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Консултациите  
на ЕИСК относно 
бъдещето на Европа

Какво представлява Бялата книга за 
бъдещето на Европа?

Бялата книга за бъдещето на Европа, която беше 
оповестена в речта относно състоянието на 
Съюза през 2016 г., е инициатива на Европейската 
комисия. Тази Бяла книга е приносът на 
Европейската комисия към срещата на върха в 
Рим от 25 март 2017 г., с която беше отбелязана 
шестдесетгодишнината от подписването на 
Римските договори и по повод на която 
Европейският съюз (ЕС) направи преглед на 
постиженията през последните шест десетилетия 
и разгледа перспективите за своето бъдеще.
 
В нея председателят на Европейската комисия 
очертава основните предизвикателства и 
възможности, които очакват ЕС през следващите 
десет години. Представени са пет сценария за 
начина, по който Съюзът може да се развива до 
2025 г., в зависимост от избора, който ще направи, 
за да отговори на тези предизвикателства и да се 
възползва от тези възможности:

• сценарий 1:  „Продължаваме, както досега“;
• сценарий 2:  „Остава само единният пазар“;
• сценарий 3: „Тези, които искат да правят 

повече, правят повече“;
• сценарий 4: „Правим по-малко, но по-

ефективно“;
• сценарий 5:  „Правим много повече заедно“.

Бялата книга е последвана от документи за 
размисъл, посветени на теми като социалното 
измерение на Европа, глобализацията, 
задълбочаването на Икономическия и паричен 
съюз, бъдещето на отбраната на Съюза, бъдещето 
на финансите на ЕС.
 
Дискусиите в Брюксел и в държавите членки 
трябва да доведат до съвместното изготвяне 
на „план, визия и маршрут, който трябва да 
бъде следван“, които да бъдат предложени на 
гражданите с оглед на предстоящите избори за 
Европейски парламент, които ще се проведат 
през юни 2019 г. На практика с Бялата книга 
е поставено началото на един относително 

Предаване на събраните национални консултации на председателя на Европейската комисия от 
страна на председателя на Европейския икономически и социален комитет на пленарната сесия на  
21 септември 2017 г.
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съвместен и децентрализиран процес, в края 
на който европейците ще определят своето 
бъдеще. За да се насърчи дебатът, Европейската 
комисия предлага да се организира поредица 
от „дискусии за бъдещето на Европа“ в 
националните парламенти, градовете и 
регионите на ЕС. Необходимо е участието на 
Европейския икономически и социален комитет 
и на Европейския комитет на регионите.

Ролята на Европейския икономически и 
социален комитет (ЕИСК)

На 4 април 2017 г. г-н Georges Dassis, председател 
на Европейския икономически и социален 
комитет, получи от г-н Jean-Claude Juncker, 
председател на Европейската комисия, искане 
за проучвателно становище. Към ЕИСК беше 
отправено искане да представи идеите и 
приоритетите на европейското гражданско 
общество за бъдещото развитие на Съюза.
 
С оглед на това ЕИСК избра оригинален метод 
за консултация. С този метод на първо място се 
отговаря на необходимостта да се мобилизира 
гражданското общество в държавите членки, а не 
неговите представители в Брюксел. Второ, ЕИСК 
желае да осигури балансирано представителство 
на различните участници в европейското 
гражданско общество. И на последно място, 
консултациите, водени от трима членове на 
ЕИСК, имат за цел да се насърчи участието 
на заинтересованите страни чрез формат, 
съобразен с националните култури (семинари, 
конференции).

Между 4 май и 9 юни 2017 г. в държавите членки 
се проведоха двадесет и седем национални 
консултации, а в дискусиите взеха участие 1 003 
представители на организираното гражданско 
общество. Впоследствие бяха изготвени и 
съставени доклади относно националните 
дискусии, които бяха разпространени по-
специално до председателя на Европейската 
комисия и депутатите, присъствали на 
междупарламентарното заседание относно 
бъдещето на Европа, проведено на 11 октомври 
2017 г.

Резолюцията на ЕИСК относно Бялата книга на 
Комисията за бъдещето на Европа и извън 
нея беше приета на пленарната сесия на 6 юли 
2017 г.

Всички документи са предоставени на 
разположение на гражданското общество 
и гражданите (http://www.eesc.europa.eu/fr/
policies/in-focus/future-europe).

