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Уводна статия
Уважаеми читатели,
В края на месец юни се разделихме с румънското председателство на
Съвета на Европейския съюз и както винаги новият семестър означава
ново председателство. За трети път в историята си Финландия поема
ротационното председателство — този път под мотото „Устойчива Европа,
устойчиво бъдеще“. Убеден съм, че Финландия ще положи големи
усилия, за да превърне водещата позиция на ЕС в областта на борбата с
изменението на климата в действителност на място.
Както знаете, устойчивостта е сред приоритетите на моя мандат и, честно
казано, нямаме друг избор, освен да засилим усилията си в тази област. Колкото
по-бързо постигнем напредък в това отношение, толкова по-скоро ще има ползи
за обществото ни.
Твърдо съм убеден, че Програмата до 2030 г. следва да се превърне в движеща
сила в процеса на вземане на решения в ЕС, в референтна точка за
предстоящите години. Липсата на действия е равносилна на драматични
последици за всички граждани на Съюза — нещо, което просто не можем да
допуснем.
Ако искаме да постигнем успех, трябва да акцентираме върху конкурентоспособността на нашата промишленост, да
инвестираме в научни изследвания и иновации и преди всичко — трябва да сме първите, които предприемат действия.
Нека не забравяме обаче — преходът към икономика и общество, които са неутрални по отношение на климата, няма
да се осъществи при нулеви разходи.
Ето защо трябва да гарантираме, че никой няма да бъде изоставен и че всички предприятия, работници, региони,
местни общности и граждани ще обединят усилията си и ще станат по-силни, обединени в нов социален пакт.
В този контекст мога да Ви уверя, че ще работим съвместно с финландското председателство и динамичното
гражданско общество на Финландия, за да постигнем осезаеми резултати. На икономическо, социално и политическо
равнище не липсват предизвикателства, включително популизъм, Брексит и разбира се — борбата срещу изменението
на климата.
Както младите активисти ни напомнят всеки петък, не можем да си позволим да губим повече време. Все още можем
да постигнем значителни резултати, а Европа е най-ефективна, когато предоставя повече възможности на гражданите
и намалява социалните неравенства.
Време е за действия. Време е за една устойчива Европа. Да започваме работа.
Лука Жайе,
председател на ЕИСК

Отбележете си в календара
22 юли 2019 г., Атина, Гърция
Изказване на Лука Жайе пред Икономическия и социален съвет на Гърция
23-24 юли 2019 г., Рига, Латвия

Публично изслушване и мисия за установяване на фактите: „Изготвяне на програма на ЕС за
правата на хората с увреждания за периода 2020—2030 г.“

Накратко
Мисия на ЕИСК в Испания за оценка на въздействието на новите
икономически модели върху единния европейски пазар
Делегация на ЕИСК се срещна наскоро с представители на синдикати, НПО и
местни органи на властта в Малага, Испания, в рамките на проучване на
новите икономически модели за оценка на дългосрочното им въздействие
върху икономическия модел на ЕС.

иновации „La Noria“.

На 14 юни делегация на ЕС в състав Виолета Йелич (група „Работодатели“), Франка
Салис-Мадиние (група „Работници“) и Карлос Триас Пинто (група „Многообразие
Европа“) се срещна с различни заинтересовани страни в Центъра за социални

Срещата даде възможност на заинтересованите страни да споделят в институционализиран формат своя опит и гледни
точки и да обсъдят връзката между новите икономически модели и моделите на потребление, пазара на труда и
устойчивостта.
Това беше първата от поредица от седем мисии в държави — членки на ЕС, организирани от Обсерваторията на единния
пазар (ОЕП) на ЕИСК в рамките на проучването, чиято цел е да даде началото на диалог с националните заинтересовани
страни от съответните частни и публични сектори.
В началото на 2020 г. ще бъде публикуван доклад с практически препоръки към институциите на ЕС , по-специално
Европейската комисия и Европейския парламент, за това как да се следи въздействието на новите икономически модели
върху единния пазар на ЕС, за да се гарантира, че той ще издържи проверката на времето. (jpf)

