпространяващата 
се бедност в Европа, а последните проучвания и доклади 
сочат наличието на тясна връзка между образователната 
бедност и ниските доходи.

ЕИСК набеляза редица приоритетни области за действие, 
сред които:

�l повишаване на подкрепата за образованието 
в ранна детска възраст и ученето през целия 
живот;

�l гарантиране, че образованието отговаря 
на предизвикателствата на глобализацията, 
цифровизацията и промените в сферата на 
труда;

�l създаване на допълнителни възможности за 
обучение за младите хора, които прекъсват 
ученето, и за нискоквалифицираните работ-
ници и работниците мигранти;

�l признаване на неформалното и самостоятел-
ното образование;

�l повишаване на инвестициите в обучението 
на учители;

�l предоставяне на по-добри условия на труд 
и по-добри заплати на учителите;

�l подобряване на публичните инвестиции 
в образование и обучение;

�l инвестиране в образователна инфраструктура 
и инструменти, като например ИКТ;

�l по-добро използване на фондовете на ЕС 
за подпомагане на качествено образование 
и обучение, научни изследвания и иновации;

�l укрепване на общоевропейските възмож-
ности за мобилност на студенти, универси-
тетски преподаватели, учители, инструктори 
и изследователи.

Освен това ЕИСК взе отношение по Новата програма за 
умения на Европейската комисия. Към днешна дата около 
70 милиона европейци страдат от липса на адекватни 
умения за четене, писане и смятане, повече от 20 % на 
практика не могат да работят с компютри, над 30 % от 
висококвалифицираните млади хора работят на пози-
ции, които не отговарят на техните заложби и стремежи, 
а 40 % от европейските работодатели не могат да намерят 
хора с нужните умения, за да бележат ръст и да създават 
иновации. Комисията предложи нов набор от мерки за 
преодоляване на този недостиг и несъответствие между 
търсените и предлаганите умения. Според ЕИСК, обаче, 
новата програма е по-скоро стъпка в правилната посока, 
отколкото фактор, който ще предизвика сериозни про-
мени. Необходими са по-новаторски решения: подобни 
решения вече са въведени в някои европейски държави 
и биха могли да бъдат възприети и другаде. Не бива да 
се пренебрегват и социалните въпроси и свързаните 
с пола аспекти, трябва да бъдат признати неформалното 
и самостоятелното учене, а предприемачеството да се 
насърчава като житейско умение.

ЕИСК предлага програмата да бъде включена в благо-
приятна макроикономическа рамка, която да третира 
инвестирането в уменията и способностите на хората 
не като разход, а като вложение, което ще донесе ползи 
в бъдеще. Освен това вноските на държавите членки за 
покриване на разходите за образование и обучение не 
би трябвало да се включват в рамката, която се използва 
за изчисляване на бюджетния им дефицит. (dm)� l

ЕИСК призовава за участие на лицата с увреждания в хуманитарната 
реакция на миграционната криза
Правата на хората с увреждания трябва да бъдат вклю-
чени във всички политики и  програми на ЕС за миг-
рантите и бежанците, както е предвидено в член 11 от 
Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания 
(КПХУ на ООН), която влезе в сила в ЕС през 2011 г. ЕИСК 
призовава и за по-активно участие на лицата с увреж-
дания в планирането, изпълнението и мониторинга на 
хуманитарната реакция.

Това бяха някои от основните заключения от публич-
ното изслушване на тема Положението на бежанците 
и мигрантите с увреждания, проведено от постоянната 
проучвателна група на ЕИСК „Права на хората с увреж-
дания“ на 14 февруари 2017 г. Целта беше да се насочи 
вниманието към положението на бежанците и миг-
рантите с увреждания чрез повишаване на осведоме-
ността относно правата и специфичните потребности 
на лицата с увреждания сред организациите, работещи 
с бежанци.

По време на първата работна сесия акцентът беше поста-
вен върху положението в Гърция след посещението на 

ЕИСК в Лесбос и Атина през октомври 2016 г. На втората 
сесия бяха разгледани възможните действия на ЕС и граж-
данското общество за преодоляване на кризата с бежа-
нците, в частност по отношение на уязвимите бежанци 
и мигранти.

