ЕИСК info
Eвропейски икономически и социален комитет
Mост между Европа и организираното гражданско общество
Август 2019 | BG

Налични езици:
bg

cs

da

de

el

en

es

et

fi

fr

hr

hu

it

lt

lv

mt

nl

pl

pt

ro

sk

sl

sv

Уводна статия
Лятото е тук и е време за ваканция! Това е идеалният момент за
възстановяване на силите, но и добра възможност за разширяване на
кръгозора ни: пътуване през граници, откриване на нови култури,
изучаване на нови езици, намиране на източници на вдъхновение...
След това ще дойде време за завръщане на работа, много нови
предстоящи събитие, като учредяването на новия Европейския парламент
и новата Европейска комисия.
Изборите за Европейския парламент през май 2019 г. силно промениха състава
на Парламента. Рекорден брой граждани се явиха пред урните, за да бъде чут
гласът им. Лидерите на ЕС разполагат с пет години, за да осъществят
стремежите им. ЕИСК играе уникална роля в процеса на подкрепа на
институциите в този постоянен, необходим и бих казал дори задължителен диалог с организациите на гражданското
общество. Урсула фон дер Лайен ще застане начело на Европейската комисия. Тя ще внесе своята визия за работата,
както и динамиката и виждането си за Европа. В много вдъхновяващата ѝ реч, произнесена в Страсбург, има много
идеи, които са скъпи на нашия Комитет. В програмата ѝ се очертават шест основни точки: зелен пакт за Европа,
икономика за хората, Европа, адаптирана към ерата на цифровите технологии, защита на европейския ни начин на
живот, по-силна Европа на международната сцена, нов устрем за европейска демокрация.
Когато започнем отново работа през септември, една от основните точки в институционалния дневен ред на ЕС ще
бъде изслушването на кандидатите за еврокомисари и встъпването в длъжност на новата Комисия на 1-ви ноември.
Искрено се надяваме, че ще бъде чуто искането на председателя на Комисията за равен брой жени и мъже в
колегиума на членовете на Комисията.
През есента графикът на Европейския икономически и социален комитет също ще бъде много натоварен: три
пленарни сесии и 13-ия Медиен семинар за гражданското общество на ЕИСК, който ще се проведе през октомври. Тази
година семинарът ще се проведе в Малага и ще бъде посветен на темата „Вие сте ЕС и ЕС е за Вас – ролята на
гражданското общество в популяризирането на предимствата от обединена Европа“ Пред декември ще сме домакини
и на 3-ия семинар на журналистите от 28-те държави членки, както и на редица конференции и публични
изслушвания.
Бих искала да Ви обърна по-специално внимание върху темата на изданието за 2019 г. на наградата за гражданското
общество, която е свързана едновременно с програмата на председателя на Европейската комисия и желанието ѝ за
реално прилагане на паритетния принцип сред колегиума на комисарите. Тази година наградата има за цел да
насърчи организациите и жените в цяла Европа, които работят за превръщането на равенството в реалност. Избраната
тема е „Повече жени в европейското общество и икономика!“ В този контекст наградата ще бъде присъдена на
иновативни инициативи и проекти за равни възможности за жените и мъжете и за равното им третиране във всички
сфери на стопанския и обществения живот.
Приятна ваканция и с нови сили през септември!
Исабел Каньо Агилар,
заместник-председател, отговарящ за комуникацията

Отбележете си в календара
30 август 2019 г., Турку, Финландия

Умна и интелигентна Европа – как да я постигнем
12 септември 2019 г., Брюксел
Приносът на гражданското общество към следващия цикъл на европейския семестър
16 септември 2019 г., Хелзинки, Финландия
Повишаване на конкурентоспособността на ЕС – 3 стълба за устойчив растеж
25 и 26 септември 2019 г., Брюксел
Пленарна сесия на ЕИСК