Двадесет и седемте национални 
консултации      

ЕИСК проведе консултации в 27 държави 
членки: Австрия (AT), Белгия (BE), България (BG), 
Германия (DE), Гърция (EL), Дания (DK), Естония 
(EE), Ирландия (IE), Испания (ES), Италия (IT), Кипър 
(CY), Латвия (LV), Литва (LT), Люксембург (LU), 
Малта (МТ), Полша (PL), Португалия (PT), Румъния 
(RO), Словения (SI), Словакия (SK), Унгария (HU), 
Финландия (FI), Франция (FR), Холандия (NL), 
Хърватия (HR), Чешка република (CZ), Швеция (SE).
Тези консултации осигуриха важна информация 
чрез отговор на въпросите, подготвени от ЕИСК.

1. Кой от петте сценария, очертани в Бялата 
книга, отговаря в най-голяма степен, от Ваша 
гледна точка, на вътрешните и външните 
предизвикателства, пред които е изправен 
ЕС, и защо?

Европейското гражданско общество разполага 
с емпирични познания за предизвикателствата, 
пред които е изправен Европейският съюз. 
Макар че всички участници като цяло са 
съгласни, че избраният от Европейската комисия 
метод отговаря на едно екзистенциално 
предизвикателство, гражданското общество не 
проявява безрезервно реален ентусиазъм по 
отношение на петте предложени сценария. В 
много държави членки (DE, CY, DK, EE, FI, HU, IE, IT, 
LV, LU, NL, SI, SE) преобладава предпазливостта. 
Три сценария обаче пораждат както интерес, 
така и дискусии: „тези, които искат да правят 
повече, правят повече“ (сценарий 3), „правим по-
малко, но по-ефективно“ (сценарий 4) и „правим 
много повече заедно“ (сценарий 5). От друга 
страна, сценарият „продължаваме, както досега“ 
(сценарий 1) и сценарият „остава само единният 
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пазар“ (сценарий 2) не предизвикват особен 
интерес или не се считат за желателни (NL, PL). 
 
При подробен преглед става ясно, че сценарий 3 
е добре приет, тъй като се счита за реалистичен 
или необходим (CY, DK, ES, EE, FI). Сценарий 4 
предизвиква интерес (DK, CY, EE), но като цяло 
не изглежда достатъчно последователен, за да 
бъде обмислен сериозно. Сценарий 5 е най-
обсъжданият вариант, въпреки че невинаги се 
счита за реалистичен (BE, BG, CY, FI, PL). Освен това 
този сценарий се приема с по-голям ентусиазъм 
(EL, ES, LV, LT, RO), тъй като предлага да се даде на 
ЕС най-завършена форма.

2. Възможен ли е друг сценарий, който не е 
упоменат и който би бил за предпочитане? 
Ако да, защо? Как според Вас би могло да се 
насърчи доверието в рамките на Съюза?

Сценариите, очертани от гражданското 
общество, изглежда отговарят на очакванията 
за европейска интеграция. Те позволяват да се 
идентифицират едновременно принципите и 
политическите лостове, чрез които би могъл да 
се структурира алтернативен сценарий. От една 
страна, ценности като социалната справедливост, 
изграждането на европейска идентичност, 
хуманизма, реципрочността (CY, EL, FR, SE) или 
устойчивостта (HR, HU) припомнят принципите, 
които стоят в основата на европейския проект. 
От друга страна, политическите лостове за 
задълбочаване на вътрешния пазар (BG, NL, CZ), 
на валутния съюз (BG, RO, CZ) и на социалното 
измерение (BG, ES, HU, IT, LV, LT, CZ, SK) очертават 
нов сценарий.
 
В същото време много участници от гражданското 
общество очакват предложенията на Комисията, 
като предлагат шести сценарий, който да 
съчетава предложените варианти (сценарии 4 и 
5 в BG, 3 и 4 в HU и LU, сценарии 5 и 3 в PL). И на 
последно място, федерализирането на ЕС, което 
се споменава рядко, трябва да бъде придружено 
от гаранции (HR, SI).

По отношение на укрепването на доверието е 
интересно да се отбележи сходство на мненията 

между гражданското общество в Германия и това 
в Гърция по темата за настоящите пречки пред 
колективното договаряне в Гърция.

3. Необходими ли са по-голяма видимост и 
по-добра комуникация относно Европейския 
съюз и как да се постигне това?