„Трябва да направим всичко възможно, за да приемаме 
бежанци, особено когато имат увреждане. Убежде-
нието, че те ще заемат нашите работни места, просто не 
е вярно“, заяви Жорж Дасис, председател на ЕИСК, във 
встъпителното си изказване. „Държавите членки имат 
законово и морално задължение да приемат бежанци, 
проявявайки солидарност и хуманност.“

„Необходима е обща рамка за прием на лица с уврежда-
ния, както и мерки и програми за интегрирането им 
в обществото“ — добави Йоанис Вардакастанис (EL – 
група „Други интереси“), член на ЕИСК и председател на 
Европейския форум на хората с увреждания.

Несъмнено най-разтърсващ беше разказът на Ибрахим 
Ал Хюсеин, сирийски бежанец, загубил крака си, докато 
се опитвал да спаси приятел при бомбено нападение, 
впоследствие избягал в Гърция и станал параолимпий-
ски атлет. „Бях като ранена птици, която се опитва да 
отлети, но вече не може да използва крилата си. В Гърция 
се преродих, благодарение на солидарността на гръцкия 
народ“. (va)� l

Местните жители са основната движеща 
сила за развитието в селските райони
Най-важните условия за развитието в селските райони са 
визията и лидерството. Целенасочени и лесно управля-
еми схеми за публична подкрепа ще гарантират успеха на 
това развитие. Това беше най-важният урок от изслушва-
нето в ЕИСК на тема „Селата и малките градове като 
катализатори на развитието в селските райони“, 
което се проведе на 14 февруари в Брюксел. Основните 
заключения от изслушването ще бъдат използвани в ста-
новище по собствена инициатива на ЕИСК, посветено на 
тази тема.

Съживяването на селските райони е  важен проект, 
който Европа трябва да осъществи чрез колективни 
усилия. „Селските райони принадлежат на всички, сле-
дователно всички трябва да участват. Искаме да раз-
работим правилните концепции с хората по места и да 
изградим по-добър имидж на селата и малките градове“, 
заяви Том Джоунс,(UK – група „Други интереси“), доклад-
чик по становището. Председателят на проучвателната 
група Пирошка Калай (HU – група „Работници“), добави: 
„Селата са социални центрове, където се предават 
социални ценности и умения и където е налице сплотено 
общество“.

Предизвикателствата са плашещи. През последните 30 – 
40 години селските райони са в упадък, което води до 
лоша основна инфраструктура, ограничени възможности 
за работа, недостатъчно развити системи на обществен 
транспорт, застаряване на населението и др. Въпреки 
това иновациите могат да предоставят решения за 
почти всеки проблем. По време на изслушването бяха 
представени примери за най-добри практики от две села: 
Тре’р Мол (Уелс, Обединено кралство) и Козард (Унгария). 
Освен това това ECOVAST представи добри примери от 
Хърватия, а Австрия илюстрира успешния си подход за 
търсене на партньорства със селата. (sma)� l

В изграждане на Европа – как работата на ЕИСК изгражда нашето 
ежедневие
Нов шестминутен видеоматериал показва 
как ЕИСК чрез своите членове осигурява 
единствен по рода си канал за активно учас-
тие на гражданското общество в политиката 
и законодателния процес на ЕС. Черпейки 
опит от реални ситуации, ЕИСК е  приел 
хиляди становища с цел да помогне за подо-
бряването на живота на гражданите на ЕС.

Тези становища са спомогнали за изграж-
дането на Европа чрез насърчаването на 
заетостта и добрите практики в области като 
околна среда, енергийна политика, въздухоплаване и социална икономика. Становищата на ЕИСК насърчават 
принципите на демокрация, свобода и права на човека по целия свят и се застъпват за равни права за всички 
граждани на ЕС, особено за най-уязвимите.

Социалните предприятия, бедността и секторът на въздухоплаването – това са само някои от реалните примери 
за това как дейността на ЕИСК е спомогнала за изграждането на нашето ежедневие. Председателите на трите 
групи на ЕИСК обсъждат как интересите, които техните членове представляват, са защитавани на равнището 
на ЕС. (mm)� l

НОВ ВИДЕОМАТЕРИАЛ

©
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ЕС трябва да 
поеме водеща 
роля за 
обвързването на 
търговията със 
селскостопански 
продукти 
с целите за 
устойчиво 
развитие
Търговията със сел-
скостопански проду-
кти никога не е  била 
от такова значение  – 
и никога не будила тол-
кова спорове. Отново 
в  центъра на внима-
нието с  неотдавнаш-
ното гласуване на ВИТС 
в  ЕП, сега погледите 
в света се обръщат към 
предстоящата минис-
терска конференция на 
СТО, която ще се проведе по-късно тази година. Очаква 
се тази тема да доминира отново и ЕС трябва да играе 
ключова роля.