Бившия председател на група „Работници“ на ЕИСК, Габриеле Бишоф, е
избрана за члена на Европейския парламент
Габриеле Бишоф, която доскоро беше председател на група „Работници“ на
Европейския икономически и социален комитет е избрана за член на ЕП от
групата S&D. Тя се кандидатира на изборите с Германската
социалдемократическа партия (SPD) в избирателния район на Берлин.
Г-жа Бишоф, която се присъедини към ЕИСК през 2009 г. в качеството си на
член на федералното ръководство на Германската конфедерация на
профсъюзите DGB, беше председател на група „Работници“ от 2015 до 2019 г.
(dm)

Диляна Славова участва в среща на високо равнище относно подкрепата на
ЕС за Тунис
Диляна Славова, председател на секция „Външни отношения“ на ЕИСК,
участва в международна проява, организирана от ЕИСК на 3 юли, на тема
„Социалната и солидарна икономика в Тунис: ролята и подкрепата на ЕС“ с
участието на други високопоставени оратори, включително Самир Таиб,
министър на земеделието на Тунис, и Михаел Кьолер, директор на „Южно
съседство“ в Европейската комисия.
В речта си г-жа Славова разясни, че Тунис винаги е бил „ ключов партньор за
ЕИСК в Евро-Средиземноморския регион“ и добави: „ Тунизийските власти и ЕС
споделят обща позиция във връзка с ангажираността на гражданското
общество с въпроси от рода на земеделието, инвестициите, търговията и
овластяването на жените“.
Що се отнася до един от основните текущи въпроси — преговорите във връзка със споразумението, което ще
замени Споразумението от Котону, г-жа Славова заяви, че както гражданското общество в ЕС, представлявано от
ЕИСК, така и партньорите от Тунис желаят една „амбициозна позиция“ за гражданското общество в преговорите.
(dgf)

Новини от ЕИСК

Новини от ЕИСК
ЕИСК призовава за социално справедлив енергиен преход и постоянен диалог
с гражданите
На пленарната си сесия през юни ЕИСК проведе дебат с комисар Марош
Шефчович относно бъдещето на енергийния съюз на Европа и заяви позицията
си по предложената стратегия на ЕС за дългосрочно намаляване на емисиите
на парникови газове.
ЕИСК също изрази мнението, че преходът към декарбонизирана Европа
трябва да е социално справедлив и ефективен, като за тази цел всички
участници трябва да обединят силите си и да поемат своята част от
задълженията, и подчерта, че са нужни действия и след 2030 г. „В цяла
Европа се налага мнението, че са спешно необходими мерки в областта на
климата“, отбеляза г-н Шефчович. Той допълни, че климатът се е превърнал в
основна предизборна тема в ЕС и че „в Европа най-сетне гледаме на
изменението на климата като на възможност за преориентиране и реорганизиране на нашата икономика“.
Г-н Жайе беше на същото мнение. Той отбеляза, че целта за неутралност по отношение на климата до 2050 г.е
ключова за бъдещето на Европа и повдигна въпроса дали въпреки постигнатия сериозен напредък в борбата
срещу изменението на климата политиките ще бъдат достатъчно амбициозни, а наличните ресурси — достатъчни,
за да подплатят дългосрочната амбиция за постигане на нулеви нетни емисии до 2050 г.
ЕИСК подкрепи предложената стратегия на ЕС за дългосрочно намаляване на емисиите на парникови газове и
целта ѝ за превръщане на Европейския съюз в неутрална по отношение на климата икономика до 2050 г. В
становище, изготвено от Пиер Жан Кулон и Стефан Бак, Комитетът призовава за непрекъснат диалог с
гражданите и за социално справедлив преход, както и за договарянето на нов социален пакт.
„Такъв преход е възможен и би бил от полза за Европа, но за тази цел трябва да бъдат ангажирани всички —
трябва да обединим силите си за постигането на общата цел. Не можем да делим гражданите от вземащите
решения“, заяви г-н Кулон.
Мобилността е от първостепенно значение: тя е една от областите, в които е крайно необходим и може да бъде
постигнат напредък. „Трябва да намерим решения за намаляване на въглеродния отпечатък на ЕС, без това да се
отрази негативно на цялата икономика и общество“, изтъкна г-н Бак. „Бихме могли да разработим, въведем и
приложим система на ценообразуване за въглеродните емисии, която да отчита отражението върху
предприятията и гражданите и да е добре приета от тях“, отбеляза той в заключение. (mp)

