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Визия за по-силна и по-
издръжлива на сътресения 
Европа в периода след COVID 
 
Европейският съюз трябва да просперира в икономически план, да бъде социално 
приобщаващ и устойчив по отношение на околната среда. Той трябва да предоставя 
добри условия на цялото гражданско общество да процъфтява и да живее в условия на 
открити, основани на ценности демокрации. Европейският икономически и социален 
комитет (ЕИСК) ще се съсредоточи върху подкрепата на активния принос на участниците 
от гражданското общество за тази цялостна визия за Европа и предоставяне на ценен 
експертен опит на създателите на политики с цел изграждане на Европа, основана  
в по-голяма степен на участието и изготвяне на политики, които са по-ефективни  
и съответстват по-добре на икономическата, социалната и гражданската ситуация по места.

Настоящият мандат ще бъде белязан от COVID-19 и — за съжаление — от период на 
несигурност и икономически и социални трудности, през който предприятията се борят  
за оцеляване, а работниците губят работните си места. Докато не бъде налична широко 
приета ваксина, социалното дистанциране, носенето на маски, комбинираните или 
дистанционни заседания и прекъсването на стопанската дейност ще продължат да бъдат 
„новата ни нормалност“. 

В настоящия контекст повече от всякога трябва 
да обединим усилията си, да разработим 
визия за нова, по-силна Европа в периода 
след COVID-19 и да направим всичко по силите 
си, за да гарантираме, че нашият Комитет 
дава мощен принос за възстановяването 
на Европа и бъдещата ѝ издръжливост 
на сътресения. Това ще бъде съпътствано 
от повторното изграждане на по-обединен,  
по-ефективен и високо ценен ЕИСК.
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Европа, която 
просперира в 
икономически план

Текущата пандемия предизвика най-тежката рецесия от Втората световна война насам 
и задълбочава неравенствата. Преди всичко държавите членки, предприятията, 
работниците и обществото като цяло се нуждаят от подкрепа, за да оцелеят, да се 
възстановят и да изградят отново своите икономики. 

Планът за възстановяване Next Generation EU трябва да предостави необходимите 
финансови средства за противодействие на отрицателните икономически и социални 
последици от пандемията, но трябва да се гарантира, че подкрепата наистина достига до 
онези, които се нуждаят от нея — независимо дали става въпрос за безработни лица или 
предприятия, и особено МСП, които се борят за оцеляване.   

Само парите обаче няма да разрешат настоящата ситуация: преходът към по-цифровизирана 
и по-екологосъобразна икономика след пандемията трябва да бъде обвързан и със 
социално възстановяване. Целта за изваждане на 20 милиона души от бедност и социално 
изключване до 2020 г. очевидно не беше постигната, така че сега трябва да удвоим усилията 
си за нейното осъществяване. Хората, които са в състояние да работят, трябва да работят, 
а онези, които не са, трябва да могат да разчитат на солидарност от страна на обществото. 
Европейският стълб на социалните права ще служи като компас за социалното сближаване. 

Възстановяването след пандемията
За да излезем бързо от кризата, освен от значителни публични и частни инвестиции,  
се нуждаем и от добре функциониращ единен пазар. Оставащите пречки трябва да бъдат 
премахвани и трябва да се гарантира непрекъснатият трансграничен поток на стоки, услуги, 
капитал, данни и хора. Същевременно е необходимо да се гарантират и еднакви условия на 
конкуренция, за да се даде възможност за лоялна конкуренция в рамките на единния пазар. 
По време на пандемията бяхме свидетели на национални реакции, за които смятахме че 
принадлежат към миналото, но Комисията реагира бързо, осигурявайки зелени коридори, 
улесняващи потока на стоки и хора. В настоящия контекст трябва да бъде възстановено 
доверието между държавите членки.
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Нуждаем се от:

• ефективен план за възстановяване в периода след COVID, за да се гарантират публични  
и частни инвестиции и подкрепа на платежоспособността за оцеляването на 
предприятията и работните места и да се улесни преходът към конкурентоспособна, 
екологосъобразна и цифрова Европа; 