Но търговията със селскостопански продукти е от реша-
ващо значение и за постигането на повечето от целите 
за устойчиво развитие (ЦУР). ЕС е в добра позиция да 
заеме водещо място в този процес, тъй като е най-голе-
мият износител и вносител на селскостопански продукти 
и е доказал своя интерес към търговията и устойчивото 
развитие, както и че на него може да се разчита да играе 
роля на свързващо звено между развитите и развива-
щите се страни.

„Време е ЕС да заеме водещото място, за да се постигне 
напредък по този дневен ред в световен мащаб“ заяви 
Джонатан Пийл (UK – група „Работодатели“), докладчик по 
становището на ЕИСК относно „Селското стопанство 
в търговските преговори“, прието на 22 февруари. 
„ЕС би трябвало да се опре на няколко неотдавнашни 
реформи на ОСП. На предишната конференция на минис-
терско равнище на СТО той вече показа, че е способен да 
даде свежи и балансирани идеи, което се оказа от реша-
ващо значение, когато толкова малко хора очакваха 
положителен резултат. Очакваме отново ЕС да бъде 
с една стъпка напред в сравнение с нашите търговски 
партньори“.

В своето становище ЕИСК отправя препоръки за пости-
гането на многостранен напредък и настоятелно призо-
вава Комисията да извърши оценка на въздействието на 
възможните последици от ЦУР, Парижкото споразумение 
и последните търговски споразумения на ЕС върху тър-
говията със селскостопански продукти. (sma)� l
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Трябва да има справедливо 
поделяне на отговорността по 
отношение на миграцията
Третият форум за миграцията, организиран съвместно 
от Комисията и ЕИСК, събра над 200 експерти от органи-
зации на гражданското общество в държавите от ЕС-28. 
Те призоваха държавите членки да изпълняват дого-
вореното споразумение за преместване на мигранти 
и за промяна на реториката във връзка с миграцията 
като противодействие срещу разпространяваните от 
десните популисти страхове и опасения.

Форумът беше открит от комисар Димитрис Авра-
мопулос заедно с председателя на ЕИСК Жорж Дасис, 
който заяви: „Съгласно Женевската конвенция приема-
нето на бежанци е наше не само морално, но и правно 

задължение.“ Според изказалите се са необходими 
повече усилия за интеграция и град Мехелен беше 
посочен като пример за успешна политика в  тази 
област.

Участниците призоваха също и за създаване на безопасни 
законни пътища за улесняване на събирането на семей-
ствата. Хосе Антонио Морено Диас (ES – група „Работ-
ници“) член на ЕИСК, се изказа във връзка с проблема 
с разпокъсаността на трудовата политика и призова за 
съгласуван европейски подход за улесняване на достъпа 
на мигрантите до работа, образование и професионално 
обучение.

Муханад Битар, сирийски бежанец, беше поканен да раз-
каже историята на своето пътуване до Европа – одисея на 
насилие, страх и загуба, която той обобщи така: „По време 

на пътуването си видях най-доброто и най-лошото от 
Европа.“ (sma)� l

ЕИСК отбелязва шестдесетгодишната 
история на Европа с поглед към 
бъдещето
На 13 март 2017 г. ЕИСК проведе конференция на високо 
равнище в Рим по случай 60годишнината от подписва-
нето на учредителните договори на Европа. Конферен-
цията, озаглавена „Шестдесет години Европейска 
общност — да изградим нашето бъдеще!“, се 
проведе в италианската Камара на депутатите. В речта 
си при откриването Жорж Дасис очерта основните 
постижения на Европа и настоящите трудности, като 
изтъкна: „Тази шестдесетгодишнина би трябвало да 
положи ново начало, начало на една много по-обединена 
Европа, която отстоява каузата на солидарността 
и наистина се грижи за благосъстоянието на народите 
на Европа. Бъдещето трябва да принадлежи на силите 
на социалния прогрес, на предприятията, работни-
ците и всички, които искат да живеят достойно и в 
мир. Надявам се, че допринасяйки за изграждането на 
бъдещето на ЕС, ЕИСК ще изиграе своята роля за пре-
връщането на тази визия за Европа в действителност.“

