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Гледната точка на обикновените хора — епизод 4: Дългият и труден път до
достъпността
Докато новата програма на ЕС за правата на хората с увреждания е в процес
на подготовка, в епизод 4 „Дългият и труден път към достъпността“
обсъждаме въпроса със заетостта на хората с увреждания. Говорим за това
какво ЕС би трябвало да направи, за да направи работните места поприобщаващи — не само във физическо отношение, но и в колективната
нагласа на обществото, което почти неизбежно се проваля в опита си да види
човека в различна светлина, а не през увреждането му.
Вашият браузър не поддържа аудиофайлове.
Франк Сиьон и Алба Гонсалес, и двамата с увреждания, ни разказаха за
трудностите и пречките, с които е трябвало да се справят, за да започнат работа и да се задържат на нея. Марк Пристлий,
професор по политика за хората с увреждания в Университета в Лийдс, обясни как правото на хората с увреждания да
работят се е развило в европейското право и в европейските политики през последните десетилетия. Янис Вардакастанис,
член на ЕИСК, разгледа практическите мерки, които стратегията на ЕС за хората с увреждания за идното десетилетие би
трябвало да съдържа, за да превърне достъпността в реалност в Европа.(ll)
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Уводна статия
Уважаеми читатели,
На последната среща на върха на ЕС през февруари от лидерите се очакваше да
постигнат значителен напредък по споразумението за дългосрочен бюджет,
т.нар. многогодишна финансова рамка. Поради своите дълбоки различия обаче
те не успяха да се споразумеят.
Ако няма споразумение, рискуваме да стигнем до още една патова ситуация,
която не може да си позволим в създалата се геополитическа обстановка.
Спешните приоритети пред ЕС и рисковете, които преговорите след Брексит
крият, не могат да продължат дълго, тъй като ще погълнат енергията, нужна за
други приоритети: пакетът за миграция, Зеленият пакт, цифровата
трансформация и екологичният преход са само някои от тях.
Време е да се престрашим и да направим правилия избор.

съответстват на новата МФР.

Това не е битка за цифри, това е битка на гледни точки. Визията на новата
Комисия „Съюз с по-големи амбиции“ и новата стратегическа програма, която
лидерите на ЕС начертаха в Сибиу и потвърдиха по време на Европейския съвет
през юли и декември 2019 г., трябва да бъдат приложени чрез решения, които

Без да осигурим съответния бюджет няма как да реновираме един дом.
Аз единствено мога да изразя нашата пълна подкрепа за казаното от председателя на ЕП г-н Сасоли, което беше
единодушно потвърдено в съвместно писмо от всички политически групи в Парламента. В действителност към
момента все още е налице разлика от 230 млрд. евро. Все още предстои много работа преди предложението на Съвета
да бъде прието.
Ако целта ни е да поставим началото на амбициозна европейска програма, няма да е тайна, ако кажем, че
ЕС се нуждае от достатъчно средства. Ние изразихме тази позиция преди година и половина в становище, което
беше прието с преобладаващо мнозинство, и я повторихме нееднократно по различни поводи.

Ако държавите членки не желаят да платят повече за постигането на амбициозните приоритети, за които вече се
договориха и одобриха, ще трябва да освободят последователни собствени ресурси. Трябва най-накрая да постигнем
това, за което говорим през последните 15 години. Трябва да осигурим това, които европейците поискаха на
последните европейски избори. Те заслужават уважение и гласът им да бъде чут, а не пренебрегван!
Вярвам, че е време да бъдем последователни и да мобилизираме всички налични сили. Дойде време да предприемем
действия и да окажем натиск върху нашите правителства, за да намерят смелостта, политическата воля и
необходимата амбиция да изпълнят това, за което вече се договориха.
В този деликатен момент вярвам, че трябва да издигнем гласа си и да се обединим в позицията си заедно с
Европейския парламент.
Люка Жайе,
председател на ЕИСК

Накратко
ЕС с твърд и решителен отговор на фалшивите новини
Регулиране на социалните медии, развиване на медийна грамотност и
подкрепа за независимата и качествена журналистика — това са някои от
основните предпоставки за борба срещу дезинформацията и за опазване на
демокрацията в ЕС, според ЕИСК.
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе публично
изслушване, за да проучи въздействието на кампаниите за повишаване на
избирателната активност по време на последните европейски избори и да анализира
възможностите за борба срещу дезинформацията, както и да гарантира, че
обществеността ще участва по-активно в процеса на вземане на политически
решения в ЕС през следващия петгодишен институционален цикъл.
Изслушването показа, че европейските граждани са все по-изложени на лавина от
фалшиви новини, некачествена журналистиката, която отдава предимство на
сензацията пред безпристрастното отразяване, и филтриране на съдържанието в
социалните медии с цел обслужване на различни търговски или политически
интереси.
Изслушването се проведе, за да се събере информация за проучвателното становище
на ЕИСК относно „Въздействието на кампаниите за участие в процеса на вземане на политически решения“ с докладчик гжа Шкрабало.
Освен представители на институциите на ЕС и на хърватското председателство на ЕС на изслушването присъстваха и
високопоставени служители от Европейската федерация на журналистите (EFJ), Оперативната група на ЕС за стратегическа
комуникация с Източното съседство, EU DisinfoLab, Carnegie Europe и Европейски цифрови права (EDRI).
Становището на ЕИСК ще бъде представено на пленарната сесия на Комитета през март. (ll)