• модерна промишлена политика, която включва 
европейски цифрови решения;

• добри условия за иновации; 

• гаранции за конкурентни цени на енергията;

• общоевропейски проекти и инвестиции  
в подходяща цифрова и екологосъобразна 
логистика; 

• правилно въвеждане и ефективно привеждане 
в изпълнение на действащите правила  
и същевременно намаляване на бюрокрацията, 
административната тежест и сложността на 
трансграничната търговия, което е особено 
важно за МСП; 

• адекватна подкрепа за селските райони и запазване на производството на качествени 
храни в Европа; 

• капиталов пазар и банков съюз при зачитане на специфичните характеристики  
и ключовата роля на европейските банки, обезпечаване на алтернативни източници 
на финансиране за предприятията и особено за МСП, осигуряване на възможност 
домакинствата да се възползват в максимална степен от спестяванията си и улесняване 
на трансграничните инвестиции.

Цифровият и екологичният преход запазват напълно своята актуалност и следва да бъдат 
интегрирани във всяка област на политика. Устойчивото развитие следва да се превърне  
в начин на мислене и основа за конкурентоспособна европейска икономика, в която никой 
няма да бъде изоставен Усилията за възстановяване не бива да ни водят единствено към 
възстановяване на предишната ситуация: трябва да подобрим политиките и методите на 
работа, като същевременно се възползваме от текущите преходи.

Що се отнася до данъчното облагане, текущата пандемия показва, че е по-важно от всякога 
държавите членки да имат сигурни данъчни приходи, да бъдат в състояние да инвестират 
в най-нуждаещите се хора и предприятия. Същевременно данъчната тежест в еврозоната е 
вече голяма. Постигането на правилния баланс изисква облекчаване на административната 
тежест върху гражданите и предприятията, активизиране на борбата срещу данъчните 
злоупотреби и засилване на сътрудничеството с държавите извън ЕС. Цифровата икономика 
се разрасна бързо и създаде нови предизвикателства по отношение на данъчното облагане. 
Трябва да се търсят глобални решения, за да се гарантира, че всички дружества плащат своя 
справедлив дял от данъците.
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Външното измерение на ЕС
На световната сцена ЕС следва да играе роля в оформянето на международните 
стандарти, така че те да отразяват европейските ценности и интереси. Очаква се 85 % 
от бъдещия световен растеж да бъдат генерирани извън ЕС. 35 милиона работни места  
в Европа зависят от износа и 16 милиона работни места — от чуждестранните инвестиции. 

Текущата пандемия показа ясно уязвимостта на ЕС  
и на неговата зависимост от доставчици извън ЕС. 
Европейските предприятия и бъдещото ни 
благоденствие зависят до голяма степен от 
способността да запазим отворени пазари,  
подкрепени от свободна и справедлива търговия 
и предвидими условия за глобална търговия. 
Многостранна търговска система, основана на 
правила и открита, справедлива, приобщаваща  
и предвидима международна търговска среда трябва 
да останат водещ принцип за Европейския съюз.  
Трябва да гарантираме отворена, стратегическа 
автономност и сигурност на доставките за ЕС дори 
и по време на криза, като насърчаваме силна 
промишлена база и издръжливи на сътресения 
международни вериги на доставки. Европа трябва да 

защитава правилата на световната търговия, да гарантира еднакви условия на конкуренция 
и да постигне баланс между стратегическа автономност и отвореност за международната 
търговия. Морските превози например са крайъгълен камък на международната търговия, 
тъй като позволяват внос и износ на стоки на достъпни цени в мащаб, който не е постижим 
при никой друг вид транспорт. Затова те са стратегически актив и дават възможност на ЕС да 
запази геополитическата си независимост и да повиши икономическата си и промишлена 
издръжливост на сътресения, както и своя суверенитет.