Бяха проведени три работни сесии, на които бяха разгле-
дани следните теми:

�l „Социална Европа като инструмент за прео-
доляване на неравенствата“;

�l „Завършване на изграждането на икономи-
ческия и паричен съюз за по-силна Европа“;

�l „Политики за интеграция и имиграция“.

След разискванията, от името на ЕИСК, г-н Dassis поздрави 
специално д-р Пиетро Балтоло, отговарящ за здравните 
услуги на Лампедуза, познат от отличения с награди филм 
„Огън в морето“, за великолепния пример за човечност, 
който дава, помагайки на бежанците и  мигрантите, 
които поемат опасния маршрута през Централното 
Средиземноморие.

През следващите месеци заключенията от конференцията 
ще допринесат към работата на ЕИСК във връзка с Бялата 
книга за бъдещето на ЕС. За повече информация за проя-
вата, моля посетете: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.
en.events-and-activities-60-years. (dm)� l

Членовете на ЕИСК посетиха училища, 
участващи в „Твоята Европа, твоето мнение“

През февруари и март членове на Европейския иконо-
мически и социален комитет посетиха училища в своите 
страни, за да ги подготвят за проявата „Твоята Европа, 
твоето мнение“ (YEYS). Това е европейска младежка 
асамблея, която събира ученици от 33 училища от ЕС 
и страните кандидатки, които обсъждат бъдещето на 
Европа. Тя ще се проведе в седалището на ЕИСК в Брюк-
сел на 30 и 31 март 2017 г.

Във всяко училище членовете работиха с  учениците 
и един преподавател преди срещата през март, за да под-
готвят отговори на някои от основните въпроси, свързани 
с Европа в настоящия момент:
�l ползите, постиженията и неуспехите на Евро-

пейския съюз;
�l предизвикателствата и  възможностите за 

Европейския съюз;

�l бъдещето на Европа от перспективата на мла-
дите европейци и какво биха направили те, за 
да я подобрят.

Членовете на ЕИСК дадоха на учениците насоки за това 
как ще протече дебатът в Брюксел и ги запознаха с дей-
ностите на ЕИСК и начина, по който той представлява 
гласа на гражданското общество в цяла Европа.

На 30 и 31 март 2017 г. учениците ще имат възможността 
да представят пред членовете на ЕИСК своите препоръки 
за бъдещето на Европа. В края на двудневната проява 
всички ученици ще гласуват за трите предложения, които 
според тях ще бъдат най-ефективни за постигането на 
промяна в бъдещето на Европа. (ks)� l

Нови икономически 
модели и социални 
иновации: 
възможност за 
по-добра Европа
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) 
обедини сили със Световния форум за нова икономика 
и социални иновации (NESI) и Глобалния център за общо 
благо с цел обогатяване на европейския дебат чрез при-
носа на общностите, които участват пряко в икономиката 
на сътрудничеството, кръговата икономика и икономи-
ката на функционалността. На 16 февруари те събраха 
представители на публичния и частния сектор за проява 
в Брюксел на тема „Нови икономически модели и социални 
иновации: възможност за по-добра Европа“.

Според ABI Research броят на свързаните в интернет 
устройства ще нарасне от над 10 млрд. през 2015 г. до 
30 млрд. през 2020 г. Цифровата революция променя 
начина, по който живеем, пазаруваме и дори работим, 
като 15 % от самостоятелно заетите лица в САЩ и в държа-
вите от ЕС-15 печелят доходи чрез цифрови платформи, 
използващи модела на равнопоставените мрежови 
участници (peer-to-peer). Едновременно с това Европа 
продължава да бъде начело на борбата срещу измене-
нието на климата с градове като Париж и Мадрид, които 
предприемат съществени действия за намаляване на 
емисиите на СО
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, и държави, които се ангажират да сведат 

до минимум своето и това на основните си промишлени 
отрасли въздействие върху околната среда. Могат ли тези 
две тенденции – цифровата революция и борбата срещу 
изменението на климата – да намерят допирни точки? 
Може ли Европа да използва техния общ потенциал и да 
го превърне в предимство за себе си?