Членове на ЕИСК посетиха Япония, за да обсъдят търговията и устойчивото
развитие
Членове на Комитета за наблюдение „ЕС-Япония“ на ЕИСК посетиха Япония, за
да обсъдят прилагането на Споразумението за икономическо партньорство
(СИП) и да засилят сътрудничеството с японските партньори. Посещението
включваше кръгла маса относно кръговата икономика и първия съвместен
диалог на ЕС и Япония с гражданското общество в рамките на СИП.
Еве Парендсон, председател на Комитета за наблюдение „ЕС-Япония“, коментира:
„Споразумението между Европейския съюз и Япония за икономическо партньорство е
от основно световно значение“.
По време на разговорите бяха обсъдени въпроси, свързани с труда, и участието на
жените на пазара на труда, както и потенциалът на кръговата икономика да
насърчава устойчивото развитие.
Еве Парендсон приветства успешното започване на съвместен диалог на ЕС и Япония с гражданското общество, като
заяви, че това показва добавената стойност на този диалог за укрепването на връзките между двете участващи страни.(dgf)

Новини от ЕИСК
Ден на ЕГИ 2020 г.: активисти призовават за „съдържателно“ публично
участие в конференцията за бъдещето на Европа

С оглед на опита си като организатори на европейски граждански инициативи
(ЕГИ) активистите, участващи в Деня на ЕГИ 2020 г. на 25 февруари,
предупредиха да не се иска мнението на хората за това каква Европа желаят,
ако след това то ще бъде пренебрегнато.
Според активистите значително отрицателно въздействие оказаха разочарованията
на първото поколение организатори на ЕГИ, които преминаха през сложния процес на
стартиране на ЕГИ, събиране и валидиране на един милиона подписа, за да им бъде
отговорено след това, че няма да има последващи действия.
Въведените от 1 януари нови опростени правила, заедно с по-добрата подкрепа за
организаторите като преработения форум за ЕГИ, спомогнаха за облекчаване на
„умората във връзка с петициите“, което насърчи създаването на 16 нови ЕГИ, като няколко от тях събираха активно
подписи по време на проявата.
От съществено значение е обаче да не се повтаря същата грешка с конференцията за бъдещето на Европа.
Все по-настоятелното искане от страна на хората да участват не само в определянето на дневния ред на ЕС, но и в самия
процес на вземане на решения, не може да бъде повече пренебрегвано.
Проведено по време на проявата проучване установи, че голямо мнозинство от участниците смятат, че е от решаващо
значение приносът на гражданите да оказва реално въздействие върху решенията на ЕС извън периода на
изборите.
67 % от анкетираните смятат, че гражданското участие на европейско равнище трябва винаги да бъде ясно свързано с
формалния процес на вземане на решения.
69 % изразяват съгласие, че вместо да бъдат организирани еднократно, конференциите от рода на конференцията за
бъдещето на Европа трябва да се провеждат редовно в съчетание с подходящи последващи действия.
71 % твърдят, че в допълнение към конференцията бъдещето на гражданското участие и демократичната реформа следва
да бъдат проучени на инициирана от гражданите конвенция. Тя следва да започне и да завърши с общоевропейско
гласуване.
В допълнение 85 % смятат, че текущите ЕГИ трябва да бъдат изведени на преден план в многоезичната онлайн платформа,
която Европейската комисия ще създаде като отправен източник за хората, които желаят да научат повече за
конференцията.
До разгорещен дебат доведе въпросът за ролята на цифровите технологии в бъдещето на демокрацията и по-специално в
бъдещето на конференцията за бъдещето на Европа.
Председателят на ЕИСК Лука Жайе потвърди трайната стойност на представителната демокрация и организациите
посредници, като в същото време подчерта неотклонния ангажимент на ЕИСК през годините по отношение на успеха на
ЕГИ, които се възприемат като ценно допълнение към представителната демокрация.
Дубравка Шуица, заместник-председател на ЕК по въпросите на демокрацията и демографията, отговарящ за
конференцията за бъдещето на Европа, подчерта твърдото намерение на Комисията „да бъде на страната на отворени, но
добре регулирани технологии“, като се използва техният демократичен потенциал (отвореност, отзивчивост, прозрачност,
достъпност), но едновременно с това се избягват опасностите (манипулиране и сигурност на данните).
Резултатите от проучването, които не отразяват позициите на ЕИСК, а тези на участниците в Деня на ЕГИ, може да
намерите тук, заедно с подробна информация за проявата. (dm)