Ето защо се нуждаем от: 

• проактивна търговска политика;

• нови отношения с Обединеното кралство; 

• тясно партньорство със Западните Балкани;

• Източно партньорство и подкрепа в периода след 2020 г.;

• глави относно търговията и устойчивостта в новите ССТ с Виетнам и Сингапур и активно 
проследяване на вече сключените ССГ;

• пакт за стабилност за Африка.

Като част от глобалното гражданско общество ЕИСК ще продължи да участва активно  
в политиките за разширяване и съседство. 

8



Трябва да гарантираме, че средствата от Плана 
за възстановяване Next Generation EU достигат 
до онези, които се нуждаят от тях — независимо 
дали става въпрос за безработни лица или 
предприятия, особено МСП, които се борят  
за оцеляване.

Криста Швенг,  
председателка на ЕИСК







Икономическият, социалният и общественият прогрес са неделими. 20-те принципа  
на Европейския стълб на социалните права служат като компас за социалното сближаване 
и за справедливо и устойчиво възстановяване. Планът за действие за прилагането на стълба, 
който се очаква през 2021 г., ще ръководи усилията на държавите членки в тази област. 

В рамките на прехода към екологизиране и цифровизация трябва да гарантираме, че никой 
няма да бъде забравен и че социалните политики реагират адекватно на въздействието 
на прехода. Освен това пандемията доведе до тежки смущения и бързи промени в нашите 
пазари на труда. Въпреки високата безработица, която се влоши след избухването на 
пандемията от COVID-19, работодателите в някои държави членки все още изпитват 
трудности да намерят работници с необходимите умения за техния бизнес. Същевременно 
висококвалифицирани млади хора срещат трудности при навлизането на пазара на труда. 
Постигането на съответствие между света на образованието и обучението и нуждите 
на пазара на труда е постоянно предизвикателство.

Адекватни активни политики по отношение на пазара на труда и добре обезпечени 
публични служби по заетостта, които са способни да постигнат ефективно съответствие 
между предлагането и търсенето на пазара на труда и ученето през целия живот, могат да 
спомогнат за облекчаването на ситуацията. Трябва да формулираме днешните политики  
с дългосрочна перспектива. Опазването на заетостта и доходите за всички работници 
е приоритет, като се отделя специално внимание и се подпомагат уязвимите групи като 
работниците с нетипична форма на заетост, децата, живеещи в бедност, хората с увреждания 
и хората с мигрантски произход или от етнически малцинства.

Социално 
приобщаваща 
Европа

12



Обучение
Придобиването на уменията, необходими за активно участие 
в обществото и в един променящ се свят на труда, от страна 
на гражданите трябва да бъде приоритет. Нуждаем се от 
съвременни, ориентирани към бъдещето и подходящи системи 
за образование и обучение, включително системи за дуално 
обучение, за да:

• предоставим на младите хора добри основни компетентности, 
които ще им дадат възможност да придобият допълнителни 
умения и да се възползват от бъдещи възможности;  
да насърчаваме ученето през целия живот за всички, 
особено в контекста на цифровизацията и екологизирането; 

• запазим традиционните стари умения, които придобиват 
значение за запазването на трайно установилите се  
и оперативните активи и богатство (което се отнася и до кръговата икономика),  
като същевременно допринасяме за благоприятно географско разпределение на труда 
и работните места.

• улесним (ре)интеграцията на пазара на труда, например като дадем възможност на 
безработните да се обучават на работното място, като същевременно намалим разходите 
за труд за работодателя.

Миграция
Първопричините за миграцията като конфликтите, неравенствата и изменението 
на климата няма да изчезнат скоро. Затова Европа се нуждае от прозрачна и добре 
управлявана стратегия в областта на миграцията и убежището. Новият пакт за миграцията 
и убежището включва 10 конкретни законодателни и незаконодателни инициативи. 