ЕИСК призовава лидерите на ЕС незабавно да укрепят международната роля
на еврото
В неотдавна прието становище ЕИСК подчертава, че силното евро би
допринесло за благосъстоянието на гражданите и предприятията в ЕС, за
отстояването на общите ценности и за насърчаването на общите интереси.
Освен това Комитетът смята, че приемането на по-нататъшни мерки за
засилване на икономическия растеж и устойчивостта, както и на капацитета за
приспособяване на икономиките на еврозоната би довело до по-силна
международна роля за еврото. В становището на ЕИСК се отправят препоръки,
които излизат извън рамките на предложенията на Европейската комисия.
По-голямото социално и икономическо сближаване, конкурентоспособността и
иновациите би трябвало да бъдат основата за по-силна икономика на еврозоната, която да подкрепя общата
валута. Различията между държавите членки и вътре в тях трябва да бъдат намалени, тъй като те ограничават
икономическите резултати на ЕС.
ЕИСК призовава и за по-единен подход в международната дипломация и за по-проактивна позиция за
популяризиране на общите интереси. Това би могло да открие по-големи търговски възможности.
Доизграждането на Икономическия и паричен съюз и на
Банковия съюз е друг ясен приоритет за ЕИСК. Във връзка
с това Комитетът настоятелно призовава Комисията да
проучи варианти за създаване на по-ликвидни и побезопасни активи в евро. С тях би могло да се
противодейства на разпокъсаността на пазара на
държавни облигации на еврозоната, която нанася вреди
на доверието в еднинната валута.
Научете повече за препоръките на ЕИСК за засилване на
международното използване на еврото и многобройните
ползи, които това би донесло на гражданите и
предприятията в ЕС. (jk)

Макрорегионални стратегии: ЕИСК настоява за подобрения
ЕИСК призовава за подобряване на макрорегионалните стратегии и в проучвателно становище

Тези предложения, които бях представени през юни, се основават на задълбочен анализ на съществуващите
макрорегионални стратегии. Анализът показа, че до този момент стратегиите
са полезен инструмент на политиката на сближаване, както и за засилена
интеграция и сътрудничество, но не са отговорили на очакванията да
спомогнат за намаляването на социалните и териториалните неравенства и да
повишат екологичната устойчивост.

стратегиите.

За да се подобри въздействието на стратегиите върху намаляването на
социалните и териториалните неравенства, Комитетът препоръчва да се
подобрят най-вече комуникацията и връзките между участващите в
сътрудничеството партньори и да се насърчи по-тясно участие на
организациите на гражданското общество в изпълнението и мониторинга на

С оглед на това отговарящите за изготвянето на политиките трябва да укрепят политическите мерки, да насърчат
активната ангажираност с макрорегионалните стратегии и да намалят бюрокрацията. Организирането на
съществуващите бази данни във функциониращи, взаимносвързани и управлявани съвместно мрежи е друг важен
аспект.
ЕИСК счита, че комуникацията относно макрорегионалните стратегии трябва да бъде подобрена, за да се повиши
видимостта на тези стратегии и да се насърчат изграждането на мрежи и участието.
Би трябвало да се даде приоритет —както в териториално, така и в секторно отношение — на изграждането на
мрежи и обединяването в клъстери на социалните партньори, местните социално-икономически участници и
организациите на гражданското общество. Тяхното участие във вземането на решения, планирането и оценката
на политиките е изключително полезно за изпълнението на макрорегионалните стратегии и освен това може да
даде тласък на сближаването и социалната и екологичната устойчивост.
Накрая, ЕИСК предлага да се създадат ефективни мрежи за образователни дейности. Те биха могли също така да
подобрят резултатите по отношение на устойчивостта на околната среда. (jk)