Европейският парламент трябва да настоява за силен бюджет на ЕС за
периода 2021—2027 г.
ЕИСК отново призова категорично за многогодишна финансова рамка (МФР)
от 1,3 % от брутния национален доход на ЕС-27 за периода 2021—2027 г. Този
призив идва в решаващ момент по пътя към постигането на споразумение
относно следващия дългосрочен бюджет на ЕС, като Европейският съвет все
още се опитва да определи своята позиция.
По време на провелия се през февруари в секция ECO дебат относно актуалното
състояние на преговорите за МФР с Йохан Ван Овертвелд , председател на
Комисията по бюджети на Европейския парламент, членовете на ЕИСК призоваха
Парламента да отстоява амбициозен бюджет на ЕС . С оглед на настоящата
геополитическа и икономическа несигурност, глобални мегатенденции, обществени
предизвикателства и новия Европейски зелен пакт Европейският съюз трябва да
приеме силен бюджет, който да отговаря на планираните мерки.
Председателят на секция ECO Стефано Палмиери заяви: „От решаващо значение е да разполагаме със съгласувана МФР за
периода след 2020 г., която да ни позволи да посрещнем предизвикателствата, пред които е изправен ЕС: новият Зелен
пакт, промените, свързани с цифровата икономика и значението на запазването на ефективна политика на сближаване.“
Членовете на ЕИСК изтъкнаха, че днес, повече от всякога, ЕС се нуждае от надежден и амбициозен нов бюджет, за да може
да отговори на очакванията на хората.
Гост-ораторът г-н Ван Овертвелд , заяви, че не е сигурно как ще еволюира единството на Парламента по време на
преговорите със Съвета, що се отнася до подкрепата на призива за 1,3 % от БНД, добавяйки: „Със сигурност мога да кажа,
че Европейският парламент възнамерява категорично да води твърди преговори за постигането на компромис.“
Независимо от това Парламентът ще настоява за план за действие в извънредни ситуации , тъй като не може да бъде
изключен вариант, при който да не бъде постигнато споразумение преди 1 януари 20121 г., което би имало неблагоприятно
въздействие върху навременното стартиране на новите програми.

Накрая ораторите призоваха настойчиво държавните и правителствените ръководители да постигнат възможно най-бързо
споразумение на Европейския съвет, което да може да бъде прието от Европейския парламент.
Прочетете съответното становище на ЕИСК. (jk)

ЕИСК застава до Европейската комисия за насърчаване на зеленото бъдеще
на Европа
ЕИСК ще подкрепи стремежа на Комисията да съгласува амбициите с
действията си, за да постигне неутралност по отношение на климата до
2050 г. и да постави устойчивостта в центъра на нашата индивидуална и
колективна отговорност. На пленарната сесия, проведена в Брюксел на 20
февруари 2020 г., председателят на ЕИСК Лука Жайе подкрепи тазгодишната
работна програма на Европейската комисия и нейния акцент върху
устойчивото развитие за по-зелена Европа.
По време на дебат с Марош Шефчович, заместник-председател на Европейската
комисия, отговарящ за междуинституционалните отношения и перспективи, г-н
Жайе посочи, че ЕИСК приветства движещата сила на първата работна програма на
Комисията, насочваща? прехода към справедлива, неутрална по отношение на
климата и цифрова Европа. “Ние подкрепяме напълно Европейския зелен пакт като основен двигател за промяна и поради
това ЕИСК би желал да установи постоянен диалог за устойчивото развитие”, заяви той.
Г-н Шефчович отбеляза със задоволство, че основните приоритети на работната програма на Комисията за 2020 г.
съответстват с тези, установени от Комитета, а именно двойния преход — цифровизация и неутралност по отношение на
климата, предизвикателствата във връзка с демографските промени, както и нуждата да гарантираме, че нашите
предприятия и промишлеността могат да продължават с нововъведенията и конкуренцията в една по-предизвикателна
глобална обстановка. „Работната програма за 2020 г. ще бъде не само основа на нашата работа за първата година от
мандата, но също така ще определи визията, насоката и ритъма за следващите пет години и занапред. Това е амбициозна
програма с 43 цели или пакети за политики“, подчерта той. (mp)