Ръководните принципи следва да бъдат 
закрилата на онези, които търсят убежище 
в ЕС в съответствие с международното 
законодателство, и гарантирането на 
техните права и житейски перспективи, 
както и тези на техните семейства. 
Организациите на гражданското общество 
играят решаваща роля за интеграцията на 
мигрантите, но те се нуждаят от подкрепа 
и адекватно финансиране. Споделянето на 
най-добрите им практики на равнището  
на ЕС, което може да бъде улеснено от 
ЕИСК, улеснява партньорското обучение 
между държавите членки. 
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Европейски здравен съюз
Една от основните поуки от кризата с коронавируса е необходимостта от укрепване 
на здравните системи в почти всички европейски държави, преди всичко чрез 
съсредоточаване върху превенцията. Практическото сътрудничество между държавите 

членки в здравния сектор, координирано от Комисията,  
е важен аспект на солидарността и бъдещата издръжливост на 
сътресения. Сътрудничеството включваше мерки като поръчки 
и доставки на медицинско оборудване и здравни грижи за 
защита, спасяване, лечение и грижи, например по линия на 
програмата за гражданска защита RescEU. Разработването  
на ефективни лечения и на ваксина срещу COVID-19, както 
и на общи стандарти и координирана система за тестване 
трябва да бъдат установени на равнището на ЕС. Институциите 
на ЕС следва да разполагат с необходимите правомощия да 
координират доставките и разпределението на основното 
медицинско и предпазно оборудване в рамките на единния 
пазар.

Основни права и върховенство на 
закона
Европейският съюз се основава на общи европейски ценности, които не подлежат на 
обсъждане при никакви обстоятелства: зачитане на човешкото достойнство и правата  
на човека, свобода, демокрация, равенство и върховенство на закона. Дори и във времена 
на криза, когато са необходими някои извънредни и ограничени във времето мерки, те не 
могат да влизат в противоречие с върховенството на закона и да застрашават демокрацията, 
разделението на властите и основните права на европейските граждани. Не е приемлив 
и фактът, че в някои държави членки свободата на 
действие на организациите на гражданското общество 
се свива. Върховенството на закона е крайъгълният 
камък на функционирането на ЕС, но то е дори повече 
от това: наред с основните права то е лицето на ЕС като 
модел на социалната пазарна икономика, който трябва 
да защитаваме. 

Зачитането на многообразието е един от основните 
принципи на ЕС. Това се отнася до богатството от култури 
и природни дадености във всички страни. Зачитането 
на многообразието се отнася и до въпросите, свързани 
с пол, увреждания, раса, сексуална ориентация, 
възраст, религия и убеждения и всякакви други лични 
характеристики. 
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Дълбоко съм убедена, че икономическият, 
социалният и общественият напредък са 
неделими. При преминаването на Европа  
към екологосъобразна и цифрова икономика 
трябва да гарантираме, че никой няма  
да бъде изоставен!

Криста Швенг,  
председателка на ЕИСК







Екологичната трансформация, наред с цифровизацията, ще бъде движещата сила на 
плана за възстановяване на Европа. Екологичният преход ще спомогне за модернизирането 
на промишлеността и ще създаде нови висококачествени работни места и повече 
възможности за работа. 

Амбициозните мерки за опазване на климата обаче често представляват значителни 
предизвикателства за предприятията. Затова в настоящия контекст на икономически спад 
е от съществено значение да се окаже възможно най-подходяща подкрепа за постигане 
на възстановяване, като същевременно се благоприятстват иновациите и инвестициите 
в опазването на климата и околната среда. Предприятията се нуждаят от реалистични 
цели, планиране, сигурност и гъвкавост при приемането на нови мерки за смекчаване 
на изменението на климата, за да запазят своята конкурентоспособност и да осигуряват 
работни места.  

В усилията си за постигане на по-екологосъобразна икономика бизнесът трябва да се 
разглежда като част от решението и да бъде насърчаван да играе активна роля в оформянето 
на прехода към икономика с ниски емисии на въглерод и ефективно използване на 
ресурсите. Предприятията трябва да се ръководят от концепцията за „справедлив преход“.  
Ключов фактор ще бъдат „устойчивите дружества“, в които ще се чува „гласът на работниците“ 
и които ще гарантират правото на информация и консултация. Предоставянето на 
възможност на работниците и работническите съвети да участват активно в изпълнението 
на политиките на дружеството въз основа на концепцията за „устойчиво дружество  
за справедлив преход“, осигурява добри перспективи за достойни работни места, достойни 
условия на труд в здравословна среда и региони, в които си струва да се живее. 