Като глас на европейското гражданско общество, ЕИСК 
признава както потенциала на новите икономически 

модели, така и непознатите социални и правни предиз-
викателства, които те водят със себе си. Проявата в Брюк-
сел анализира последствията от тези промени и въведе 
практически подход чрез покана към малките и средните 
предприятия и към други заинтересовани страни да спо-
делят опит и да обменят най-добри практики.

Основните резултати от тази проява ще бъдат включени 
в обсъжданията в рамките на Световния форум за нова 
икономика и социални иновации като последваща про-
ява, която ще се проведе в Малага, Испания, от 19 до 22 
април, с оглед на съвместното разработване на насоки за 
правителствата и предприятията и работата за изграж-
дане на нова парадигма, основаваща се на ценностите 
и опазването на благосъстоянието на хората. (dm)� l

ЕС-Грузия: призив за по-голяма свобода 
на медиите и равни възможности за 
работа
Грузия показва най-добри резултати по отношение на 
свободата на медиите сред държавите от Източното 
партньорство. Въпреки това са нужни още усилия за 
повишаване качеството, обективността и етиката на жур-
налистиката, както и за гарантиране на независимостта 
на медиите и източниците на финансиране.

Това е едно от основните послания, които се откроиха по 
време на втората среща на Платформата на гражданското 
общество „ЕС-Грузия“, която се проведе на 16 февруари 
в ЕИСК. Платформата също така препоръча правител-
ството на Грузия да направи равенството между половете 
основна част от държавните планове за действие и да 
обедини усилията си, за да гарантира пълно прилагане на 
трудовото законодателство и международните трудови 
стандарти.

Представителите на Платформата направиха оценка на 
настоящата ситуация по отношение на прилагането на 

Споразумението за асоцииране между ЕС и Грузия. Те се 
обърнаха с апел към грузинските държавни институции 
да засилят вътрешното сътрудничество и към държа-
витечленки на ЕС, да подкрепят Грузия в развитието на 
комуникационните умения на държавните служители.

Първият заместник-държавен министър на Грузия Арчил 
Караулашвили приветства постигнатия през изминалата 
година напредък в Грузия, но отбеляза, че правителството 
„няма право на почивка, тъй като корупцията не спи“.

„Грузия е била и продължава да бъде отличен партньор за 
сътрудничество. Надяваме се, че хората ще могат да усе-
тят много скоро осезаемите ползи от Споразумението 
за асоцииране“, каза Дирк Шюбел от ЕСВД. Този месец се 
очаква ЕС да отмени изискването за визи за грузински 
граждани, притежаващи паспорти с биометрични данни. 
(mm)� l
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Новият портал на CESlink

Порталът CESlink представлява онлайн 
общността на икономическите и социални 
съвети (ИСС) в ЕС и в ЕИСК.

Порталът се управлява от ЕИСК и  служи 
като единен източник за новини за ини-
циативи и събития, организирани от ЕИСК 

и националните ИСС. Предоставя инфор-
мация за ИСС и техните уебсайтове, както 
и указател на техните председатели и гене-
рални секретари. Ползвателите могат да 
намерят документите, издадени от ИСС, 
чрез справка в  специална база данни, 
в  която са налични становища, доклади, 
резолюции, проучвания, споразумения, 
информационни бюлетини и други полезни 
документи, публикувани от участващите 
организации.

Порталът е достъпен на английски и френ-
ски език и вече предлага съвместни Туитър 
и RSS потоци, които улесняват проследява-
нето на актуалните събития.   

http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en; http://
www.eesc.europa.eu/ceslink/fr  � l

ИЗЛОЖБА В ЕИСК, ПОСВЕТЕНА НА АУТИЗМА

Във връзка със Световния ден на осведо-
меността за аутизъм (2 април), секция „Зае-
тост, социални въпроси и гражданство“ ще 
проведе на 3 април 2017 г. дебат по въпро-
сите на аутизма. Във връзка с този дебат 
ЕИСК организира фотоизложба, посветена 
на заболяването, в партньорство с Autism 
Europe („Аутизъм Европа“) – организация, 
чиято основна цел е напредък по отношение 
на правата на хората, страдащи от аутизъм, 
и подкрепа за подобряване качеството им 
на живот. В изложбата са включени снимки 
от трима фотографи от Обединеното крал-
ство (Греъм Милер), Полша (Михал Авин) 
и Люксембург (Андре Вайсгербер), както 
и  снимки от млади творци аутисти от 
Шотландия.