Начало на колоездачната обиколка на Франция (Тур дьо Франс) – ЕИСК е
домакин на прояви за чиста мобилност
За да отбележи началото на колоездачната обиколка на Франция, на 3 юли
ЕИСК организира представяне на книгата, посветена на италианския
колоездачен шампион и герой от Втората световна война Джино Бартали, на
което присъства авторът ѝ, журналистът Алберто Тоскано. Част от проявата
беше и дебат относно чистата мобилност.
„Трябва да се прави добро, но без да се говори за него“, често е заявявал
Джино Бартали, италианският колоездачен шампион, трикратен победител в
Обиколката на Италия и двукратен в Обиколката на Франция. Книгата на
Алберто Тоскано „ Джино Бартали – един велосипед срещу фашизма “,
представена в ЕИСК на 3 юли 2019 г., разказва неговата история.
Противник на режима на Мусолини, Джино Бартали е спасил живота на стотици евреи в Италия по време на
Холокоста, като със своя велосипед е пренасял поверителни документи на хиляди километри под прикритието на
дългите тренировки, с които е бил прочут. Той е бил дискретен герой, който никога не е говорил за дейността си
по време на войната, дори след края на световния конфликт.
На проявата в ЕИСК беше проведен и дебат, посветен на
чистата мобилност, с участието на председателя на ЕИСК
Лука Жайе, председателя на секция TEN Пиер Жан Кулон
и кмета на община Брюксел . Целта беше да се отдаде
признание не само на спорта и екологосъобразните
видове транспорт, но и на човешките ценности. (mp)

Медиите следва да се откажат от подхода на благотворителност спрямо
хората с увреждания
Европейските медии често представят хората с увреждания по едностранен и
будещ съжаление начин въз основа на митове и погрешни схващания. Освен
това те предлагат недостатъчен брой новинарски и развлекателни програми,
които отговарят на критериите за пълна достъпност. Поради това все още са
необходими големи усилия от тяхна страна, преди да могат да представят
хората с увреждания по точен и приобщаващ начин.
Основната тема от дневния ред на изслушването на тема Информиране за
правата на хората с увреждания, проведено от Европейския икономически и
социален комитет (ЕИСК) на 28 юни в Брюксел, беше решаващата роля на
средствата за масова информация във връзка с повишаването на
осведомеността относно правата на хората с увреждания и борбата със
стигмата и предразсъдъците спрямо тях, които продължават да проникват във всички слоеве на обществото.

„Информирането за правата на хората с увреждания би трябвало да се разглежда като важна част от въпроса
как представяме разнообразието на нашето общество като цяло. Това е същността на нашите демократични
ценности и през идните години ще бъде един от най-важните въпроси“, заяви при откриването на проявата
Йоанис Вардакастанис, член на ЕИСК.
На изслушването присъстваха членове на ЕИСК и представители на различни неправителствени организации,
които подкрепят хората с увреждания. Освен това Европейският съюз за радиоразпръскване и Институтът за
медийно разнообразие (MDI), медиен регулатор, който насърчава отговорното медийно отразяване на
разнообразието, също имаха свои представители. (ll)

Основните услуги трябва да бъдат достъпни за всички
По-доброто изпълнение на Европейския стълб на социалните права, с акцент
върху гарантирането на основните услуги, беше една от темите на пленарната
сесия през юни, на която членовете приеха становище по собствена
инициатива по темата, изготвено от Раймонд Хенкс и Кшищоф Балон.
ЕИСК изтъква, че всички трябва да имат достъп до основни услуги като
водоснабдяване, енергия и транспорт, тъй като те са жизненоважни за
социалната справедливост.
Някои от тези услуги не са регламентирани и прилагани в достатъчна степен в
държавите членки, подчерта г-н Хенкс. „Призоваваме за това основните
услуги да бъдат достъпни за всички“, отбеляза той, но допълни, че това няма
да е достатъчно. „Ще трябва също така да се изясни концепцията за основни
услуги и да се предприемат конкретни мерки за справяне със
съществуващите пропуски и гарантиране на доброто функциониране на тези
услуги в отговор на нуждите на ползвателите“, посочи той.
С оглед на това ЕИСК приветства факта, че принцип 20 на социалния стълб
утвърждава правото на достъп до основни услуги . „Тези услуги са съществен елемент на социалната
справедливост и се основават на принципа на равно третиране на ползвателите, забрана на всякакъв вид
дискриминация или изключване, както и на принципа на всеобщ достъп до високо равнище на финансова
достъпност и качество“, допълни г-н Балон. (mp)

Лидерите на ЕС призоваха да се вземат неотложни мерки за превръщането
на Европа в световен лидер в областта на устойчивото развитие
Националните икономически и социални съвети и Европейският икономически
и социален комитет изпратиха послание до лидерите на ЕС от Рим, където се
срещнаха на 13 и 14 юни, за да обсъдят своята роля в устойчивото развитие
на Европа и европейския стълб на социалните права.
Дебатът се проведе в рамките на годишната среща на председателите и
генералните секретари на ЕИСК и икономическите и социални съвети на
държавите членки, която тази година се организира съвместно от ЕИСК и
Икономическия и социален съвет на Италия (CNEL).

