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Научете как   
ЕИСК може 
да Ви бъде полезен
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Какво означава 
„организирано 
гражданско 
общество“?
 
Организираното гражданско общество 
обхваща всички групи и организации, в 
които се работи в сътрудничество, било 
то на местно, национално или европейско 
равнище. Тези групи често действат като 
посредници между вземащите решенията и 
гражданите и дават възможност на хората 
да участват активно в дейности и инициа-
тиви, целящи подобряване на условията им 
на живот.

Опознайте 
Европейския 
икономически 
и социален 
комитет
 
ЕИСК не е като другите органи на ЕС. Той е 
уникален форум за консултации, диалог и 
консенсус между представители на разно- 
образните сектори, от които е съставено 
организираното гражданско общество, 
включително работодатели, синдикати и 
групи, сред които професионални и общ-
ностни сдружения, младежки организации, 
женски групи, потребители, активисти за 
опазване на околната среда и много други.

ЕИСК винаги е бил неразделна част от ЕС. 
Комитетът е създаден през 1957 г. по си-
лата на Договора от Рим с цел да съветва 
вземащите решенията в ЕС и да гарантира 
правото на обикновените хора от целия 
континент да изразяват мнението си по 
въпросите на развитието на Европейския 
съюз.
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Силата на 
Комитета 
са неговите 
членове
 
ЕИСК е със седалище в Брюксел и има 350 
членове от 28 държави — членки на ЕС. 
Членовете му са от всички социални и про-
фесионални среди и притежават широка 
гама от знания и опит. Те се назначават от 
Съвета с петгодишен мандат по предложе-
ние на държавите членки, но работят са-
мостоятелно за ЕИСК в интерес на всички 
граждани на ЕС. Членовете не прекарват 
цялото си време в Брюксел — повечето от 
тях работят в родните си страни, което им 
позволява да поддържат тесен контакт с хо-
рата, които представляват.

 
Мисията  
на ЕИСК
 
Целта на ЕИСК е да създаде такива усло-
вия, благодарение на които изготвяните от 
ЕС политики и законодателство да бъдат 
по-демократични и ефективни и действи-
телно да отговарят на нуждите на гражда-
ните на ЕС. 

ЕИСК изпълнява три ключови задачи:

•  консултира Европейския парламент, 
Съвета и Европейската комисия;

•  осигурява възможността мнението 
на организациите на гражданското 
общество да се чува в Брюксел и 
повишава тяхната осведоменост за 
въздействието на законодателството на 
ЕС върху живота на гражданите му;

•  подкрепя и засилва позициите на 
организираното гражданско общество 
във и извън ЕС.
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вариращи от икономиката до социалните 
въпроси, от транспорта до околната 
среда и от вътрешния пазар до външните 
отношения. Членовете участват в 
заседанията на една или повече от тези 
секции в зависимост от областта си на 
компетентност:

В тези секции членовете вършат основната 
работа по изготвянето на становища във 
връзка с предложения за законодателство 
на ЕС. В хода на този процес всички 
участници преговарят за постигането 
на консенсус. Именно това прави ЕИСК 
уникален, защото той е устроен така, че да 
отразява желанията на всички интереси в 
обществото, чрез процес на компромис и 
взаимно уважение.

Как функционира 
ЕИСК
 
Когато подготвят нови закони по широк 
кръг от теми, Европейският парламент, 
Съветът и Комисията са задължени по 
закон да се консултират с ЕИСК. Комитетът 
разглежда предложенията и изготвя 
становища въз основа на постигнатото 
между неговите членове съгласие.

Освен това ЕИСК приема и становища по 
собствена инициатива по теми, които 
членовете смятат за важни от гледна точка 
на интереса на гражданите на ЕС. По искане 
на законотворците на ЕС Комитетът изготвя 
и проучвателни становища, които им 
предоставят общ поглед върху позициите 
на гражданското общество, и публикува 
справочни доклади по актуални въпроси. 
ЕИСК развива и идеи, отразяващи исканията 
на гражданското общество на проектна 
основа, и извършва оценки, с които следи 
въздействието на законодателството на ЕС.

ЕИСК е съставен от три групи: 
„Работодатели“ — I група, „Работници“ — II 
група и „Европейско многообразие“ — III 
група. Целта е да се постигне консенсус 
между тези групи, за да може становищата 
на ЕИСК действително да отразяват 
икономическите и социалните интереси на 
гражданите на ЕС.