Накратко
Наградата на гражданското общество за 2019 г. е посветена на овластяването
на жените
През 2019 г. ЕИСК ще даде наградата за гражданското общество на проекти
за овластяване на жените и борба за равенство между половете
Вече може да се подават кандидатури за 2019 г.
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) обяви началото на периода за
кандидатстване за Наградата за гражданското общество за 2019 г. Темата тази
година е „повече жени в европейското общество и икономика“, като с наградата ще
бъдат поощрени иновативните инициативи и проекти, които се борят за равни
възможности за жените и мъжете и за равното им третиране във всички сфери на
икономическия и социалния живот.
В конкурса за Наградата за гражданското общество на ЕИСК могат да участват всички организации на гражданското
общество, официално регистрирани в Европейския съюз, които работят на местно, регионално, национално или европейско
равнище. Могат да кандидатстват и физически лица. Могат да кандидатстват инициативи, които са осъществени или са в
процес на осъществяване.
Наградният фонд от 50 000 евро ще бъде разпределен между не повече от петима победители. Крайният срок за
подаване на кандидатурите е 10 ч. на 6 септември 2019 г., а церемонията по връчването на наградата ще се проведе
на 12 декември 2019 г. в Брюксел.
Пълният списък с изискванията и формулярът за кандидатстване са поместени на нашата уебстраница. (ll)

ЕИСК е домакин на среща между ЕС и Китай по въпросите на
стандартизацията в областта на безопасността на асансьорите
По инициатива на члена на ЕИСК Антонело Пецини, на 9 юли 2019 г. Комитетът
беше домакин на делегация от представители на регулаторните органи на
Китайската народна република.
Целта на срещата, открита от генералния секретар на ЕИСК Джанлука Брунети, беше
да се обсъдят бъдещите отношения между ЕС и Китай в областта на
стандартизацията на техническото сътрудничество относно безопасността на
асансьорите и ескалаторите. „Укрепването на отношенията между Европа и Китай в
такава чувствителна област е от решаващо значение не само за този конкретен
промишлен сектор, но и е от полза за промишлеността като цяло“, заяви г-н Пецини.
В резултат на това посещение първото по рода си споразумение за създаване на
съвместна работна група ЕС-Китай беше подписано на следващия ден в седалището на Европейския комитет по
стандартизация (CEN) в Брюксел. Първото заседание на съвместната работна група е насрочено за октомври 2019 г. в Китай.
(mp)

Нови публикации
Постиженията на ЕИСК през 2018 г. – равносметка и перспективи
Брошурата „Постиженията на ЕИСК през 2018 г. – равносметка и перспективи“ представя някои от акцентите в
работата на Европейския икономически и социален комитет през 2018 г.

Илюстрирани са непрестанните усилия на ЕИСК да изпълнява успешно възложената
му преди повече от шестдесет години мисия. Брошурата дава също възможност за
поглед в бъдещето, както и да бъдат извлечени поуки, така че Комитетът да
продължи да изразява ясно и активно гласа на гражданското общество в Европа.
Брошурата може да бъде изтеглена на английски език от уебсайта на ЕИСК. Други
езикови версии (на френски, немски, италиански, испански, полски и нидерландски)
ще бъдат скоро на разположение. (as).