Гражданското общество счита, че националните 
политически лидери твърде често говорят 
негативно за ЕС (EL, FI, LU, MT, CZ, PL, SK). По-добрата 
видимост започва с подобряване на посланията. 
Така например, илюстрация на комуникацията, 
основана на „положителни послания“ (FR, IE), 
могат да бъдат проектите, финансирани от ЕС 
(DE). Освен това вече не става дума за насочване 
към няколко групи, заинтересовани от ЕС, а за 
цялостно насочване на усилията към гражданите 
(AT, FI, FR), аудиториите на младите хора (BG, CY), 
и дори учениците (LT, PL, PT), и на недоволните 
граждани (FR).

По-добрата комуникация ще се основава на 
качествена информация и прозрачен процес на 
вземане на решения (HR, ES, NL), обективни медии 
(CZ), но също така и на по-нюансирани послания, 
в които ЕС ще признава своите слабости и 
пропуски (SE).

В този контекст консултациите на ЕИСК изглежда 
изпълняват ролята на комуникация относно 
бъдещето на ЕС. Европейското гражданско 
общество следва да поеме по-голяма част от 
тази роля (EL, HU, IT, SI, SE), по-специално с цел 
повишаване на своята видимост.

4. Достатъчно всеобхватни и илюстративни 
ли са упоменатите области на политика? 
Как бихте ги степенували по важност? Има 
ли важна област на политика, която не е 
упомената или не е изтъкната в достатъчна 
степен? Ако да, коя е тя и кой от петте 
сценария би бил най-подходящ за нейното 
развитие?

Гражданското общество е почти единодушно 
по два въпроса. Първо, в петте предложени 
сценария отсъства социалното измерение (DE, 
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AT, BG, CY, DK, EE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, 
PL, CZ, RO, SI, SE). Второ, не присъства също и 
устойчивото развитие (HR, FR, SI, CZ, NL, LV, IE, HU), 
въпреки че то представлява ангажимент, който 
ЕС е поел към населението и международните 
партньори.
 
Посочените области на действие показват 
опасенията, които преобладават в държавите 
членки. Например Гърция, Италия, Латвия, Литва, 
Чешката република и Румъния посочват общата 
външна политика и политика на сигурност 
(ОВППС) и мира. В България, Финландия, Гърция, 
Литва и Румъния гражданското общество посочва 
икономическия и паричен съюз (ИПС). Също така, 
в Германия, Хърватия, Финландия и Франция то 
е прецизно запознато с правомощията на ЕС в 
областта на търговската политика.

И накрая, гражданското общество заостря 
вниманието на политиците към въпроси, които 
могат да осигурят по-голяма съгласуваност 
между европейските политики, особено 
в икономическата (данъчно облагане и 
конкурентоспособност, по-специално на 
промишления сектор) и социалната сфера (млади 
хора, социални инвестиции).

5. Що се отнася до „маршрута, който трябва 
да бъде следван“, как би трябвало да бъдат 
структурирани дискусиите относно „Бъдещето 
на Европа“ в националните парламенти, 
градовете и регионите на Европа? Каква 
роля би трябвало да играе организираното 
гражданско общество в „маршрута, който 
трябва да бъде следван“ и как?

За много организации маршрутът  предвижда 
продължаване на консултациите и същевременното 
им разширяване на местно, регионално, национално 
и европейско равнище (FR, EL, IE, MT, RO, HU). Освен 
това дискусиите биха били по-релевантни при 
редовно участие на социалните партньори (BE, HU, 
SK), икономическите сектори и отрасли, както и 
ако бъдат по-широко популяризирани (EL). Много 
важна роля играят националните парламенти (BG), 
както и икономическите и социалните комитети 
на държавите членки (FR, PT), което проличава от 

вече извършената работа за бъдещето на Европа от 
комитетите на Франция и Португалия, която доведе 
до позиции, приети през юли и септември 2017 г.

Европейското организирано гражданско 
общество счита, че вече има разясняваща 
функция. В това си качество то трябва системно 
да участва във важните дискусии за бъдещето на 
ЕС (AT, FI, SI). Някои организации призовават също 
така за работа по конкретни теми (FR). И накрая, 
те настояват за по-добра координация между 
различните участници в гражданското общество 
и за по-добра комуникация, за да се попълни 
недостигът на информация, от който се оплакват 
гражданите (AT, EL).