и труда (CNEL) Тициано Треу.

Сред основните оратори на откриването, в което взе участие президентът на
Италия Серджо Матарела, бяха италианският външен министър Енцо Моаверо
Миланези и председателят на италианския Национален съвет на икономиката

Председателят на ЕИСК Лука Жайе призова новия Европейски парламент и бъдещата Комисия за твърдо и
решително политическо лидерство, за да може Европа да заеме челни световни позиции в сферата на
устойчивото развитие.
Основните заключения от дебата, изпратени до основните институции на ЕС, са следните:
Програмата на ООН до 2030 г. трябва да бъде първостепенен приоритет за ЕС през следващото
десетилетие, за да може Съюзът да се справи успешно с петте ключови прехода:

икономическо преобразуване,
енергийно и екологично преобразуване,
широкообхватно социално преобразуване,
преобразуване на демокрацията и участието и
геополитически преход в международните отношения.
Програмата до 2030 г. е печеливша стратегия:
за работодателите, тъй като борбата за конкурентоспособност ще се води на световно равнище в
секторите, свързани с програмата за устойчиво развитие;
за работниците, тъй като много от ЦУР са свързани със социалното измерение на европейския проект;
за гражданското общество , което, ако участва в пълна степен в управлението, може да играе роля с
решаващо значение за адекватния мониторинг на изпълнението на ЦУР.
Необходимо е да се разработи пътна карта, за да се стимулира прилагането на европейския стълб на
социалните права, множество важни елементи от който остават до голяма степен неразгледани.
Процесът на европейския семестър би трябвало също да бъде адаптиран към Програмата до 2030 г.
40 % от общия бюджет на ЕС за 2021—2027 г. би трябвало да бъдат предназначени за устойчиво развитие.
Новата Комисия би трябвало да има заместник-председател, отговарящ за включването на ЦУР във всички
политики на ЕС.
Това е проект за надежда и устойчивост, който може да бъде фактор за единство и солидарност в рамките
на ЕС, като мобилизира гражданското общество, и по-специално младежите.
Икономическите и социални съвети биха могли да действат като съвети за гражданско участие, имащи за
задача да организират обществени консултации относно новите модели на устойчиво развитие.
ЕС, в качеството си на най-голямата икономика в света, чрез своята търговска политика трябва да играе
основна роля за популяризиране на световно равнище на програмата за устойчиво развитие.
Пълния текст на заключенията от заседанието може да намерите тук. (dm)

ЕС следва да предложи по-всеобхватен отговор на нарушенията на
принципите на правовата държава
Европейският икономически и социален комитет призова ЕС да възприеме попроактивен подход за борба с увеличаващите се нарушения на
върховенството на закона в ЕС в отговор на опасенията, че те могат да
прераснат в истинска криза на демокрацията и основните права и свободи.
В становище, прието по време на юнската му пленарна сесия, ЕИСК призова за
по-голямо и пряко участие на организациите на гражданското общество в
разработването и прилагането на предпазни мерки срещу подронването на
принципите на правовата държава в ЕС. Много от тези организации повишават
осведомеността и действат като пазители и застъпници и поради това често са
първите, които попадат под прицела на авторитарни правителства.
Подчертавайки специалната си роля и задължение за предприемане на действия, когато дейностите на неговите
членове и гражданското общество като цяло са изложени на риск в рамките на ЕС, ЕИСК призова за по-добра
защита за организациите на гражданското общество, наред с другите ключови обществени пазители като
журналисти, лица, сигнализиращи за нередности, и защитници на правата на човека.
Становището е приносът на ЕИСК за процеса на размисъл относно допълнителното укрепване на върховенството
на закона в рамките на Европейския съюз, предложено от Европейската комисия в неотдавнашно съобщение, в
което се приканват всички заинтересовани страни да допринесат за дебата.
ЕИСК заяви, че приветства усилията на Комисията да
използва наличните средства за укрепване на
върховенството на закона в държавите членки, въпреки
че отбеляза техните недостатъци по отношение на
предотвратяването или коригирането на координирани
атаки срещу основни права и свободи.(ll)