Новини от ЕИСК
Устойчивостта и благосъстоянието са в основата на програмата на
финландското председателство на ЕС
По време на пленарната си сесия на 18 юли Европейският икономически и
социален комитет (ЕИСК) беше домакин на финландския министър на
социалните въпроси и здравеопазването Айно-Кайса Пеконен, който
представи програмата на финландското председателство на ЕС. Тя включва
специален акцент върху устойчивостта и благосъстоянието на гражданите.
Сред останалите приоритети на председателството г-жа Пеконен посочи
укрепването на принципите на правовата държава и ценностите на ЕС.
При представянето на Айно-Кайса Пеконен председателят на ЕИСК Лука Жайе посочи
основните предизвикателства, които финландското председателство на ЕС следва да
реши. „Във връзка с изпълнението на Програмата до 2030 г.“, каза г-н Жайе, „ще се
нуждаем от цялостен подход, който изисква икономическите и социалните
предизвикателства да бъдат решавани заедно.“ С оглед на това г-жа Пеконен обяви, че „Финландия иска да окаже
въздействие върху бъдещето на ЕС и това бъдеще следва да бъде устойчиво в социално, икономическо и екологично
отношение“.
Ето защо водещата роля на ЕС в световен мащаб в областта на действията за климата е ключов приоритет за финландското
председателство. За тази цел очаква да постигне съгласие по основните елементи на един дългосрочен план за ангажимент
на ЕС за неутралност по отношение на климата до края на 2019 г., както беше поискано от Европейския съвет.
Финландското председателство ще засили диалога не само с други глобални участници, но и в рамките на ЕС с други
институции и партньори. „Диалогът със социалните партньори е един от приоритетите на финландското председателство“,
заключи г-жа Пеконен. „ЕИСК играе съществена роля и ние се радваме много, че неговите важни становища са в
съответствие с нашите предложения.“ (dgf)

Кони Ройтер: „Ние сме тук, за да насърчаваме гражданския диалог за
прогресивна и приобщаваща Европа“
По време на пленарната си сесия на 18 юли Европейският икономически и социален
комитет (ЕИСК) организира дебат с участието на Кони Ройтер, съпредседател на
Групата за връзка на ЕИСК с европейските организации и мрежи на гражданското
общество.
Г-н Ройтер представи заключенията и препоръките от Дните на гражданското
общество 2019 г., които се проведоха в Брюксел в средата на юни и акцентираха
върху устойчивата демокрация. Той говори и за ролята на създадената през 2004 г.
Група за връзка като единствен по рода си орган в рамките на ЕС, формиран с цел
осигуряване на постоянен диалог между институциите на ЕС и европейската мрежа
на организациите на гражданското общество на равнище ЕС.
„Ние сме тук, за да насърчаваме гражданския диалог за една прогресивна и
приобщаваща Европа“, заяви г-н Ройтер пред пленарната сесия, като подчерта съществената роля на Групата, която
предлага европейски перспективи по теми и политики от жизненоважно значение, поставяйки ги над националните
интереси.
Председателят на ЕИСК Лука Жайе коментира добрата работа на Групата за връзка на ЕИСК по следния начин:
„Опитваме се да изграждаме мостове, а не да затваряме врати“, и подчерта „Ние сме тук да работим заедно за по-добра
Европа“.

Като символ на тясното си сътрудничество Групата за връзка и ЕИСК организират Дни на гражданското общество, за да
подчертаят приноса на организациите на гражданското общество за изграждането на Европейски съюз, който е по-близък
до очакванията на гражданите. Проявата отбеляза своя 10-и рожден ден. Г-н Жайе посочи, че Дните на гражданското
общество са се превърнали в една от водещите прояви на Комитета. През юни повече от 250 участници се дадоха среща на
проявата. (ll)

Без силен европейски сектор за производство на акумулаторни батерии
производителите на автомобили могат да напуснат ЕС
ЕИСК подкрепя плана за действие на ЕС в областта на акумулаторните
батерии, изготвен от Европейската комисия, но отбелязва, че трябва да се
ускори и приложи бързо.
Съществува реален риск от делокализиране на много голяма част от европейската
автомобилна промишленост към региони в близост до производствени единици за
акумулаторни клетки, предимно в Азия. В становището, изготвено от Колин
Люстенхауер и прието на юлската пленарна сесия, ЕИСК подкрепя стратегическия
план на Европейската комисия за действие в сектора на акумулаторните батерии, но
предупреждава, че той трябва да бъде ускорен и да се изпълнява бързо, за да се
избегне евентуалното преместване на европейските автомобилни производители
извън ЕС.
„Залогът е много висок. Става въпрос за заетостта на около 13 милиона европейски работници в този сектор“, посочи г-н
Люстенхауер. „Създателите на политики, учените и предприятията споделят мнението, че са необходими спешни
действия. Всички си дават сметка, че е късно, дори много късно. Нуждаем се от ефективни, безопасни и щадящи околната
среда акумулаторни батерии.“
Ежедневието ни вече е немислимо без акумулаторните батерии. Понастоящем ЕС изостава, както по отношение на
разработването, така и по отношение на производството, и е зависим от държавите извън ЕС, и по-специално от Азия.
Първият доклад на Комисията за напредъка по изпълнението на стратегическия план за действие в областта на
акумулаторните батерии, публикуван през април 2019 г., показва, че са предприети редица действия за изграждането на
значим сектор на акумулаторните батерии в ЕС. Независимо от това през следващите години в ЕС трябва да се направи
много повече за развитието на този сектор, като се постави акцент върху инвестициите и иновациите. (mp)