Европа, устойчива 
по отношение на 
околната среда 
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Поставяне на хората в центъра  
на цифровизацията  
Цифровизацията и изкуственият интелект (ИИ) оказват огромно въздействие върху 
начина, по който живеем, работим, учим и взаимодействаме. Цифровият преход трябва да 
бъде справедлив, устойчив и социално приемлив. Нуждаем се от европейски, ориентиран 
към човека подход към цифровизацията, и трябва да се възползваме от възможностите, 
предлагани от цифровизацията. Същевременно трябва да изградим истинско европейско 
пространство за данни, защитавайки нашите 
данни и гарантирайки неприкосновеността на 
личния живот и правото на самоопределение. 
Европейският технологичен суверенитет не бива 
да бъде определян по начин, който изключва или 
влиза в противоречие с други, тъй като се нуждаем 
от глобално сътрудничество и то е от полза за нас. 
Европейското законодателство трябва да върви  
в крак с технологичния напредък и инвестициите  
в бъдещи умения и технологии са от 
първостепенно значение. 

В усилията за постигане на по-екологосъобразна икономика 
предприятията трябва да се разглеждат като част от решението. 
От съществено значение е да се окаже възможно най-подходяща 
подкрепа за постигане на възстановяването на ЕС, като 
същевременно се благоприятстват иновациите и инвестициите  
в опазването на климата и околната среда.

Криста Швенг,  
председателка на ЕИСК



Конференцията за бъдещето на Европа е уникална възможност за обществото в Европейския 
съюз. Предприятията, работниците, земеделските стопани, потребителите и НПО ще могат да 
изразят становището си при изготвянето на бъдещите политики на ЕС, което ще им създаде 
чувство на съпричастност със своя Европейски съюз. Хора от различни среди и от всички 
житейски поприща ще могат да се включат в по-структуриран дебат с цел подобряване на 
начина, по който функционира ЕС.

ЕИСК е ангажиран с демокрацията на участието от самото си създаване през 1958 г. и сега 
има възможността да покаже своята добавена стойност и да действа като посредник,  
с оглед на факта, че нашите членове идват от организации, които представляват всички 
групи на обществото и работят по места във всички държави членки.

Конференцията следва да се използва като възможност за развиване на различните 
измерения на изграждането на връзки между:

• участниците от гражданското общество;
• гражданското общество и създателите на политики;
• между участниците от реалния живот и организациите;
• участниците на национално равнище и равнището на ЕС.

Важни теми, които да бъдат разгледани, биха могли да бъдат: визия за Европа, която се 
надяваме да постигнем, дилемата за националния суверенитет и необходимостта да намерим 
общи европейски решения, националната идентичност и културното многообразие.
  
Комитетът прие резолюция относно бъдещето на Европа още през 2017 г. Това беше отговор 
на Бялата книга на Комисията, публикувана пред същата година, в която се очертаваха 
пет възможни варианта за това как може да се развие ЕС27 до 2025 г. Бяхме горди,  
че резолюцията на ЕИСК беше „първият принос към общоевропейския дебат за бъдещето 
на Европа“. Ангажираме се дадем съществен и ценен принос за Конференцията за  
бъдещето на Европа.  
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ЕИСК е ангажиран с демокрацията на участието 
от самото си създаване през 1958 г. и сега ще 
има отново шанса да покаже своята добавена 
стойност и да действа като посредник,  
с оглед на факта, че нашите членове идват от 
организации, които представляват всички 
групи на обществото и имат дълбоки корени 
във всички държави членки.