6. Какви са конкретните Ви очаквания по 
отношение на резултатите от консултацията?

Европейското гражданско общество очаква 
неговите препоръки да бъдат взети предвид 
от ЕК, например в речта относно състоянието 
на Съюза (септември 2017 г.), а също и по 
време на следващите национални дискусии. 
Някои участници обаче изразяват съмнения 
относно въздействието, което консултациите 
с гражданското общество ще имат върху 
европейските решения (EL). За да се разпръснат 
тези съмнения, на Комисията се препоръчва да 
обясни „ясно“ какви действия възнамерява да 
предприеме по отношение на резултатите от 
консултациите, започнати от ЕИСК (IE).

Навсякъде съществуват силни очаквания за 
конкретни решения и действия (DK, FR, LU), 
основани на реалистични и постижими цели (BE, 
LU, MT) и формулирани с помощта на внимателно 
обмислени политики (NL), сред които водещи 
са икономическият и паричен съюз, стълбът на 
социалните права и заетостта (LT, PL, PT). В други 
държави утвърждаването на европейския проект 
зависи от благоденствието на народите (EL) и 
опростяването на комуникацията.

7. Как могат гражданите да получат по-голяма 
възможност да участват в изграждането на 
бъдещето на Европа?
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Гражданите може да бъдат ангажирани в по-
голяма степен, отколкото сега. В повечето 
държави (DE, HR, CY, FI, FR, EL, LV, MT, CZ) се 
счита, че засиленото участие на гражданите 
е от основно значение. Особено необходимо 
изглежда приобщаването на младите хора. В 
допълнение, участието на гражданите следва 
да се ръководи от гражданското общество, на 
което ще бъде възложено организирането на 
национални, регионални или местни обществени 
дискусии (BE, FR, LT, LU, PL).
 
Има освен това препоръки по отношение на 
факта, че член 11, параграф 2 от Договора за 
Европейския съюз (ДЕС) следва да се прилага 
изцяло1. В дългосрочен план изглежда подходящо 
също така въвеждането на образователни 
дейности относно ЕС.

И накрая, посочва се институционалното 
измерение на ЕС. Освен необходимата 
прозрачност, която се възприема като 
демократична гаранция от страна на гражданите, 
въпросите често засягат способността на ЕС 
да провежда децентрализирани дейности 
за отчитане на важни дискусии, например за 
бъдещето на Европа.

Заключения от консултациите

Националните консултации осигуриха входяща 
информация за дискусиите и резолюцията на 
ЕИСК. В допълнение консултациите разкриха 
няколко интересни елемента, които трябва да 
бъдат отбелязани:

• интересът към даден сценарий или 
отхвърлянето му не противопоставят на 
географски принцип държавите членки от 
северната, южната, източната или западната 
част на Европа;

• В целия ЕС мрежите от организации подеха 
темата, за да проведат диалог и дори да 
предложат шести сценарий;

• Започва да се очертава шести сценарий, по-
специално в отговорите на въпроси 4 и 6.

 

 1 Член 11, параграф 2: „Институциите поддържат открит, прозрачен и редовен диалог  
с представителните организации и гражданското общество“.
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РЕЗОЛЮЦИЯ         
Бялата книга на Комисията за бъдещето на Европа 

и извън нея
_____________

 
Към чувство за обща цел

Становище на ЕИСК за бъдещето на Европа2

1. Европейското общество и гражданите изискват надежден, легитимен и устойчив ЕС. Повече от 
десетилетие вече ЕС е подложен на изпитание от политически, икономически и социални сътресения, 
които подхранват мрачни нагласи и несигурност сред гражданите. ЕС се нуждае от цялостни стратегии 
за насърчаване на добруването на гражданите си, стабилни и устойчиви инвестиции, творчество и 
предприемачески дух, както и от стратегии за справяне със задълбочаването на пропастта между бедни 
и богати, бедността и неравенството в разпределението на богатствата. Настоящото икономическо 
възстановяване в никакъв случай не бива да бъде извинение за пасивност. Обратното, ЕИСК настоява 
да се намери целенасочен и сплотен път напред с цел укрепване на увереността и доверието, както 
и съсредоточаване към постигането на реални резултати за гражданите и огромния потенциал на 
Европа.