Кръгова икономика: време е впрегнем потенциала на потребителите
Досегашните действия в подкрепа на развитието на кръгова икономика в
Европа бяха фокусирани върху производството, мерките за насърчаване на
предприятията да въведат кръгови бизнес модели и предлагането на кръгови
решения на пазара. Вече е назрял моментът да включим и потребителите и да
ги оправомощим да вземат устойчиви потребителски решения в ежедневието
си, се посочва в приет през юли доклад на ЕИСК.
В доклада, озаглавен „Потребителите в кръговата икономика“, Европейският
икономически и социален комитет призовава за стратегическо преориентиране, което
да постави потребителите в центъра на публичните политики за кръговата
икономика на всички равнища на управление в Европа.
В първия етап от изграждането на кръгова икономика на потребителите беше
отредена ролята на градски участници в рециклирането на домакински отпадъци, а
основният фокус беше върху предприятията. Инициативите на Европейската комисия
бяха съсредоточени върху регулирането и производството, повишаването на равнищата на рециклиране и въвеждането на
концепцията за екопроектиране, изтъква ЕИСК,

„Моментът е подходящ потребителският аспект да бъде разгледан в рамките на пакета за кръговата икономика 2.0“,
отбеляза докладчикът на ЕИСК Карлос Триас Пинто, като призова Европейската комисия да даде тон за такова
преориентиране в следващите си инициативи.
Тази втора фаза ще се базира на информацията за потребителите, изтъкна той. Информацията и образованието са
ключови фактори за преориентирането на потребителите към кръгови поведенчески модели. За тази цел са необходими
системи за образование и обучение през целия живот, а потребителите трябва да получават възможно най-обективна
информация.
ЕИСК се застъпва за идеята за доброволно етикетиране като преход към задължително етикетиране, указващо
социалния и екологичния отпечатък на продукта — намаляване на емисиите, опазване на биологичното разнообразие,
ефективно използване на ресурсите или неизползване на компоненти с голямо въздействие върху околната среда, очаквана
продължителност на живот на продукта, възможност за получаване на резервни части и извършване за ремонт.
И все пак, макар че информацията и образованието могат да направят много за преориентирането на потребителите към
екологосъобразни, подлежащи на поправка, дълготрайни продукти, много хора няма да могат да си ги позволят. Като
стимул ЕИСК предлага държавите членки да възприемат основан на възнаграждението подход, а местните администрации
да използват обществените поръчки, за да подкрепят устойчивите доставчици. (dm)

Европейското земеделие следва да се движи в посока на агроекологията

Европейският съюз трябва да постави по-голям акцент върху късите вериги на
доставки и агроекологията в земеделието, за да опази селското си стопанство
и да увеличи неговата устойчивост спрямо новите предизвикателства като
изменението на климата. Освен това агроекологията представлява начин за
гарантиране на нашите хранителни доставки и повишаване на здравословните
качества на храната, с което се повишава нейната стойност. Късите вериги на
доставки ще помогнат на по-малките земеделски стопани да увеличат
доходите си и ще съживят селските райони.
„Инициативите за къси вериги на доставки имат потенциал да създадат
работни места и растеж, което от своя страна да доведе до по-голямо
богатство, особено в селските райони. Ето защо предизвикателството се
състои в това да се осигурят средства за създаване на териториални продоволствени системи, основани на
местното управление. Цифровизацията играе — и ще продължи и в бъдеще — основна роля както в
производството и преработването, така и в купуването и продажбите“, разяснява Жьонвиев Савини, докладчик
по становището относно „Насърчаване на къси и алтернативни вериги за предлагане на храни в ЕС: ролята на
агроекологията“.
С оглед на реализирането на проекта в цяла Европа ЕИСК предлага структуриран многостранен план за действие,
който включва органите на управление на регионално, национално и европейско равнище. Съществуващите
програми също трябва да бъдат насочени към мерки за подкрепа в областта на агроекологията и късите вериги
на доставки.
Всеобхватната продоволствена политика, за която ЕИСК призовава от години и която той може да координира, би
могла да бъде рамката на плана за действие. (sma)

