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УВОДНА СТАТИЯ
По време на пленарната ни сесия през септември бях особено щастлив да
приветствам г-н Карл-Хайнц Ламберц, новоизбрания председател на Комитета
на регионите. Освен че нашите два комитета са модел за логистично сътрудничество, тъй като използват едни и същи сгради и някои административни
служби, помежду им има нещо общо, което е още по-важно сега, когато Съюзът
страда от недостиг на близост с гражданите. Нашите два консултативни комитета представляват пред големите европейски институции организациите или
институциите, които са в пряк контакт с гражданите, там където те живеят,
където работят, в тяхната страна, в техния регион и дори в техния град или
община: сдруженията на гражданското общество и местните публични власти.
Сега е моментът да извлечем ползи от мъдростта, която доведе до създаването
на тези две институции в Договорите, в интерес на Съюза и на всеки един от
неговите граждани. Сега е моментът да засилим полезните взаимодействия, за
да представим по-добре пред големите институции очакванията на гражданите
и същевременно да насърчим гражданското участие в европейския проект.
Европа на бъдещето трябва да бъде Европа по-близо до гражданите.
Радвам се също, че г-н Жан-Клод Юнкер беше наш гост и бих искал да му благодаря специално не само за това, че отново дойде да разговаря с гражданското
общество, но че го направи непосредствено след като произнесе речта си за
състоянието на Съюза пред Европейския парламент, което считам за доказателство за наличието на реална воля да направи така, че гражданите да се върнат
отново в дебата и да чуе мнението им. Това, разбира се, беше сигнал към нас,
членовете на Комитета, но председателят на Комисията знае много добре, че
аудиторията, пред която той говори, е далеч по-многобройна от присъстващата
в залата, в която провеждаме пленарната си сесия.
Г-н Юнкер не повтори пред нас речта, която вече беше произнесъл, той наблегна
на някои конкретни въпроси и изслуша всичко, което имаха да му кажат представителите на гражданското общество. Това показва, че има реална надежда
европейският проект да поеме отново пътя към изпълнението на основните си
принципи. Едно нещо е сигурно: трите групи на нашия Комитет – работодателските организации, работническите синдикати и другите социално-професионални или граждански сдружения, ще бъдат твърдо зад Комисията всеки път
когато изисква от държавите членки повече сближаване, единство, солидарност
и ефективност. Нашите групи са единни в мнението си, че Съюзът има бъдеще,
желаят да участват в неговото планиране и са готови да работят за него по места.
Жорж Дасис,
председател на ЕИСК

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ
В КАЛЕНДАРА
13 ноември, София

Конференция, посветена на
сигурността по външните граници

23 и 24 ноември 2017 г.,
Мадрид

Медиен семинар на гражданското
общество на тема „Ролята на
гражданското общество в ЕС в среда
на глобализирана комуникация“

6 и 7 декември 2017 г., Брюксел
Пленарна сесия на ЕИСК

7 декември 2017 г., Брюксел
Церемония по връчването на
Наградата за гражданското
общество

7 и 8 декември 2017 г., Милано
Официално стартиране на
Европейската година на културното
наследство, 2018 г.
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Загубата на биологично
разнообразие е заплаха за
нашето изхранване
Европейският енергиен
съюз трябва да бъде
успешен и от социална
гледна точка
Над сто кандидатури за
Наградата на ЕИСК за
гражданското общество за
2017 г.

Повече единство, солидарност
и конкурентоспособност, без да се
допуска втора категория граждани
Председателят на Европейската комисия
Жан-Клод Юнкер изрази оптимизъм
за Европа на пленарната сесия на ЕИСК
през септември. Той изтъкна създаването на 8 милиона нови работни места,
намаляването на бюджетния дефицит,
инвестициите на стойност над 225 милиарда евро в рамките на „плана Юнкер“,
стартирането на Европейския корпус за
солидарност и напредъка на ЕС в сферата на международната търговия.
Председателят на Комисията сподели
с членовете на ЕИСК някои от своите
опасения и в обръщението си към тях
поиска помощта на Комитета: „Социалният стълб е нещо, в което силно
вярвам. Смятам, че Европа трябва да
отчита в по-голяма степен опасенията
и нуждите на работещите. В противен
случай тя ще се раздели на два лагера –
този на печелившите, които жънат
ползите, и този на хората, които, основателно или не, считат, че са забравени
от европейския проект.“
„Няма да оставим усилията ви без
подкрепа“, отговори председателят на
ЕИСК Жорж Дасис. „Който и вариант
за бъдещето на Европа да бъде избран,