Стратегията за хората с увреждания за следващото десетилетие: ЕС трябва
да поеме водеща роля в насърчаването на прогресивни политики
Европейският икономически и социален комитет проведе конференция на високо
равнище, на която събра водещи фигури в политиката за хората с увреждания, за да
обсъди новата стратегия на ЕС в тази област — стратегия в процес на разработване,
която се очаква да окаже сериозно въздействие върху милиони граждани на ЕС с
увреждания във всички сфери на живота през следващото десетилетие.
Целта на конференцията на тема „Изготвяне на програма на ЕС за правата на хората
с увреждания за периода 2020 – 2030 г.“ беше да представи препоръките и
предложенията на ЕИСК във връзка с новата стратегия, но също и да предостави
платформа за обмен и принос към обширните консултации за нейното разработване и
финализиране от Европейската комисия през първите месеци на 2021 г.
С встъпването в длъжност на новата Комисия и Парламент и с оглед на новия бюджетен програмен период, това е идеален
момент за изготвяне на нова стратегия за хората с увреждания. С изготвянето на това становище ЕИСК беше първата
институция, която даде принос към започнатия от Комисията дебат по тази тема, заяви заместник-председателят на ЕИСК,
отговарящ за комуникацията, г-жа Исабел Каньо Агилар , при откриването на конференцията.
Представяйки предложенията на ЕИСК, докладчикът по становището Янис Вардакастанис, който е и председател на
Европейския форум на хората с увреждания, заяви, че новата програма трябва да бъде много по-всеобхватна и амбициозна
от настоящата.
ЕИСК призова новата стратегия да бъде в пълно съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,
Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие и Европейския стълб на социалните права. Пълното ѝ изпълнение трябва да се
гарантира чрез разработването на национални стратегии за хората с увреждания от държавите членки, които да бъдат
стимулирани за тази цел посредством европейския семестър.
Г-н Вардакастанис подчерта, е е важно да се даде възможност на организациите на хората с увреждания да изразят
своите виждания във връзка с разработването и изпълнението на политиките по програмата за хората с увреждания.
Комисарят по въпросите на равнопоставеността Хелена Дали заяви, че Комисията ще разработи новата програма въз
основа на резултатите от текущата оценка на настоящата стратегия, внасяйки повече справедливост в ежедневния живот
на гражданите с увреждания.
Комисията очаква да завърши оценката на настоящата стратегия до юли 2020 г. и въз основа на проектопрограмата да
проведе официални консултации относно новата стратегия в сътрудничество с други институции и партньори. След като
бъде събрана цялата обратна информация, тя ще публикува съобщението относно новата стратегия за хората с увреждания
в рамките на първите три месеца на 2021 г. (ll)

ЕИСК и МОТ активизират усилията си за определяне на бъдещето на труда в

съответствие с нашите ценности
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) проведе дебат с
Международната организация на труда (МОТ) относно бъдещето на труда и
Европейския стълб на социалните права, с цел да се проучат допълнителни
възможности за сътрудничество и да се активизират усилията бързо
променящата се сфера на труда да стане справедлива, достойна и
приобщаваща за бъдещите поколения.
Дебатът се проведе в Брюксел по време на пленарната сесия на ЕИСК — органа на ЕС,
представляващ европейското гражданско общество. ЕИСК приветства генералния
директор на МОТ Гай Райдър, който представи Декларацията на МОТ за бъдещето на
труда.
Председателят на ЕИСК Лука Жайе поздрави Гай Райдър по повод стогодишния юбилей на МОТ и изрази ангажираността
на своята организация в продължаващите дискусии относно бъдещето на труда.
В обръщението си към пленарното заседание г-н Райдър заяви, че МОТ си е поставила за цел да определи как да се оформи
бъдещето на труда в съответствие с нашите ценности в контекст, в който хората често мислят със страх за бъдещето си на
работното си място.
Той заяви, че Декларацията за стогодишнината има много сходства с Европейския стълб на социалните права. Той подчерта
значението на защитата на колективното договаряне и изрази убеждението си, че ЕИСК има ключова роля в това
отношение. Освен това той разгледа въздействието, което становищата на ЕИСК биха могли да окажат върху глобалните
трудови и социални стандарти и върху сътрудничеството с държави извън ЕС.
Що се отнася до европейския екологичен пакт, г-н Райдър заяви, че преходът към неутралност по отношение на въглерода
до 2050 г. „означава, че решенията за бъдещето на хората трябва да се вземат с тяхно участие, а не да им бъдат спускани
отгоре“.
С оглед на по-нататъшното сътрудничество между ЕИСК и МОТ, членовете на ЕИСК и г-н Райдър обмениха мнения по
основните предизвикателства пред икономиката.
Малко преди пленарната сесия заместник-председателката на ЕИСК, отговаряща за комуникацията, Исабел Каньо Агилар
откри изложба на тема „100 години социална закрила с МОТ“. (ll)

