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РЕШЕНИЕ

КОНСУЛТАЦИЯ

Европейски икономически и социален комитет (ЕИСК) 
представлява гласа на гражданското  

общество в институциите на ЕС и свързва 
заинтересованите страни с ЕС.
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Опознайте Европейския 
икономически и социален комитет 
ЕИСК е неразделна част от ЕС. Комитетът е 
създаден през 1957 г. по силата на Договора 
от Рим, с цел да съветва вземащите 
решенията в ЕС и да гарантира правото на 
организациите и мрежите на гражданското 
общество от целия континент да изразяват 
мнението си по въпросите на развитието 
на Европейския съюз.

ЕИСК не е като другите органи на ЕС. Той е 
единствен по рода си форум за консултации, 
диалог и консенсус между представители 
от всички сектори на организираното 
гражданско общество.

Тези организации често действат като 
посредници между лицата, отговорни за 
вземането на решения, и обществеността, 
като предоставят възможност на хората 
да играят активна роля за осъществяване 
на промяна или за подкрепа на конкретни 
каузи за общото благо.
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Мисията на ЕИСК и неговата визия
Целта на ЕИСК е да помага да се гарантира 
по-голяма степен на демократичност и 
ефективност на изготвяните от ЕС политики 
и законодателство, които действително да 
отговарят на нуждите на гражданите 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.

ЕИСК работи отдадено за утвърждаването 
на демокрацията на участието и 
парламентарната демокрация в Европа. 
Визията на ЕИСК е за изграждане на общество, 
в което всеки човек е пълноправен и активен 
участник. Това означава гражданите да 
оказват действително влияние във връзка 
със собственото си бъдеще и това на 
децата си. Това означава младите хора да 
имат надежда за работа и достоен живот, 
както и хората да се чувстват овластени, 
ангажирани, еднакво уважавани, спокойни 
и сигурни в своето ежедневие. 
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Силата на 
Комитета са 
неговите членове
ЕИСК е със седалище в Брюксел и има 329 
членове от всички 27 държави – членки 
на ЕС. Членовете му са от всички 
социални и професионални среди и 
притежават широка гама от знания 
и опит. Те представляват сдружения на 
работодателите, промишлеността, 
търговски камари, сдружения на 
малките и средните предприятия 
(МСП), профсъюзи, потребителите, 
земеделските стопани, застъпниците 
за правата на хората с увреждания, 
академичните среди, групи за 
защита на правата на жените, 
природозащитниците, кооперациите, 
младежки организации, организации 
за защита на правата на човека и 
др. ЕИСК обединява общо около 250 
организации и мрежи на национално равнище, 
представляващи милиони граждани на ЕС.

Членовете на ЕИСК се назначават от Съвета 
с петгодишен мандат по предложение на 
държавите членки, но работят самостоятелно 
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 гарантира, че 
те могат да поддържат тесен контакт с 
представляваните от тях групи и райони.

ЕИСК е съставен от три групи:  
група „Работодатели“, група „Работници“ и 
група „Многообразие Европа“. 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.

Група „Работодатели“
I група

Група „Работници“ 
II група

Група „Многообразие Европа“
III група
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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. Комитетът 
изготвя и проучвателни становища по 
искане на законотворците на ЕС, когато 
те желаят да се осведомят за позициите 
на гражданското общество по конкретни 
политики. Освен това ЕИСК отразява и 
исканията на гражданското общество, 

като публикува декларации, резолюции, 
информационни доклади и оценки на 
въздействието на законодателството на ЕС.

ЕИСК има шест секции и една 
консултативна комисия по 
индустриални промени, както и няколко 
обсерватории и ad hoc групи. Тези органи 
обхващат различни политики на ЕС – от 
икономиката до социалните въпроси, 
от транспорта до околната среда, от 
вътрешния пазар до външните отношения, 
от принципите на правовата държава 
и европейския семестър до Брексит. 
Членовете участват в заседанията на един 
или повече от тези органи в зависимост от 
областта си на компетентност:

ECO

„Икономически и паричен съюз, 
икономическо и социално 
сближаване“ 

INT

„Единен пазар, производство и 
потребление“

TEN

„Транспорт, енергетика, 
инфраструктури, 
информационно общество“

SOC
„Заетост, социални въпроси и 
гражданство“

NAT
„Земеделие, развитие на 
селските райони, околна 
среда“ 

REX
„Външни отношения“

Становищата се обсъждат и приемат с 
обикновено мнозинство на пленарните 
сесии на ЕИСК, които се провеждат девет 
пъти годишно в Брюксел. След това 
становищата се изпращат на законодателите 
от ЕС в Парламента и Съвета и с влиянието, 
което оказват върху позициите им, 
допринасят за законодателния процес. 

Всяка година ЕИСК организира повече от 
1 000 заседания, както в Брюксел, така и 
„у дома“ в държавите членки, и публикува 
около 150 становища на 24 езика. 

Може да намерите становищата на 
адрес: www.eesc.europa.eu/bg/our-work/
opinions-information-reports/opinions 

https://www.eesc.europa.eu/bg/our-work/opinions-information-reports/opinions
https://www.eesc.europa.eu/bg/our-work/opinions-information-reports/opinions


5|

Няколко примера за успех
ЕИСК предоставя възможности 
на гражданското общество във 
връзка с действията в областта на 
климата 
Препоръките на ЕИСК бяха взети предвид 
в съобщението на Европейската комисия 
относно Европейския пакт за климата, 
включително създаването на форум на ЕС 
за финансиране на борбата с изменението 
на климата.