Рамката за възраждане на производствената промишленост на Европа трябва
да се основава на реалните нужди на МСП
Според ЕИСК европейската производствена система може да осъществи
ефективен и конкурентоспособен преход към авангардна екологосъобразна
цифрова икономика единствено когато прояви готовност за значителни
инвестиции в иновациите. Поради това действията, планирани от
Европейската комисия за насърчаване на по-добро развитие на
производствената система, би трябвало да се основават на реалното
познаване на нуждите на предприятията, особено на МСП.
Производството възлиза на 17,3 % от БВП на Европа и 80 % от износа. „С оглед
на тези впечатляващи данни е от решаващо значение Европа да обедини
усилията си за запазване и дори укрепване на този сектор“, заяви Антонело
Пецини, докладчик за информационния доклад на ЕИСК относно
„Насърчаване на поетапните иновации в областите с висока степен на индустриализация“ .
ЕИСК призовава Европа и държавите членки да въведат подходящи образователни стратегии, които са от
съществено значение за придобиването на нови умения и нови професионални профили.
В настоящата индустриална революция се използват цифрови модели — компютърни услуги в облак и големи
информационни масиви, и се напредва към перспективата на интернет на нещата и „интелигентни“ стоки.
Изкуственият интелект е от особено значение в този процес, тъй като той има потенциал да удвои годишните
проценти на растеж в рамките на 20 години.
„Европа трябва да предприеме решителни мерки относно цифровите технологии и да улесни достъпа на МСП до
високите технологии. Поради това ЕИСК призовава за специални мерки и политики, които дават възможност на
МСП да засилят работата в мрежа с по-големи дружества и въвеждат стимули за сътрудничество в областта на
иновациите между малки и големи дружества“, заключи г-н Пецини. (sma)

Европейският семестър и новият подход към управлението са от решаващо
значение за бъдещата икономическа политика на ЕС
ЕС следва да обнови системата си за координация и управление на
икономическата политика въз основа на нова стратегия на ЕС за периода след
2020 г. за устойчиво развитие с оглед на увеличаване на ефективността на
действията си и устойчивостта на резултатите — заявява ЕИСК.
В този контекст в неотдавна прието становище ЕИСК приветства
предложението на Комисията за изграждане на по-силни връзки между
европейския семестър и финансирането по линия на политиката на
сближаване в рамките на следващата МФР. Той счита, че тези връзки имат
голям потенциал за подобряване на координацията и управлението на
икономическата политика на ЕС.
Освен това ЕИСК предлага обновената система за управление на ЕС да разчита в по-голяма степен на неговото
разбиране и сътрудничество с гражданското общество, както и да подобри многостепенната публична
администрация. Във връзка с това той предлага да се създаде информационен център на ЕИСК за
заинтересованите страни.
В друго становище на ЕИСК се призовава за по-тесни връзки между ЕФСИ, неговия наследник — програмата
InvestEU — и другите европейски и национални инвестиционни програми. Той препоръчва определяне на ясни
инвестиционни цели, нормативно опростяване и допълнителни насоки с оглед на постигането на по-голямо
географско и секторно равновесие в рамките на Плана за инвестиции за Европа.