ЕИСК има шест секции, обхващащи 
различни аспекти на работата на ЕС, 

• Икономически и паричен съюз, 
икономическо и социално 
сближаване (ECO) 

• „Единен пазар, производство и 
потребление“ (INT)

• „Транспорт, енергетика, 
инфраструктури, информационно 
общество“ (TEN)

• „Заетост, социални въпроси и 
гражданство“ (SOC)

• „Земеделие, развитие на селските 
райони, околна среда“ (NAT)

• „Външни отношения“ (REX)

• Група „Работодатели“ (I група)

• Група „Работници“ (II група)

• Група „Европейско многообразие“   
  (III група)
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женията на европейското гражданско обще-
ство за растеж и заетост.

На всеки две години и половина членове-
те на ЕИСК избират председател и два-
ма заместник-председатели, които 
отговарят за комуникацията и бюджета. 
Настоящият председател е Лука Жайе (гру-
па „Европейско многообразие“) от Италия, 
а двамата заместник-председатели са Иса-
бел Каньо Агилар (група „Работници“) от 
Испания и Милена Ангелова (група „Рабо-
тодатели“) от България.

ЕИСК има и Консултативна комисия по 
индустриални промени (CCMI*), коя-
то дава важен принос за промишленос-
тта на ЕС, подпомагайки я да прогнозира 
въздействието на глобализацията и да се 
адаптира към него.

Становищата се обсъждат и приемат с обик-
новено мнозинство на пленарните сесии 
на ЕИСК, които се провеждат девет пъти го-
дишно в Брюксел. След това становищата се 
изпращат на законодателите от ЕС в Парла-
мента и Съвета и с влиянието, което оказват 
върху позициите им, допринасят за законо-
дателния процес. 

ЕИСК е създал три специализирани обсер-
ватории — на единния пазар, на пазара 
на труда и на устойчивото развитие, плюс 
група за координирането на подкрепата за 
европейския семестър — цикъл на коор-
диниране на икономическите и фискалните 
политики в ЕС — и отчитането на предло-

• Обсерватория на единния пазар (ОЕП)

• Обсерватория на устойчивото 
развитие (ОУР)

• Обсерватория на пазара на труда (ОПТ)

• Група „Европейски семестър“

•    Консултативна комисия по 
индустриални промени (CCMI*) 

* CCMI: абревиатура от френски език CCMI  
(Commission consultative des mutations industrielles), която  
е прието да не се променя при превод.

„В днешно време се нуж-
даем от rEUnaissance: евро-

пейска програма за прогрес и 
устойчив растеж, основана на 
споделено културно простран-
ство, и заздравяване на наши-
те отворени демократични 
общества.“
 

Лука Жайе, председател на ЕИСК

Председател 
на ЕИСК
 
На 18 април 2018 г. Лука Жайе, 
група „Европейско многообразие“, 
от Италия стана 32-рият председател на 
ЕИСК. По време на мандата си той ще ра-
боти за създаването на едно по-устойчи-
во, демократично и приобщаващо различ-
ните култури бъдеще за Европа, особено 
за следващото поколение европейски 
граждани, така че те да могат да живеят в 
по-проспериращо от социална и иконо-
мическа гледна точка общество.

www.eesc.europa.eu/president
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Младите 
европейци
 
ЕИСК превърна работата с младите хора 
(https://www.eesc.europa.eu/youth) в един 
от водещите си приоритети. Ето някои 
конкретни инициативи:

дебатът, озаглавен  „Your Europe, Your Say!“ 
(Твоята Европа, твоето мнение), който се 
провежда с ученици от всички държави — 
членки на ЕС: www.eesc.europa.eu/yeys2018

онлайн образователната игра „R EU Ready?“ 
(Готов ли си за ЕС?) и приложението за 
Android и iOS, което учи младите европейци 
как функционира ЕИСК:  https://www.eesc.
europa.eu/R-EU-READY

в родните си страни членовете на ЕИСК 
редовно посещават училища и универси-
тети, където разясняват как работи ЕС и из-
слушват младите хора.

Становищата на 
ЕИСК засягат 
много аспекти 
от живота  
 
През 60-годишната си история ЕИСК 
е приел хиляди становища с оглед на 
подобряването на живота на гражданите 
на ЕС. Те варират от становища за защита 
на потребителите в ЕС от опасни или 
неподходящи продукти, до становища, 
които се застъпват за равноправието на 
всички граждани на ЕС (особено най-
уязвимите), от насърчаване на добри 
практики в области като околната среда 
и енергийната политика до насърчаване 
на принципите на демокрация, свобода и 
права на човека по целия свят.