 
2. Фалшивите очаквания трябва да се избягват. Преди всичко целта следва да бъде ЕС, който е в състояние 

да постигне осигуряване на изцяло равни възможности за всички. Икономическите, социалните и 
екологичните фактори са взаимосвързани. Изключително важно е да се позволи на континента да се 
приспособи към дълбокия процес на трансформация и ожесточена конкуренция по света и ефективно 
да влияе на глобализацията съобразно с ценностите на ЕС.

3. Трябва да се прекрати играта „за всичко е виновен Брюксел“, която прекалено много хора играха и 
продължават да играят. Крайно необходим е ангажимент от страна на европейските институции и 
широк кръг от заинтересовани страни, сред които са социалните партньори и организациите на 
гражданското общество, както на национално равнище, така и на равнището на ЕС. ЕИСК подчертава, 
че легитимността на решенията на ЕС в крайна сметка зависи от качеството на демократичния процес.

4. Пътят напред може да бъде следван успешно само ако е вдъхновен от онова същото чувство за обща 
цел, изразило убедеността на основателите на Съюза и по-късно отразено във всяка основна стъпка 
напред. ЕС следва да мобилизира законодателните инструменти, насоките и сътрудничеството, с които 

2 Настоящата резолюция, приета от Европейския икономически и социален комитет на неговата 
пленарна сесия на 5 юли 2017 г., е в резултат на искането, отправено на 4 април 2017 г. от 
председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер към ЕИСК да изложи идеите и приоритетите 
на организираното гражданско общество в Европа за бъдещото развитие на Европейския съюз, въз 
основа на Бялата книга за бъдещето на Европа.
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разполага, за да позволи на Съюза да напредва във всички желани измерения. Договорът от Лисабон 
сочи пътя.

Сценариите в Бялата книга

5. ЕИСК не счита, че изборът между сценарии3 е успешен метод за насърчаване на чувство за обща цел 
или за определяне на пътя напред. На първо място ЕС не започва от нулата. Следователно Комисията 
следва да основава предложенията си върху задълбочен анализ на историята на Съюза – постиженията 
и недостатъците му, като ценен източник за бъдещето. Ангажиментите, поети от държавите членки в 
Декларацията от Рим, са положителна и разумна отправна точка4. Петте сценария са насочени към 
държавите членки, като се съсредоточават върху институционалните промени и следователно нямат 
пряко значение за европейските граждани. Освен това изглеждат изкуствени.

 
6. За ЕИСК сценарий № 1, или както той го вижда, за продължаване някак си, не е вариант. Сценарий 

№ 5 изглежда привлекателен за редица хора, но понастоящем е нереалистичен. Сценарий № 2 с 
изключителен акцент върху общия пазар е прекалено ограничен. Сценарий № 4 изисква споразумение 
между 27 държави членки, което би могло да доведе до парализиране на ЕС и да насърчи центробежните 
тенденции, които застрашават целите и ценностите на Съюза. При сценарий № 3 механизмите за 
диференцирана интеграция като засиленото сътрудничество биха могли да бъдат полезен инструмент 
за преодоляване на пречките в определени райони и да създадат позитивна динамика в процеса на 
интеграция в ЕС. Те са инструменти за постигане на конкретни цели на политиките, а не на самата 
главна цел. Макар че следва да се препоръчат като начин да се преодолеят парализата или пречките 
пред желателното законодателството на ЕС, ЕИСК подчертава и необходимостта да се насърчава 
сближаването в рамките на Съюза и да се преодолее разпокъсаността и разделението. Затова едно 
споразумение между държавите членки в челните редици или държавите катализатори следва винаги 
да е отворено за желаещите, като чувството за обща цел трябва да взема превес.

Становището на ЕИСК за бъдещето

A. Метод

7. Стратегическите теми следва да бъдат разглеждани в обща перспектива, за да се избегнат задаващата 
се Европа à la carte (по избор) или центробежни тенденции. ЕИСК препоръчва развитие, чрез което се 
създават условия за споделяне по по-добър начин на политическата власт във всички сфери. Всичко 
това зависи преди всичко от политическата воля и поради това следва да бъде в центъра на искрен 
дебат относно бъдещето.