Ако ЕС използва европейския семестър като най-важния аспект на координацията на икономическата политика,
той би могъл да допринесе за изпълнението на тези препоръки. (jk)

ЕИСК отправя препоръки за бъдещата икономическа политика на ЕС и за
управлението на ИПС
През юли ЕИСК представи предложения за икономическата програма на
предстоящия законодателен мандат и препоръча те да послужат за основа на
нова икономическа стратегия на ЕС.
Бъдеща икономическа политика и управление, според ЕИСК, следва да
отчитат геополитическите и обществените предизвикателства, като например
забавянето на икономическия растеж в световен план, нерешените търговски
спорове, излизането на Обединеното кралство от ЕС, изменението на климата
и демографските промени, нарастващото неравенство и четвъртата
индустриална революция, както и да допринасят за укрепването на
устойчивостта на кризи и за жизнеустойчивостта на икономическия модел.
Тези предизвикателства изискват широкообхватна икономическа стратегия с
ясни политически цели и по-съгласувана рамка за икономическо управление.
Всички четири стълба на ИПС — паричният и финансов, икономическият, социалният и политическият — трябва да
бъдат укрепени по балансиран начин, като за бъдещото развитие на икономиката на ЕС е необходимо
положително послание. ЕИСК призовава и за създаване на фискален капацитет на равнището на еврозоната,
балансираност на мерките, свързани с предлагането и търсенето, и засилено участие на Европейския парламент,
социалните партньори и организациите на гражданското общество в ключови решения в областта на социалната
и икономическата политика.
По отношение на мерките за конвергенция във възходяща посока ЕИСК счита, че е необходимо да бъдат
насърчени образованието и обучението, както и научните изследвания и иновациите. Тези мерки могат да засилят
конкурентоспособността на икономиката на ЕС, т.е. капацитета ѝ за повишаване на производителността и
жизнения стандарт по устойчив начин, и едновременно с това превръщането ѝ в неутрална по отношение на
климата икономика.
За повече информация: ECO/492 & ECO/493 (jk)

ЕИСК призовава Комисията да съгласува по-добре законодателството си
относно енергетиката и промишлеността с политиката в областта на климата
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) призовава Комисията
да обмисли по-задълбочено възможностите за политики, които спомагат
едновременно за намаляване на емисиите на парникови газове и запазване на
конкурентоспособността. Целта трябва да бъде по-добра защита и
насърчаване на ресурсо- и енергоемките промишлени сектори (РЕПС) на ЕС. В
противен случай Европа е изложена на риск да загуби работни места за
сметка на по-малко чисти икономики, както и да не изпълни целта си за
намаляване на емисиите на парникови газове.
„Настоящата схема за търговия с емисии, предназначена да насърчава
инвестициите, не е ефективна, тъй като прилагането ѝ в световен мащаб
понастоящем не е осъществимо. Ако се прилага единствено в Европа, има
опасност от изместване на въглеродни емисии и съответно — на инвестиции“, предупреди Аурел Лауренциу
Плошчану, докладчик по становището на ЕИСК относно „ Съгласуването на политиките в областта на климата и
енергетиката от гледната точка на промишления сектор“, прието на 17 юли. „Бъдещите инвестиции от страна на
ЕС и държавите членки следва да бъдат съсредоточени върху научноизследователските, развойните и
иновационните дейности и внедряването на технологии с ниски или нулеви емисии както за РЕПС, така и за
необходимото допълнително производство на електрическа енергия. Друга област, върху която трябва да се
акцентира, е образованието и обучението на работната ръка за тях“, добави съдокладчикът Енрико Джибелиери.
Тъй като енергийните разходи в стоманодобивната, алуминиевата и стъкларската промишленост например
представляват около 25 % от общите разходи, разходите за емисии на парникови газове също са високи. С
въвеждането на схемата за търговия с емисии европейските продукти ще се оскъпят и ще има опасност да бъдат
заменени с по-евтини продукти на международния пазар. (sma)