Застъпниците на правила на ЕС за прозрачна хранителна верига говорят пред
пленарната сесия на ЕИСК
Повече Свиване
На последната си пленарна сесия Европейският икономически и социален комитет
приветства инициаторите на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) “Eat
ORIGINal. Unmask Your Food (консумирайте оригиналните храни, знайте какво има в
храната ви), с която призовават Европейската комисия да наложи задължително
етикетиране на произхода за всички хранителни продукти с цел предотвратяване на
измами и гарантиране на правото на потребителите на информация.
До 2 октомври 2019 г. — края на периода за набиране на подкрепа, Европейската
гражданска инициатива "Eat Original. Unmask Your Food“ събра 1,1 милиона подписа
във всичките 28 държави членки.
Паоло ди Стефано, ръководител на Бюрото за връзка с ЕС на Coldiretti, основната
организация на италианските земеделски производители, която координира
инициативата, заяви: „Нуждата от тази инициатива отдавна е назряла — гражданите
на ЕС искат да знаят какво всъщност консумират“.
Председателят на ЕИСК Лука Жайе заяви: „Тази ЕГИ е от особен интерес за ЕИСК, който изложи своята гледна точка по
този въпрос в няколко становища, като подкрепя категорично по-ясни правила и по-добра информация за потребителите,
като препоръчва по-голяма прозрачност в етикетирането на произхода на храните.“
Проблемът, пред който е изправен ЕС, е, че на този етап етикетирането на произхода е задължително само за определени
храни, но за всички други храни е доброволно, което оставя големи информационни празнини.
Задължителното посочване на произхода върху етикетите на храните спомага за предотвратяване на фалшифицирането и
нелоялните търговски практики.
Инициаторите са убедени, че така необходимото хармонизирано законодателство ще повиши безопасността на храните и
прозрачността по цялата верига за доставки на храни, тъй като ясно пролича, че без задължително етикетиране на
произхода системата е уязвима.
В становището си относно „Насърчаване на здравословно и устойчиво хранене в ЕС“, прието през февруари 2019 г., ЕИСК
препоръчва етикетирането на храните да включва дори по-широк кръг аспекти, включително екологичните и социалните.
(mr)

ЕИСК е готов да работи с Европейската комисия за нов пакт за миграцията и
убежището
Спешно е необходимо ново споразумение за миграцията на европейско равнище и за тази цел ЕИСК е готов да подкрепи

усилията на Комисията. В изказването си в Брюксел на 3 март 2020 г. председателят
на ЕИСК Лука Жайе заяви, че миграцията е приоритет за ЕИСК, което се доказва от
факта, че от много години Комитетът е изключително активен в тази област. „ЕС
трябва да предприеме бързи действия за изготвянето на нов пакт за миграцията и
убежището, както и да работи съвместно с държавите членки по въпросите на
интеграцията. Трябва да създадем истинска обща процедура за предоставяне на
убежище, която да е надеждна, гъвкава и ефективна“, заяви той.
По време на дебат същия ден, организиран от секция „Заетост, социални въпроси и
гражданство“ на ЕИСК, Илва Йохансон, европейски комисар, отговарящ за
вътрешните работи, наблегна на сегашната работа на Комисията в областта на
миграцията и убежището и на намерението ѝ да вдъхне нов живот на процеса на
изготвяне на политики на ЕС чрез ново споразумение. „Нуждаем се от нов пакт за миграцията и убежището, първо, защото
най-уязвимите зависят от него и, второ, защото нашата икономика и общество извличат ползи от законната миграция:
социалните ни системи трябва да бъдат устойчиви в дългосрочен план, а предприятията ни се нуждаят от квалифицирани
кадри“, заяви тя.
След това тя посочи колко е важно да се повиши доверието и да се преодолеят различията между държавите членки, за да
могат националните правителства да намерят общ път напред. „Трябва да сме наясно, че миграцията е нещо нормално.
Всяка година в ЕС пристигат между 2 милиона и 2,5 милиона души — 140 000 от тях, или 5%, са нелегалните имигранти Това
означава, че 95 % от хората влизат по организиран, контролиран и управляван начин“, каза тя. (mp)