Криста Швенг,  
председателка на ЕИСК



От първостепенно значение е ЕИСК да възстанови своята репутация и да спечели отново 
доверие, както извън институцията, в очите на другите институции на ЕС и обществеността, 
и едновременно с това — в рамките на Комитета, сред своите членове и служители. Един 
обединен ЕИСК, който отговаря на най-високите етични и професионални стандарти, 
и който се радва на безупречна репутация извън институцията, ще накара членовете  
и служителите да се чувстват горди, че работят за нашата институция.
 
Всички необходими усилия, мерки и действия ще бъдат предприети незабавно, по напълно 
прозрачен и последователен начин, за да:

• преразгледаме и укрепим Правилника за дейността и Кодекса за поведение на членовете 
на ЕИСК, като вземем предвид препоръките на Европейския парламент и докладите на 
OLAF и Европейския омбудсман, и гарантираме достойни условия на труд на служителите 
и членовете, включително и по отношение на здравето, 

• възвърнем доверието и сплотеността между трите групи, членовете и служителите, като 
работим заедно като екип, в стремеж за постигане на консенсус.

Ключовата роля на Комитета се състои в това гласът на организираното гражданско 
общество да се чува на европейско равнище. За да изпълним задачата си, трябва да 
утвърдим отново значението на намирането на допирни точки между трите групи  
на ЕИСК: не сме тук просто за да представяме вижданията на работодателите, работниците 
или НПО. Нашата добавена стойност се състои в това, че успяваме да намерим общ 
знаменател, който представяме на европейските институции и държавите членки,  
като същевременно спазваме границите, които не можем да прекрачваме и които 
заслужават взаимно зачитане от страна на всички групи. Това, което придава легитимност 
на Комитета не са отделните интереси, а общото осъзнаване на факта, че идваме от различни 
страни, от различна среда, но нашата задача и ангажимент е да работим за общото благо на 
Европейския съюз.

повторно 
изграждане 
на доверие в 
рамките на ЕИСК  
и възстановяване 
на репутацията  
на Комитета извън 
институцията 

Европейски икономически
и социален комитет
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ЕИСК е единствената връзка между политическата власт на ЕС и организираното гражданско 
общество. По-тясното участие на гражданското общество и участниците от реалния живот 
в дискусиите както на национално равнище, така и на равнището на ЕС, носи добавена 
стойност на изготвянето на политиките и прави този процес по-демократичен,  
по-ефективен и съобразен с потребностите на гражданите.

Ще работим по основния инструмент, с който разполагаме — становищата, за да 
подобрим тяхното изготвяне и разпространение сред европейските институции. Тясното 
сътрудничество с Европейската комисия дори преди публикуването на нови предложения, 
както и бързото изготвяне на становища ще ни дадат възможност да изразим своевременно 
нашите виждания. Всички членове се приканват да възприемат проактивен и систематичен 
подход при проследяването на нашите становища. Ще установим структуриран диалог  
с докладчиците на ЕП и със Съвета и комуникация с всички съответни заинтересовани 
страни. 

Чрез своите оценки на политиките ЕИСК може също така да покаже как европейското 
законодателство и програми се прилагат по места и се възприемат от организациите 
на гражданското общество в държавите членки. Можем да наблюдаваме изпълнението 
на политиките на ЕС и да покажем дали ЕС изпълнява обещанията си или не, както и да 
посочим евентуални нецелесъобразни политики и процедури, отправяйки препоръки  
за подобрения. 

Освен това ЕИСК може да играе важна роля като надежден партньор в процеса на 
европейския семестър, където да представя позициите на гражданското общество. Това би 
могло да спомогне за повишаване на видимостта на ЕИСК на национално равнище.

Опростяването на процедурите чрез най-доброто оползотворяване на възможностите, 
които предлага цифровизацията, и повишаването на прозрачността също трябва да 
залегнат в нашия дневен ред. 

Въз основа на тази програма следващият мандат ще ни даде възможност да помогнем за това 
Европа да просперира в икономически план, да бъде социално приобщаваща и устойчива 
по отношение на околната среда. Ангажираме се да посрещнем това предизвикателство.

Заедно ще успеем.

Обединени за 
бъдещето на Европа! 
#United4FutureEU
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