ЕИСК има за задача да подкрепя действията на финландското
председателство в областта на климата
Основната цел на финландското председателство на ЕС , което започна на 1 юли, е да ангажира Европейския
съюз за значителни намаления на емисиите с оглед на постигането на неутралност по отношение на климата до
2050 г. ЕИСК ще подкрепя действията на председателството в областта на климата и ще продължи работата си
за създаване на благоприятна рамка на ЕС за инициативи в областта на климата от страна на гражданите и
общностите.
Другите приоритети на финландското председателство са укрепване на общите ценности и принципите на
правовата държава, засилване на конкурентоспособността на ЕС и социалното приобщаване, затвърждаване на
водещата позиция на ЕС по отношение на действията в областта на климата и цялостна защита на сигурността на

гражданите.
По време на председателството си Финландия ще бъде изправена пред
големи предизвикателства, включително наблюдение на процеса за Брексит и
преговорите между държавите членки относно следващата многогодишна
финансова рамка (МФР) на ЕС. Въз основа на своите политически препоръки
относно МФР за периода след 2020 г. и по-специално секторните
законодателни предложения относно разходните програми ЕИСК ще се стреми
да повлияе положително върху преговорите с оглед на навременното им
приключване.
В съответствие с мотото си „Устойчива Европа — устойчиво бъдеще“ Финландия ще акцентира върху
изграждането на екологична култура във връзка със заседанията, като организира много от своите заседания в
Хелзинки, където ще се проведат шест неофициални заседания на министрите, и като предоставя на участниците
финландска чешмяна вода в кани и местно произведена биологична храна.
Освен това ЕИСК ще организира няколко заседания в страната на председателството на ЕС. Бюрото на ЕИСК вече
проведе заседание в Хелзинки на 6 юни, а през идните месеци неговите три групи са насрочили заседания във
Финландия (група „Работодатели“: 8—9 октомври, група „Работници“: 9 октомври, група „Многообразие Европа“ :
16—17 септември). След присъединяването си към ЕС през 1995 г. Финландия ще поеме ротационното
председателство за трети път. Предишните мандати бяха през 1999 г. и 2006 г. За повече информация относно
дейностите на ЕИСК по време на финландското председателство може да разгледате специалната брошура на
адрес: https://bit.ly/2XHm6xb.(ml)

Новини от групите
Понижаването на корпоративните данъци стимулира инвестициите, сочи
неотдавнашно проучване
от група „Работодатели“ на ЕИСК
Корпоративните данъци са най-пагубната за икономическия растеж форма на
данъчно облагане. Противно на обществените представи през последните 40
години не е отчетен спад в приходите от корпоративни данъци като дял от
БВП. Държавите, които намалиха ефективните ставки на корпоративния
данък, отчетоха нарастване на инвестициите през следващите години. Това са
някои от заключенията на неотдавнашно проучване, поръчано от Европейския
икономически и социален комитет по искане на група „Работодатели“.
Високата ставка на корпоративния данък може да възпрепятства стопанската
дейност и да направи нерентабилни някои инвестиционни проекти, което на
свой ред намалява данъчната основа и съответно събирането на приходите.
Повишаване на данъчната ставка за преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ)
с един процентен пункт средно води до спад на тези инвестиции от 3,7 %.
Анализът показва също, че намаляването на корпоративния данък не води
обезателно до недостиг на публични финанси, а на практика може донякъде
да се самофинансира. В шест държави намаляването на ставките на
корпоративния данък доведе до повишаване на приходите. По-ниските
корпоративни данъци означават по-голям растеж – намаляването на
данъчната ставка с 10 процентни пункта може да повиши годишния растеж с
1-2 процентни пункта.
„Проучването има за цел да послужи като полезен и надежден инструмент в
дебата за данъчното облагане. Това е особено важно предвид настоящата
ситуация в Европейския съюз, при която обществените нагласи по въпроса за данъчното облагане на дружествата
(особено на големите мултинационални предприятия) са изкривени и се експлоатират от популистите“, отбеляза
заместник-председателят на група „Работодатели“ Кристер Андерсон. Проучването предоставя данни и
конкретни примери, с които може да се противодейства на този дискурс.
Данъчните ставки са се понижили значително през последните четиридесет години, но приходите от
корпоративни данъци като дял от БВП остават на равнища, сходни с тези през 80-те години. Приходите от
корпоративни данъци са предимно от порядъка на 2-3 % от БВП, а приходите от данъци върху заплатите, ДДС и
подоходни данъци възлизат общо на над 30 %.
Проучването може да бъде свалено от уебсайта на ЕИСК на следния адрес: https://europa.eu/!NB43bP (lj)