Изложбата ще продължи до 21 април 2017 г. 
в сграда JDE, фоайе 6. (jp)� l

ВРЪЩАНЕ В ИСТОРИЯТА: древна Немея и Немейските игри

„... И там, в края на тунела, настъпва очак-
ваният момент: връщане в историята. По 
много личен начин всеки може да хване ниш-
ката на историята и, изгубвайки всякаква 

представа за възраст, националност, раса 
и цвят, да се пренесе в нещо, което е едно-
временно миг и цяла вечност.“

Спомената в мита за Херакъл и лъва, 
Немея, била мястото, където се 
провеждали прочути спортни със-
тезания, подобни на олимпийските 
игри. Филмът разказва историята 
на изоставен археологически обект, 
забравени древни игри – и тази на 
д-р Стефан Милър. Докато откри-
ваме този омагьосващ център на 
древногръцката атлетика и  рели-
гия през погледа на д-р Милър, 
хората от целия свят се събират, за 
да възродят Немейските игри. Ще 
проследим техния уникален опит 
с „връщане в историята“.

Филмът ще бъде показан на 29 март 
2017 г. в 19,00 ч. в Атриум 6 и ще бъде 
последван от сесия „Въпроси и отго-
вори“ с участието на г-жа Тахминдзи, 
съпродуцент на филма.� l

НАКРАТКОСтратегия за международните 
културни отношения
от група „Други интереси“ на ЕИСК

Понастоящем ЕИСК изготвя становище, оза-
главено „Към стратегия на ЕС за меж-
дународните културни отношения“, 
с докладчик председателя на група „Други 
интереси“ Лука Жайе.

Като част от подготвителната работа по 
това становище на 1 март се проведе 
изслушване, за да се вземат под внимание 
позициите на гражданското общество, 
многостранните организации и други учас-
тници в културната сфера. Изслушването 
беше открито от г-н Жайе, заедно с чле-
новете на ЕП Силвия Коста и Елмар Брок, 
съдокладчици по доклада по собствена 
инициатива на Европейския парламент по 
същата тема.

В своето проектостановище ЕИСК призо-
вава да се направи „крачка напред, от фор-
мулировката „Към стратегия на ЕС“ към 
приемането и последващото прилагане на 
ясна стратегия и план за действие“. Планът 

за действие следва да отговаря на четири 
структурни потребности:
�l да осигури яснота на управлението 

на равнището на ЕС;
�l да се стреми да координира и да 

предложи допълнителна под-
крепа на равнището на държавите 
членки;

�l да изясни финансовите аспекти;
�l и да насърчи мрежи на взаи-

мосвързани дейци на културата, 
представляващи процъфтяващо 
гражданско общество в  сферата 
на културата.

Като отдава пълно признание на значението 
на културата за устойчивостта, ЕИСК настоява 
културата да бъде призната за четвърти стълб 
на устойчивото развитие наравно с икономи-
ческия, социалния и екологичния стълб.

ЕИСК приветства факта, че културата 
е призната като изключително важен гра-
дивен елемент за мира и  стабилността, 
и следователно тя е от ключово значение за 

подпомагане на основната цел на Европей-
ския съюз да „насърчава мира, ценностите 
си и благоденствието на своите народи“. Ето 
защо чрез своето проектостановище ЕИСК 
призовава ЕС, въз основа на собствения 
опит на Европа, да заеме своето място като 
световен лидер в поддържането, опазването 
и насърчаването на мира в целия свят.