8. Традиционното разграничение между националното равнище и равнището на ЕС следва да изчезне. 
Общите предизвикателства и свързаните реалности на целия континент подчертават необходимостта 
от обща мисия. Те изискват и признаване на европейското гражданство заедно с националното 
гражданство. В изготвянето на политики трябва да участват и да са привлечени всички обществени 
слоеве. Целите следва да се споделят, а въздействието на решенията и политиките – систематично да 
се оценява на национално, регионално и местно равнище, за да се получи подкрепата на гражданите.

3 Вж. Бялата книга за бъдещето на Европа, март 2017 г..
4 Декларация на ръководителите на 27 държави членки и на Европейския съвет, Европейския 
парламент и Европейската комисия, приета на 25 март 2017 г. http://www.consilium.europa.eu/bg/press/
press-releases/2017/03/25-malta-declaration/
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9. Европейският парламент (ЕП) трябва да играе централна роля в оформянето на бъдещата посока на 
Европа. Освен това е необходимо да се насърчава участието на националните парламенти и тяхното 
взаимодействие с ЕП.

10. Основните цели трябва да бъдат придружени от споразумение между държавите членки относно:

• цели, общи инструменти и срокове; най-необходимо е да има общо послание, основано на 
последователност, прозрачност, видимо присъствие и преди всичко споделена комуникация;

 
• желателна реформа на Съвета, гарантираща ефективност и прозрачност, както и независима Комисия 

по въпросите от изключителна компетентност и от споделена компетентност, като силен акцент се 
поставя върху общностния метод;

• необходимостта от строен ред за консултиране с всички заинтересовани страни, както и за правилното 
прилагане и спазването на принципите на правовата държава.

B. Политики

11. Който и вариант за бъдещето на Европа да бъде избран, ЕИСК желае съгласуван и последователен 
Европейски съюз. Много настоящи политики са част от задълбочаването на интеграцията – дългосрочен 
процес, който ЕИСК изцяло подкрепя. Съвсем наскоро ЕИСК представи по почти всички тях подробни 
бележки и предложения за бъдещето.

12. Единният пазар във всичките му икономически и социални измерения и в рамките на модела за устойчиво 
развитие е незаменима спойка на европейската интеграция. Той следва да гарантира действителна 
равнопоставеност на условията на конкуренция. В същия дух ИПС се разглежда като решителна стъпка 
напред. Въпреки впечатляващия напредък обаче структурата му остава крехка. ИПС е в центъра на 
бъдещото развитие в ЕС, затова неговото задълбочаване е от решаващо значение. ЕИСК подкрепя 
постепенен курс към политически съюз с редица макроикономически и микроикономически мерки 
и разпоредби, както и стабилно социално измерение. Завършването на изграждането на ИПС изисква 
действително икономическо управление, включително управление на финансовия сектор от ЕС, добре 
организирани реформи в съответните държави членки и споделени подходи към политиките на пазара 
на труда. Подобреното управление трябва да укрепи основата за повече сближаване и солидарност в 
еврозоната. Високо компетентните публични администрации в ЕС могат да окажат подкрепа. Страните 
от еврозоната би трябвало да започнат по-тясно сътрудничество в други области.

13. ЕИСК също така подчертава необходимостта от по-сплотено управление, по-задълбочена интеграция 
и пълна ангажираност на държавите членки в следните области:

• координирана европейска промишлена политика, основана на лоялна конкуренция, а и на 
възпирането на укриването на данъци, трябва да гарантира споделени, а не национални подходи за 
подобряване на условията в цяла Европа, за да насърчава конкурентоспособността в една социална 
пазарна икономика с ангажираното участие на всички заинтересовани страни в консенсусни диалози 
и за да улеснява (програмите за) инвестициите и подкрепя МСП;

• насърчаването на социално сближаване във възходяща посока – в съответствие с икономическото 
сближаване – от гледна точка на резултатите в сферата на заетостта и социалната сфера, чрез въвеждане 
на европейския стълб на социалните права, при зачитане на националните компетентности;

• енергиен съюз с подходящо управление, който е крайно необходим за истински общ пазар и 
енергийна сигурност;



• ориентирана към бъдещето стратегия и законодателна рамка за борба с изменението на климата въз 
основа на Парижкото споразумение и като принос към международните споразумения за климата; 
подкрепа на Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие във всички политики на ЕС;

• цифров единен пазар като важен елемент от бъдещата конкурентоспособност и насърчаване на 
създаването на качествени работни места, като същевременно се предвижда въздействието на 
цифровото преобразуване върху заетостта и пазара на труда;

• укрепена стратегия за цяла Европа в областта на технологиите, научните изследвания и иновациите;
• (многостранна) търговска политика, която в прозрачни преговори следва да осигурява отворени 

пазари и социална и екологична устойчивост с акцент върху равнопоставеността в търговските 
отношения, за да се гарантират европейските интереси в един свят, който все повече се сблъсква с 
протекционистични тенденции;

• политика на ЕС за потребителите под формата на политика за гражданите.