Енергийният съюз трябва да стане част от ежедневието на европейците
В годишното становище на ЕИСК относно състоянието на енергийния съюз се
прави равносметка на постигнатия до момента напредък и се отправя призив
към Европейската комисия да акцентира повече върху социалните аспекти.
„Енергийният съюз все още не е реалност. Той може да е реалност по
отношение на политическите решения на ЕС, но все още не е реалност в
ежедневието на европейските граждани.“ Това беше твърдата позиция на г-н
Кристоф Куаре на юлската пленарна сесия, в резултат на което в негово
становище, прието от асамблеята, отново бе заявено, че енергийният преход
все още не е осъществен на практика. В допълнение заяви, че „Сега, когато
създателите на политики в ЕС поставиха основите на енергийния съюз,
предстои още много работа през следващите няколко години.“

Както посочи г-н Куаре промяната на формата в процеса на вземане на решения за енергийната политика, както
на равнище ЕС, така и на национално равнище, беше от ключово значение. Необходимо е да преминем от
„решенията на малцина“ към „действията на всички“. В допълнение той заяви, че „Никога досега не е имало подобра възможност за постигането на тази цел, като се има предвид по-голямата степен на осведоменост на
гражданите на ЕС по отношение на климата, особено сред младите хора в Европа.“
Като приветства Четвъртия доклад за състоянието на енергийния съюз, изготвен от Европейската комисия през
април 2019 г., Комитетът отново изрази подкрепата си за целите на енергийния съюз и подчерта значението на
участието и мобилизирането на европейското общество в неговата цялост, така че то да се ангажира пълноценно
с процеса.
Гражданите трябва да направляват енергийния преход и никой не трябва да бъде изоставен. Социалните
последици от тези промени трябва да бъдат разгледани с нов социален пакт между всички заинтересовани
страни. Гражданите следва също да могат да допринасят за всички важни политически решения, свързани с
изменението на климата, особено на равнище ЕС, чрез постоянен граждански диалог. (mp)

ЕИСК призовава за действия на европейско равнище, за да се осигури
основано на участието развитие на технологията на блоковата верига
Първоначално свързани с криптовалутите, технологията на блоковата верига и
тази на разпределения регистър (DLT) в действителност са
многофункционални и могат успешно да се прилагат за социалната
икономика. Важно е обаче те да бъдат регулирани по подходящ начин и да
бъдат използвани за осигуряване на ползи за всички, като се даде
възможност на всеки да участва, заявява ЕИСК в доклад, публикуван по време
на пленарната му сесия през юли.
ЕИСК изготви дълъг списък с възможни приложения за блоковите вериги и разпределените регистри, които биха
били полезни за предприятията на социалната икономика. Те включват проследяване на даренията и набирането
на средства, подобряване на управлението на организациите на социалната икономика, проверка на
автентичността на дейностите, удостоверяване на уменията, изясняване и гарантиране на правата на
интелектуална собственост и на авторското право, осигуряване на сигурни системи за телемедицина и
дистанционно подпомагане, както и превръщане на селскостопанските продукти в напълно проследими и
идентифицируеми.
Въпреки това огромният потенциал на новите цифрови технологии, съчетан с необходимите значителни
инвестиции, излага технологията на блоковата верига на риск от концентрация на данни, а технологичните мрежи
– на спекулации, предупреждава ЕИСК.
Важно е да има публични мерки за подкрепа на развитието на тези технологии на принципа на участието и по
достъпен начин, като участието на гражданското общество е задължително.
Регулирането от страна на ЕС е оправдано, тъй като тази технология използва вериги, които могат да бъдат
създадени извън националните граници. Необходимите големи инвестиции се нуждаят от координирани и
структурирани европейски действия.
Вж. становището на ЕИСК относно Блоковите вериги (Blockchain) и технологията на разпределения регистър
(Distributed Ledger Technology – DLT) като идеална инфраструктура за социалната икономика (dm)