ЕИСК с позиция по икономическите приоритети за 2020 г.
През февруари ЕИСК прие своите становища относно Годишната стратегия за
устойчив растеж на Европейската комисия за 2020 г. (ECO/502) и препоръките
за икономическата политика на еврозоната (ECO/503). Становищата
представляват неговия приноса за дебата относно икономическите приоритети
за следващата година и за периода след това, които ще бъдат официално
приети от Европейския съвет през март.
Комитетът приветства възприетия в стратегията подход, включването на целите за
устойчиво развитие, по-силния акцент върху дългосрочните цели и индикациите по
отношение на инвестициите. Той оценява също факта, че се набляга на социалните
права, и призовава да се обърне специално внимание на въпроса за социалния пол.
ЕИСК настоятелно призовава държавите - членки на ЕС, да превърнат
устойчивия икономически растеж в първостепенен приоритет на европейските
и националните икономически политики през 2020 г. и след това. Според него
Европейският зелен пакт представлява не само коренна трансформация за
икономиките на ЕС, но и възможност за постигане на по-голям икономически просперитет Зеленият пакт би трябвало да
стане гръбнакът на бъдещата икономическа политика на ЕС и на еврозоната и да доведе до нова икономическа парадигма.
Поради това икономическите приоритети би трябвало да бъдат съобразени с него.
Реализирането на зеления пакт и на устойчивия растеж ще изисква реформи и инвестиции. ЕИСК счита, че предложеното
финансиране за Фонда за справедлив преход и за Механизма за справедлив преход няма да бъде достатъчно. Той предлага
увеличаване на финансовите ресурси за тези инструменти и призовава за допълнителни мерки за облекчаване и
увеличаване на частното и публичното финансиране.
Комитетът препоръчва също настоящата приспособленческа парична политика на ЕЦБ да бъде съчетана с премерено
агресивна фискална политика на равнището на еврозоната. Би трябвало да се гарантира балансирано взаимодействие
между икономическата политика и различните стълбове на ЕПС и да се приеме „златното правило“ за публичните
инвестиции.
Според ЕИСК от значение е също да се гарантира стабилността на финансовите пазари посредством въвеждането на
оставащите ключови елементи, необходими за завършването на банковия съюз и съюза на капиталовите пазари, и да се
въведе пригодена към бъдещите нужди данъчна система.(jk)

Устойчивото бъдеще на Европа зависи от достъпността на суровините за
акумулаторни батерии
Европейският съюз трябва да осигури възможно най-бързо постоянен достъп до
суровини, за да се развие силен сектор на акумулаторните батерии, предназначени за
електрически превозни средства. Тревожната ситуация в тази област беше обсъдена
по време на дебат, проведен в Брюксел на 5 февруари 2020 г. от секция „Транспорт,
енергетика, инфраструктури, информационно общество“ (TEN).
Широко разпространена електромобилност, съпроводена с нулеви въглеродни
емисии, е следващата стъпка за постигане на устойчив транспорт и неутралност по
отношение на климата. При все това Европа може да се отдалечи от изкопаемите
горива и да възприеме електрификацията само ако има непрекъснат достъп до
суровини за акумулаторни батерии.
Колин Лустенхауер, докладчик по миналогодишното становище на ЕИСК относно акумулаторните батерии, посочи, че е от
жизненоважно значение да се повиши информираността относно/за нуждата от незабавни мерки, и изтъкна: „Ние трябва да
предприемем незабавни действия. Въпросът с достъпността на суровините остава отворен в сфера, в която Европа
има/разполага с малко източници и би искала да гарантира доставките. Електрификацията е единственото решение по
отношение на устойчивите горива и тя налага използването на акумулаторни батерии“.
ЕС не разполага в достатъчна степен с необходимите суровини и те трябва да бъдат внасяни. Литият, никелът, манганът и
кобалтът идват основно от Южна Америка и Азия. Това означава, че ако не предприеме действия, ЕС ще става все по-

зависим от трети страни като Бразилия и Китай.
Пиер Жан Кулон , председател на секция „Транспорт, енергетика, инфраструктури, информационно общество“, заключи: „В
името на нашето устойчиво бъдеще трябва да вземем предвид целия жизнен цикъл на акумулаторните батерии и да се
запасим с необходимите ресурси. Европейските предприятия могат да се превърнат в основен фактор при разработването и
внедряването на акумулаторни батерии на световния пазар само ако предприемат огромен скок напред през следващите
няколко години“.