Сред участниците в  изслушването бяха 
Съветът на Европа, Бюрото за връзка на 
ЮНЕСКО в Брюксел, мрежата на национал-
ните културни институти в Европейския съюз 
(EUNIC), Комитетът на регионите, Комитетът 
по култура на Обединените градове и местни 
власти, фондация Interacts, „Културна дей-
ност Европа“ (Culture Action Europe) и фондът 
„Роберто Чимета“. (cl)� l

Разясняване на реалните ползи от ВИТС: 
важна роля за бизнеса
от група „Работодатели“ на ЕИСК

Гласуването на ВИТС в  Европейския пар-
ламент поставя началото на нов етап на 
по-близки отношенията между Канада и ЕС. 
Въпреки това все още предстои труден път 
напред – споразумението трябва да бъде 
ратифицирано от всички държави – членки 
на ЕС. ВИТС е напредничаво споразумение за 
приобщаващ растеж, което носи значителни 
ползи за МСП. Предприятията играят важна 
роля за популяризирането му и предоста-
вят примери от реалния живот за ползите 
от него. Това са само някои от изразените 
мнения по време на дебата с посланика на 
Канада към ЕС Даниел Костело, който се 
състоя по време на заседанието на група 
„Работодатели“ на 22 януари 2017 г.

Посланик Костело посочи, че ВИТС е от стра-
тегическо значение, което ни позволява да 
чертаем бъдещето на глобализираната тър-
говия, вместо да следваме определените от 
други тенденции. Той каза, че временното 
прилагане на споразумението би трябвало 
да започне през пролетта. Това ще даде въз-
можност да се докажат ползите от него пред 

скептиците. Съвместно проучване показа 
очакван растеж от 23  % на двустранната 
търговия, веднъж след като споразумението 
влезе изцяло в сила.

По време на дискусията членовете на 
група „Работодатели“ повдигнаха редица 
въпроси относно ВИТС и свободната търго-
вия като цяло. Яцек Кравчик, председател 
на група „Работодатели“ и на Комитета за 
наблюдение на трансатлантическите отно-
шения на ЕИСК, предложи организирането 
на съвместна кръгла бизнес маса за ВИТС. 
„С основание може да се каже, че в глобален 
контекст ВИТС се превърна почти в сим-
вол на възможността за подобряване на 
международната търговия като цяло“, 
коментира той. (jl)� l

По повод на Международния ден на жената през 
2017 г.
от Габриеле Бишоф, председател 
на група „Работници“

„Равното заплащане на жените и  мъжете 
е  основен принцип на ЕС, който е  залегнал 
в Римския договор от 1957 г. Заедно с чества-
нията по повод 60-ата годишнина на Дого-
вора, трябва да отбележим и постигнатия 
напредък по отношение на равенството 
между половете: правото на отпуск по май-
чинство и равното третиране по отношение 
на достъпа до работа, обучение, повишение 
и условия на труд. В момента на пазара на 
труда и в процеса на вземане на решения има 
повече жени от всякога досега. Въпреки това 
кризата показа, че този напредък никога не 
бива да се приема за даденост. Мерките за 
бюджетни ограничения, наложени в резултат 
на кризата, подкопаха равенството между 

половете и правата на жените. Често най-
тежко засегнати са най-бедните и уязвими 
жени. Самотните майки са сред изложените 
на най-голям риск от бедност и  социално 
изключване. Равенството между половете 
не е принцип, който важи единствено през 
добрите години – той придобива дори още 

по-голямо значение, когато обществата са 
подложени на натиск. Разликата в  запла-
щането на жените и мъжете продължава да 
бъде значителна 60 години след като принци-
път за равно заплащане залегна в Договора. 
Пълното ѝ преодоляване трябва да остане 
основен приоритет в европейския дневен ред. 
Европа може да просперира само ако признава 
и подкрепя талантите на всички. Европей-
ските работници имат нужда от увеличение 
на заплатите и ние трябва да подновим уси-
лията си, за да се гарантира, че жените ще 
бъдат третирани справедливо.“

За повече информация относно инициати-
вите на група „Работници“, посветени на 
Международния ден на жената, вж. http://
www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-
news.41724.� l

Q
E-AA-17-003-BG

-N

„ЕИСК инфо“ е достъпен на 23 езика в PDF формат на уебсайта на Комитета : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
mailto:eescinfo@eesc.europa.eu
http://www.eesc.europa.eu/
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/en
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr
http://www.eesc.europa.eu/ceslink/fr
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-opinions.40767
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.rex-opinions.40767
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-news.41724
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-news.41724
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.group-2-news.41724