Новини от групите
Група „Работодатели“ ще проведе две заседания във Финландия, за да
обсъди въпросите, свързани с изкуствения интелект и благоприятен за
бизнеса ЕС
от група „Работодатели“ на ЕИСК
Група „Работодатели“ ще организира две конференции в страната, която
понастоящем председателства Европейския съвет, а именно Финландия.
Първата проява ще се проведе в края на август и ще бъде съсредоточена
върху темата за умна и интелигентна Европа
Конференцията ще се проведе в Турку на 30 август под наслова „ Умна и и
интелигентна Европа – как да я постигнем“. Тя ще разгледа възможностите и
предизвикателствата за бизнеса, породени от цифровизацията и изкуствения
интелект, факторите, способстващи за успеха в тази област и последващите
очаквания за политиките на ЕС. Ще бъдат проучени и въпросите, свързани с начините, които да наложат Европа
като лидер в областта на иновациите, необходимите умения и знания, както и осигуряване на финансирането.

Членовете на група „Работодатели“ ще обменят мнения по тези въпроси с лектори на високо равнище, като кмета
на Турку Минна Арве, члена на ЕП Миапетра Кумпула-Натри и председателя на „One Sea“ Саули Елоранта.
Семинарът ще се проведе в рамките на „Turku Europe Forum“, по време на който граждани и политици ще
обсъждат бъдещето на Европа и Финландия.
„Отворена Европа – какви са ползите за всички нас?“ ще бъде темата на втората конференция, организирана във
Финландия, която ще се проведе на 9 октомври в Хелзинки. Тя има за цел да разгледа ролята на отворената
икономика и общество в изграждането на силен и благоприятен за бизнеса ЕС. Датата на конференцията ще има
силно икономическо послание към политиците на европейско и национално равнище, тъй като съвпада с

началото на новия мандат на Европейската комисия и Европейския парламент.
Двете прояви са организирани съвместно от група „Работодатели“ и Конфедерацията на финландските
индустрии. (ek)

Изявление на група „Работници“ относно криминализирането на
солидарността
от група „Работници“ на ЕИСК
В светлината на отчайващата хуманитарна ситуация в Средиземноморието,
характеризираща се с липса на зачитане на принципите и ценностите на ЕС и
влошаване през последните седмици, група „Работници“ отстоява следното:
солидарността НЕ е и никога няма да бъде престъпление,
спасяването на живот е първостепенно човешко задължение както от
морална гледна точка, така и от гледна точка на международното право,
хуманитарната дейност и безкористна дейност на гражданското
общество не трябва никога да бъдат криминализирани,
имиграцията не трябва да се използва като политически инструмент.
Група „Работници“ потвърждава отново пълната си подкрепа и солидарност с всички тези организации, мъже и
жени, които предприемат действия за спасяване на човешки живот. (prp)

Група „Многообразие Европа“ отива в Хелзинки, за да проведе обсъждания
относно устойчивия растеж и начини за повишаване на
конкурентоспособността на ЕС
от група „Многообразие Европа“ на ЕИСК
На 16 и 17 септември група „Многообразие Европа“ ще организира
извънредно заседание в Хелзинки. В съответствие с приоритетите на
Финландия по време на председателството й на Съвета на ЕС – „Устойчива
Европа, устойчиво бъдеще“ – нашата група избра да се концентрира върху три
стълба, които улесняват устойчивия растеж и по този начин повишават
конкурентоспособността на ЕС: биоикономика и неутрална по отношение на
климата Европа, цифровизация и инфраструктура.
Първият ден от заседанието ще се проведе в помощната сграда на
Парламента и ще бъде посветен на конференция на тема . Основната цел на
тази конференция е да бъдат проучени и обсъдени предизвикателствата,
възможностите, последиците, най-добрите практики и начините за
повишаване на конкурентоспособността на ЕС. Сесията ще бъде открита с
изказвания на официални лица, представители на финландското правителство
и Парламента и представители на организации, към които членуват
финландските членове на нашата III група.
През втория ден ще се проведе проучвателно посещение в селски райони в
близост до Хелзинки, което ще бъде насочено устойчивото управление на
горите и логистиката в сектора на горското стопанство. (ih)
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