„Сребърен пакт“ за Европа: ЕС и държавите членки трябва да гарантират
качествени дългосрочни грижи
В доклад на ЕИСК положението в сектора на услугите за полагане на грижи с
настаняване в дома на работодателя се оценява като неустойчиво: от една
страна условията на труд на лицата, полагащи грижи, са на границата на
чистата експлоатация, а от друга, получаващите грижи се затрудняват да
намерят качествени грижи на достъпна цена. Това положение се дължи на
липсата на държавна подкрепа за сектора на услугите за предоставяне на
грижи и е резултат на липсата на внимание от страна на политиците.
Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) публикува Доклад
относно бъдещето на услугите за полагане на грижи с настаняване в дома на
работодателя в Европа, в който се посочва неотложната необходимост от по-силен
ангажимент от страна на държавата и ефикасно действие на национално и
европейско равнище за справяне с несигурното положение както на лицата,
полагащи грижи, така и на получаващите ги, в този бързоразрастващ се сектор.
В доклада се отбелязва, че демографските промени, застаряването на населението на
Европа и нарастващите нужди от грижи, свързани с хронични заболявания, водят до
повишено търсене на дългосрочни грижи и на грижи с настаняване в дома на
работодателя, поради което в близко бъдеще държавата ще трябва не само да
инвестира значителни средства за субсидиране на икономиката, свързана с
полагането на грижи, но и да играе ключова роля в регулирането и
професионализирането на труда, свързан с полагането на грижи.
В доклада настанените в дома на работодателя полагащи грижи работници се
определят като работници, имащи за задача да предоставят услуги, свързани с
полагането на грижи за възрастни хора или хора с увреждания, живеещи в частни
жилища. Обобщават се посещенията на ЕИСК вОбединеното кралство, Германия, Италия и Полша. Тези държави бяха
избрани поради факта, че представляват едновременно държави на произход и на местоназначение на настанени в дома на
работодателя полагащи грижи работници в различни части на ЕС.
Посещенията в отделните държави и докладът представляват последващи действия във връзка със становището на ЕИСК
от 2016 г. относно „Правата на настанените в дома на работодателя полагащи грижи работници“ – първият политически
документ на равнището на ЕС, в който се разглежда въпросът за условията на труд на тези работници.
„Хората, с които говорихме – независимо дали представляват работниците, работодателите или получаващите грижи – се
изказаха критично по много от структурните проблеми, засягащи сектора. Най-големият им упрек засягаше самото му
функциониране, опиращо се на експлоатацията на мобилни жени и мигрантки, което е не само неетично и срамно, но също
така и неустойчиво“, заяви членът на ЕИСК Адам Рогалевски, съавтор на доклада заедно с Карол Флорек, изследовател
от Кеймбридж.
Пълния текст на доклада можете да намерите тук. (ll)

Новини от групите
Бизнесът за неутрална по отношение на климата Европа — да извлечем
максимална полза от ЦУР и Зеления пакт
от група „Работодатели“ на ЕИСК
Все повече европейски предприятия вече мислят различно и освен чисто
стопанските аспекти разглеждат и екологичните и социалните въпроси като
част от ежедневните си дейности. За да бъде успешен преходът към зелената
икономика, ЕС трябва да осигури еднакви условия на конкуренция за своите
дружества, като стимулира конкурентоспособността и инвестициите. Това са
някои от заключенията на конференцията на тема „Бизнесът за неутрална по
отношение на климата Европа — да извлечем максимална полза от ЦУР и
Зеления пакт“, която се проведе на 9 март 2020 г. в Сплит, Хърватия.
„Когато става дума за неутралност по отношение на климата и за изпълнение на ЦУР, предприятията не са проблем, а са
част от решението“, каза Яцек Кравчик, председател на група „Работодатели“ на ЕИСК, на откриването на конференцията.
Гордана Дераня, председател на Асоциацията на хърватските работодатели, подчерта, че отправната точка е различна в
отделните държави и дори в отделните региони в ЕС, което трябва да се има предвид при прехода към зелена икономика.
„Напредъкът при привеждането на европейската икономика в съответствие с ЦУР ще върви с различна скорост в отделните
държави членки на ЕС, като това ще е повратна точка особено за по-малките икономики“, отбеляза Томислав Чорич,
министър на опазването на околната среда и енергетиката на Хърватия.

Акцентът на първата тематична дискусия беше как предприятията включват целите за устойчиво развитие в своите
ежедневни дейности. Участниците се съгласиха, че въпросите, свързани с устойчивостта и околната среда, оказват все поголямо въздействие върху решенията на клиентите. Само онези предприятия, които променят нагласите си и разглеждат
ЦУР като неразделна част от своя бизнес модел, ще бъдат успешни в бъдеще.
По време на втората тематична дискусия беше разгледан ефектът от Европейския зелен пакт върху промишлеността в ЕС.
Участниците стигнаха до заключението, че прилагането на Европейския зелен пакт трябва да върви успоредно със
създаването на еднакви условия на конкуренция за дружествата, които се конкурират на световните пазари.
Конференцията беше организирана съвместно от група „Работодатели“, Асоциацията на хърватските работодатели,
мрежата „Глобален договор Хърватия“ на ООН и Факултета по икономика към Университета в Сплит. (lj)