За да намерите дадено становище, отидете 
на  http://www.eesc.europa.eu/opinions



„Нашите корени са във всяка синдикална организация, 
предприятие или гражданска организация, които всеки ден 
подпомагат изграждането на Европа. Основната ни цел е 

да доближим този осезаем социален и икономически живот 
до европейските институции, като същевременно 

популяризираме нашата работа за подобряване на живота 
на европейците. Като даваме глас на работниците, 
работодателите и организациите, които представляват 
земеделските стопани, потребителите и правата на 
хората с увреждания, ние добавяме аспекти от живота 

на място в политическия дебат, тъй като ЕИСК насърчава 
инициативите, които отговарят на ежедневните нужди на 

гражданите и ги извеждат на преден план.“

Исабел Каньо Агилар, заместник-председател на ЕИСК

„ЕИСК притежава уникален потенциал да създава 
балансирани идеи за начините за подобряване на 

конкурентоспособността на европейската икономика, с 
което стимулира растежа и създаването на устойчиви 
работни места, и да насърчава изпълнението на 
тези мерки и ангажираността за тях с подкрепата и 
активното участие на всички заинтересовани страни 

от организираното гражданско общество. В качеството 
си на говорител от името на социалните партньори и 

гражданите ЕИСК е незаменима платформа за увеличаване 
на ролята на Европа в живота на всички.“

Милена Ангелова, заместник-председател на ЕИСК

„Европейският съюз трябва да покаже, че е в състояние да 
признае и да приветства промените като възможност; 

преходът към четвъртата индустриална революция, 
кръговата и нисковъглеродна икономика и новите 
модели на работа и общества представляват 
бъдещето за младото поколение. Трябва да си 
сътрудничим с младите хора, за да намерим 

подходящата социална и икономическа структура.“

Лука Жайе, председател на ЕИСК 

Предизвикателствата  
пред Европа и ЕИСК
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съществена основа за мира и стабилността. 
Комитетът продължава да настоява ЕС да 
отдаде целенасочено внимание на въпро-
сите за младежката безработица и бедност-
та, растежа и предприемачество. Комитетът 
работи за по-голямо признание на ролята 
на жените на работното място, за по-коор-
диниран подход към енергийната политика 
на ЕС, за постигане на продоволствена си-
гурност и за възпиране на разхищението 
на храна, за насърчаване на по-активен 
подход от страна на ЕС към укрепването 
на мира в световен мащаб и много други 
въпроси.

Визията на 
ЕИСК   
 
ЕИСК е посветен на задачата да утвържда-
ва демокрацията на участието и парламен-
тарната демокрация в Европа. Визията на 
ЕИСК е за изграждането на общество, в 
което всеки човек е негов пълноправен и 
активен участник. Това означава гражда-
ните да имат реален глас относно собстве-
ното си бъдеще и това на техните деца. То 
означава младите хора да вярват, че имат 
надежда за работа и достоен живот. То 
означава и това хората да се чувстват ов-
ластени, ангажирани, еднакво уважавани, 
спокойни и сигурни в своето ежедневие. 

ЕИСК оказва 
реално влияние
 
Становищата на ЕИСК имат реално влияние 
върху политиките на ЕС. Доклади на Евро-
пейската комисия показват как позициите 
на ЕИСК са интегрирани в жизненоважни 
области на законодателството. Неведнъж 
председателствата на ЕС и държавите – 
членки на Съюза, са засвидетелствали ува-
жението си към работата на ЕИСК, а много 
организации на гражданското общество 
отчитат стойността на работата, която се 
върши в техен интерес. 

Всяка година ЕИСК организира над 340 за-
седания в Брюксел и в държавите членки и 
публикува около 150 становища на 24 ези-
ка. За да постигне възможно най-голяма 
синергия, ЕИСК споделя много ресурси с 
други органи на ЕС като Комитета на реги-
оните, с който ползва съвместно работни 
помещения. 

През годините ЕИСК е отбелязал много по-
стижения. Той пое водеща роля във връзка 
с мерките за подпомагане на интеграцията 
на мигрантите в европейското общество. 
В продължение на 20 години Комитетът 
организира ежегодно Европейски ден на 
потребителите. Комитетът е много активен 
във връзка с Европейската година на кул-
турното наследство през 2018 г. и продъл-
жава да разглежда ролята на културата като 
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Винаги в крак  
с времето
 
Максималното използване на възможност-
ите за диалог с гражданите на ЕС означава 
да бъдем в крак с най-новите комуника-
ционни технологии. ЕИСК винаги с готов-
ност използва социални медии като Фей-
сбук, Туитър, YouTube и LinkedIn, както и 
блогове и видео клипове, за да достигне 
до най-широката аудитория, особено тази 
на младите хора. По този въпрос можете да 
намерите повече информация на уебсайта 
на ЕИСК.

Стремим се да създаваме максимално уле-
снение на европейските граждани за кон-
такт и връзка с нас:

Уебсайт на ЕИСК: www.eesc.europa.eu

Уебсайт на председателя на ЕИСК: 
www.eesc.europa.eu/president

Фейсбук: www.eesc.europa.eu/facebook

Туитър: www.eesc.europa.eu/twitter

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube

LinkedIn: www.linkedin.com/company/
european-economic-and-social-committee
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