14. Според ЕИСК социалните въпроси и образованието също трябва да се разглеждат по един по-
систематичен начин на равнището на ЕС, за да се намерят убедителни решения. Социалното 
осигуряване и образованието са преди всичко предмет на принципа на субсидиарност и следователно 
попадат в приложното поле на националното законодателство и процесите за вземане на решения на 
национално равнище, като често включват активното участие на социалните партньори. Споделената 
компетентност между ЕС и държавите членки трябва по-добре да се прилага при социалните въпроси. 
Предвид нарастващото напрежение на пазарите на труда поради цифровата революция, структурните 
слабости на пазарите на труда и глобализацията, ЕИСК призовава за видим европейски ангажимент 
с оглед настояване за по-голямо сближаване по отношение на определени социални и трудови 
условия, като същевременно се насърчава създаването на качествени работни места, справедливата 
мобилност и положителната ангажираност на гражданите. Необходима е специална насоченост към 
младите хора и младежката безработица. Ролята на социалните партньори, гражданското общество 
като цяло и социалния диалог са от първостепенно значение.

15. В ЕС е необходимо по-голямо икономическо и социално сближаване. Въпреки това трябва да бъдат 
взети под внимание различията между националните икономики, култура и традиции в социалните 
системи. ЕИСК подчертава, че ЕС не трябва да стои настрана, а следва да поеме една добре определена 
отговорност. Първо са необходими истински дискусии между социалните партньори (и други 
заинтересовани страни), преди да може да бъде определен общ път напред. Освен това ЕИСК посочва 
значението на ефективното прилагане на директивите на ЕС в социалната сфера от държавите членки.

16. Образованието също е предмет на субсидиарността. Безспорно е обаче, че социалното и 
икономическото бъдеще на Европа и ангажираността на гражданите са тясно свързани със 
съвременните системи на образование и обучение на всички равнища. Бъдещето на младото 
поколение силно зависи от образованието. Уменията са от ключово значение за младите хора, както 
и за по-възрастните поколения. Следователно ЕС трябва активно да участва в текущия процес на 
модернизиране. Образованието има важна роля и в общуването на тема Европа: ЕИСК подчертава 
необходимостта от подходяща информация и обучение на тема ЕС, включващи европейските ценности 
и гражданство, в основните и средните училища.

17. Трябва да се възстанови свободното движение на хора в Шенгенското пространство. Това по 
дефиниция означава, че общите граници трябва да се контролират по-ефективно. Успоредно с това 
сериозно основание за несигурността на гражданите е нежелателното нарастване на международния 
тероризъм, включващ както убийства, така и киберпрестъпления, и с него трябва да се води борба. 
Повече от всякога е необходимо полицейските сили и съдебните органи да си сътрудничат.
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18. Тези области са пряко свързани с външната политика и с острия проблем с разпадащата се държавност 
и гражданските войни в съседните на Европа държави, както и произтичащите от това миграционни 
потоци, които понастоящем засенчват всички останали европейски проблеми. ЕИСК силно подкрепя 
обща миграционна политика, която предоставя на бежанците защита в съответствие с международното 
право, обща система за убежище, действия за борба с незаконната миграция и трафика на хора, и 
насърчаването на достигането до ЕС по законни начини. В същия контекст ЕС трябва да създаде 
подходящи партньорства със съседните държави и по-специално трябва да поднови осъществяването 
на истинска евро-средиземноморска политика.

19. Повече от всякога след 1945 г. Европа е изправена пред предизвикателството да се грижи сама за 
своите собствени дела. И отношенията в НАТО и със САЩ, и ефективното общо европейско управление 
на проблемите, възникващи в съседните на Европейския съюз държави, изискват задълбочаване на 
общата външна политика и политика на сигурност на ЕС, от която неминуемо ще зависи успешната 
вътрешна и външна сигурност.

_____________
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