ЕИСК влияе върху начина, по 
който се изразходват средствата 
на ЕС
ЕИСК участва в създадената от Европейската 
комисия експертна група по финансирането 
за устойчиво развитие.

ЕИСК намалява отпадъците
Европейската платформа на заинтересованите 
страни в областта на кръговата икономика, 
създадена съвместно с Европейската комисия, 
свързва политиката с практиката в областта на 
кръговата икономика.

ЕИСК се застъпва за правото на 
хората с увреждания да гласуват
800 000 граждани на ЕС в 16 държави са 
лишени от правото да гласуват поради 
своите увреждания. ЕИСК започна кампания 
за прекратяване на тази дискриминация.
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ЕИСК желае по-чисти и  
по-екологични акумулаторни 
батерии
Устойчиво развиваните акумулаторни 
батерии зависят от суровини от трети 
държави, алтернативни горива, технологичен 
експертен опит и капацитет за рециклиране, 
включително добив на суровини в градски 
условия. Тези препоръки бяха взети предвид 
в Стратегическия план за действие на ЕС в 
сектора на акумулаторните батерии.

ЕИСК се интересува от 
положението на мигрантите
ЕИСК и Европейската комисия организират 
съвместно Европейски форум за миграцията, в 
рамките на който политиците и гражданското 
общество наблюдават въпроси от областта на 
миграцията, убежището и интеграцията.

ЕИСК не пренебрегва нито една 
територия
През 2020 г. беше изготвена териториалната 
програма до 2030 г. с приноса на ЕИСК – по-
добри връзки между градските и селските 

райони; достойни условия на живот за 
всички; здравословна околна среда... Нито 
един гражданин на ЕС не би трябвало да 
бъде оставен без достъп до обществени 
услуги само защото живее в даден регион.

ЕИСК задава модела за надзора 
на международната търговия от 
страна на гражданското общество
Понастоящем моделът на участие на ЕИСК 
в изготвянето на политиките е стандартът 
за консултативните групи на гражданското 
общество в рамките на международните 
търговски споразумения.

ЕИСК изразява съжаление във 
връзка с Брексит, но поддържа 
връзка с британското гражданско 
общество
Благодарение на ЕИСК споразумението между 
ЕС и Обединеното кралство след Брексит 
вече включва съвместна консултативна 
група на гражданското общество, така че 
гражданското общество да продължи и в 
бъдеще да наблюдава отношенията.
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Младите 
европейци
Като част от тази мисия ЕИСК желае да 
чуе мнението на младите хора. Те са не 
само бъдещата работна сила, активисти 
и политици на Европа, а също така имат 
много идеи, които са ценни в момента.

ЕИСК превърна работата с младите хора в 
един от водещите си приоритети.

Ето някои конкретни инициативи:

• изготвяне на становища, в които се 
разглеждат специфичните нужди и 
стремежи на младите хора;

• организиране на прояви за млади хора, 
като например ежегодната инициатива 
„Твоята Европа, твоето мнение!“, по време 
на която дебатират ученици от всички 
държави – членки на ЕС, и от страните 
кандидатки;

• улесняване на редовни посещения 
на членове на ЕИСК в училища и 
университети „у дома“, за да се обясни 
как функционира ЕС и да се изслушат 
опасенията и очакванията на младите 
хора.
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Предизвикателствата  
пред Европа и ЕИСК

На 28 октомври 2020 г. беше назначен настоящия председател на 
ЕИСК, Криста Швенг, чийто девиз е  

Обединени за бъдещето на Европа

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. ЕИСК ще се съсредоточи върху подкрепата 
на активния принос на участниците от гражданското общество 
за тази цялостна визия за Европа, основана в по-голяма степен 
на участието, чрез предоставяне на ценен експертен опит на 
създателите на политики за изготвяне на политики, които са 

по-ефективни и съответстват по-добре на икономическата, 
социалната и гражданската ситуация по места.

Криста Швенг, председател на ЕИСК
Група „Работодатели“, Австрия

Европа трябва отново да се превърне в място, където е възможно да се 
подобри социалното положение за всички. Да се създават качествени 

работни места, да се отвори пазарът на труда за младите хора, 
безработните и хората без сигурност на работното място. 

По-специално за жените – равенството между половете е една 
от основите на социалната устойчивост и в тази област 
трябва да постигнем по-добри резултати. В качеството си 
на синдикалист смятам, че е наша отговорност да покажем 
на европейските граждани, че Европейският съюз и неговият 

уникален социален модел могат да помогнат за намирането 
на изход от кризата с Covid-19.

Джулия Барбучи, заместник-председател на ЕИСК по 
въпросите на бюджета

Група „Работници“, Италия

ЕИСК може да внесе добавена стойност чрез изграждане на консенсус 
относно приноса си към новите политики и откриване на пропуски 

в законодателството, като внася конкретни предложения за 
тяхното преодоляване. Нашите становища са резултат 

от неуморната работа на нашите служители и членове за 
представяне на ценни уникални гледни точки, които в решаваща 
степен се ползват с подкрепата на различните групи на 
гражданското общество. Моят приоритет като заместник-

председател ще бъде интензифицирането на тези усилия.
Килиан Лохан, заместник-председател на ЕИСК по 

въпросите на комуникацията
Група „Многообразие Европа“, Ирландия
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Фейсбук: www.eesc.europa.eu/facebook/

Туитър: www.eesc.europa.eu/twitter/

Instagram: www.eesc.europa.eu/instagram

YouTube: www.eesc.europa.eu/youtube/

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

http://www.eesc.europa.eu/facebook/
http://www.eesc.europa.eu/twitter/
http://www.eesc.europa.eu/youtube/
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
https://www.linkedin.com/company/european-economic-social-committee
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