Група „Работници“ в ЕИСК обсъжда заетостта, сближаването и социалните
права в Румъния
от група „Работници“ на ЕИСК
На 25 юни група „Работници“ на ЕИСК проведе в Букурещ, Румъния, извънредно заседание под наслов
„Работните права и социалното сближаване на работниците: Европа на общите ценности“. Оливие Рьопке,
председател на групата, приветства различните стъпки, предприети от румънското председателство, които
допринесоха в решаваща степен за подобряване на условията на живот на работниците, като например
създаването на Европейския орган по труда и директивите за равновесието между професионалния и личния
живот и за прозрачни и предвидими условия на труд.

Обсъжданията бяха съсредоточени върху основните предизвикателства, свързани с трудовата мобилност,
заетостта и сближаването на социалните права в Европейския съюз. МариусКонстантин Будай, министър на труда и социалната справедливост на
Румъния, подчерта необходимостта от постигане на икономическо сближаване
и по-специално от намаляване на разликите в заплащането между държавите
от Западна и Източна Европа.
Множество оратори обсъдиха европейския стълб на социалните права, който,
ако бъде приложен правилно, би могъл да доведе до по-силно сближаване.
Лидерите на петте румънски профсъюзни конфедерации наблегнаха на
предизвикателствата в областта на социалната сфера и заетостта в Румъния, а именно високото равнище на
бедност, ниските заплати, проблемите с колективните трудови договори и социалния диалог.
Що се отнася до мобилността на работниците, ораторите заявиха, че макар тя да е в състояние да допринесе за
стимулиране на икономическия растеж и за преодоляване на недостига на умения в ЕС, напускането на твърде
много квалифицирани работници може са се отрази отрицателно на държавите на произход, както в Румъния,
където три милиона души са емигрирали в търсене на по-добри условия на живот. (mg)
Повече информация можете да намерите тук.

Арно Мецлер, председател на група „Многообразие Европа“, участва в
общото събрание на Националния съюз на семейните сдружения (UNAF)
от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК
На 22 и 23 юни френският национален съюз на семейните сдружения (UNAF)
проведе общото си събрание в град Реймс. Г-н Мецлер беше поканен за
участие в него от г-жа Басет, заместник-председател на UNAF и член на III
група. Обсъжданата основна тема беше демокрацията на участието и ролята
на посредническите органи.

на тема

От името на група „Многообразие Европа“ Арно Мецлер разказа на
Асамблеята как Европа се вслушва в организираното гражданското общество.
В изказването си относно семейната политика той обяви, че група
„Многообразие Европа“ ще организира, на 12 ноември 2019 г., конференция

„Учудвам се защо на европейско равнище не съществува семейна политика. Съществува необходимост от
запълване на празнината, тъй като семействата са важни елементи на европейското културно наследство: те са
спойката, която държи заедно гражданското общество и организациите на гражданското общество“, отбеляза гн Мецлер. Той добави, че би призовал III група да „подеме инициатива, на европейско равнище, за обединяване
на всички онези, които са ангажирани в това, семействата да продължат да съществуват в Европа и да бъдат
закриляни“.
600-те участници ентусиазирано приеха идеята за създаване на Европейски парламент на семейството – по
примера на Европейския селски парламент (ERP), създаден от Стафан Нилсон. Председателят на UNAF обеща да
подкрепи и развие този Европейски парламент на семейството и да насърчи други европейски мрежи за
семействата да направят същото. (jh)

Скоро в културни прояви на ЕИСК
ЕИСК организира вечерна проява за представяне на финландската култура
На 17 юли ЕИСК организира финландска вечер, за да отбележи началото на
финландското председателство на Съвета на ЕС. Събитието ще включва
музика и танци, типични за финландската култура и традиции.
Танцьорката Мери Паюнпее ще танцува, използвайки техниката на
структурирана импровизация, под звуците на цифровия акордеон на . (ck)
Повече информация можете да намерите на:
За да се регистрирате кликнете тук.
Пълната програма на вечерта можете да намерите тук
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