Новият бюджет на ЕС: Съюз с по-малки амбиции?
от група „Работници“ на ЕИСК
Настоящата заплаха от коронавирус и бежанската криза, човешка драма,
чиито последни развития се разиграват на турско-гръцката граница, отново
показват спешната необходимост от общ европейски отговор на проблеми,
които далеч надхвърлят възможностите за решение на отделните държави
членки. Европейските институции трябва, сега повече от всякога, не само да
приемат мерки и стратегии на равнище ЕС, но, което е още по-важно, да
осигурят ресурси в подкрепа на тези инициативи.
Мотото на новата Европейска комисия е „Съюз с по-големи амбиции“, подкрепено от смели социални, екологични и
политически цели. Предложения като минималната работна заплата в ЕС и Европейския зелен пакт имат за цел да
възстановят доверието на гражданите в Съюза, да решат наболели проблеми и да направят така, че промишленият и
екологичният преход да се осъществяват по най-устойчив начин в социален, икономически и екологически план. За да бъдат
осъществими тези цели, Европейският парламент предложи, следвайки препоръките на ЕИСК и Комитета на регионите,
държавите членки да внасят 1,3 % от своя брутен национален доход (БНД) в бюджета.
Но този процент, който представлява стриктния минимум, необходим за осъществяването на програмата, беше „орязан“ в
Съвета: някои държави членки се опитват да сведат Многогодишната финансова рамка (МФР) до 1 % от БНД на държавите
членки — т.е. доста дори под скромното предложение на Комисия за 1,11 %. Това вероятно ще означава намаления от над
12% за мерките за сближаване и 14% за ОСП, което лишава от реално съдържание новите амбициозни планове.
Предложените съкращения на МФР рискуват да направят неефективен Европейския зелен пакт, да изложат на опасност
основните усилия на ЕС за сближаване и да оставят Съюза и неговите държави членки безпомощни пред общите
предизвикателства. Сега повече от всякога е необходимо Европейският парламент да защити позицията си, а държавите
членки да си припомнят, че Европейският съюз е нещо повече от само един бюджет. Докато предизвикателствата в чужбина
се множат и популизмът се подхранва от неравенствата, опитите на някои традиционни партии да се заиграват с умерения
евроскептицизъм в Европа не са от полза за никого.

Гражданското общество: гръбнакът на европейските ценности
От група „Многообразие Европа“ на ЕИСК
Група „Многообразие Европа“ на ЕИСК организира в Риека, Хърватия, конференция,
на която ще бъде обсъдена ролята на гражданския ангажимент за справяне с някои
от главните предизвикателства, пред Европа днес.
През последните години ЕС е изправен пред предизвикателства като изменението на
климата и загубата на биологично разнообразие, увеличаване на миграцията и
свиващо се пространство за гражданското общество. Всичко това би могло по нов
начин да подкопае основните ценности на Съюза.
От друга страна, обаче, в ЕС се наблюдава и гражданска ангажираност: Изправени
пред тези предизвикателства много граждани от целия ЕС показаха своята
солидарност към другите и желание да работят заедно за възприемане на устойчив
начин на живот.
Група „Многообразие Европа“ на ЕИСК желае да разгледа тази тема и по тази
причина кани членове и представители на гражданското общество да обсъдят заедно
своята роля в насърчаването и защитата на основните европейски ценности като
права на човека, демокрация, равенство и върховенство на закона.
Конференцията „Гражданското общество: гръбнакът на европейските
ценности“ ще се проведе в Риека – крайбрежен град в Хърватия и европейска
столица на културата за 2020 г., във факултета по хуманитарни и социални науки на
Университета в Риека.
Дискусията ще се проведе в рамките на три работни групи, всяка от които ще работи под председателството на хърватски
членове от група „Многообразие Европа“.
Първата група, под председателството на Лидия Павич-Рогошич, ще обсъди ролята на организациите на гражданско
общество в защитата на основните стълбове на демокрацията: независимостта на съдебната власт и институциите,

критичното гражданско общество и независимите медии.
В рамките на втората група ораторите и публиката ще обсъдят начина, по който ЕС и представителите на движения за
гражданска солидарност могат да работят съвместно по даването на устойчив отговор на интензивните световни
миграционни потоци. Модератор на разговорите ще бъде Марина Шкрабало.
Тема на обсъжданията на последната група, под председателството на Тони Видан, ще бъде Европейският зелен пакт и
ролята на организациите на гражданското общество в развитието и прилагането на тази програма, която има потенциала
да обнови ЕС.
Наложи се конференцията, първоначално насрочена за 25 март, да бъде отложена за по-късна дата поради
разпространението на COVID-19. Актуализирана информация може да намерите на:https://bit.ly/2xsqqEY (cl)

Скоро в културни прояви на ЕИСК
Различен глас: жените в музикалната култура на Европа
По случай отбелязването на Международния ден на жената 8 март ЕИСК
организира изложба, наречена „Женски ноти“, с която отдава дължимото на
музикантките от Европа.
Чрез серия от биографични пана, с които се отдава дължимото на стотици жени,
композиторки или музикантки от цяла Европа, изложбата разглежда социалната
идентичност на жените музиканти от деветнадесети век до наши дни, като
едновременно с това се проследява развитието на музикалната култура.
Изложбата се организира в сътрудничество с Женска топонимия (Toponomastica
femminile), италианско сдружение, получило през 2019 г. наградата на ЕИСК за
гражданско общество за борбата с неравнопоставеността между половете чрез
кръщаването на различни места на видни жени. (ck)
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