Председателят на ЕИСК Жорж Дасис предава на председателя на ЕК Жан-Клод Юнкер докладите
от националните дебати относно бъдещето на Европа
ЕИСК желае съгласуван и последователен Европейски съюз. Съюз, който да
може да осигури пълноправни, равни
възможности за всички. ЕИСК е решен
да помогне за постигането на тази
цел.“ Г-н Дасис предаде на г-н Юнкер
докладите от националните дебати за
бъдещето на Европа, организирани от
ЕИСК по-рано тази година в 27 държави
членки.

Председателят на група „Работодатели“ Яцек Кравчик приветства инициативите на Комисията за европейска
програма в областта на търговията и за
обновена стратегия за промишлеността.
„Целта ни трябва да бъде да изградим
най-привлекателната екосистема
за инвестиции, развиване на дейност

>>> Cтp. 3

ЕИСК даде думата на вносителите на инициативата
„Да забраним глифосата“
Няколко седмици преди гласуването
в Европейската комисия за подновяване на разрешителното за продажба
на глифосат (4 октомври) ЕИСК предостави възможност за провеждане на
дискусия по темата на пленарната си
сесия на 20 септември, сряда. Двама от
вносителите на европейската гражданска инициатива (ЕГИ), Дейвид Шварц
от WeMove.eu и Херман ван Бекем от
Грийнпийс, бяха поканени да представят
целите си. ЕГИ „Да забраним глифосата“
предлага забрана на използването на
глифосат, реформа на процедурата
за одобрение на пестициди и задължителни за целия ЕС цели за намаляване на използването на пестициди.
За пет месеца вносителите събраха над
1,3 милиона подписа. Те считат, че ЕС
трябва да се стреми към бъдеще без
пестициди.
Въпросът за евентуална забрана на глифосата раздели общественото мнение
в цяла Европа, не на последно място
заради противоречивите резултати от
проучванията на въздействието. Тези
противоположни становища намериха
отражение и в дебата, организиран
по-рано тази година на заседание на

Херман ван Бекем (Грийнпийс) представя европейската гражданска инициатива „Да забраним
глифосата“
секция „Земеделие, развитие на селските райони и околна среда“ (NAT),
както и в различните изказвания на членове на ЕИСК по време на пленарните
разисквания.
Председателят на секция NAT на ЕИСК
Брендан Бърнс засегна същината на
проблема: „Никой не иска нездравословни химикали в нашата околна среда
или храна. Но дебатът, който организирахме на 5 април на заседанието на
нашата секция и в който като оратори
участваха организатори на ЕГИ и равен
брой представители „за“ и „против“
глифосата, показа липса на консенсус
относно неговото въздействие върху
околната среда и здравето.“

www.eesc.europa.eu

Председателят на ЕИСК Жорж Дасис
отбеляза в заключение: „Ние не сме
учени, но очевидно трябва да приемем резултатите от проучванията,
стига те да са обективни. Без съмнение
хората трябва да бъдат поставени над
интересите на мултинационалните
дружества и не може да се игнорира
мнението на 1,3 милиона европейци.
Основен дълг на ЕС е да дава отговори
на своите граждани по ориентиран
към намирането на решения начин въз
основа на реални научни аргументи.“
(sma)
l

Загубата на биологично
разнообразие е заплаха за
нашето изхранване
© Shutterstock

ЕИСК призовава за специален бюджет за „Натура
2000“ и отправя искане биологичното разнообразие да се разглежда като хоризонтален въпрос
Мрежата „Натура 2000“ има за цел опазването
на редки и уникални биотопи. В днешно време
почти всички защитени зони по „Натура 2000“ са
вече определени, но само малък брой от тях се
ползват от постоянна правна защита и разполагат
с планове за управление. „Това е свидетелство за

неспособността или просто за нехайството на
част от ЕС и на много от неговите държави членки.
Разбираме, че ЕС е изправен пред многобройни предизвикателства. Не бива да забравяме обаче, че
биологичното разнообразие е нашата прехрана и че ако ограбването на природата
продължи, това ще ни лиши от тази прехрана“, предупреди г-н Рибе. Понастоящем зоните
по „Натура 2000“ се финансират почти изцяло от
Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР)
и Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), което често създава конфликт
на интереси. Поради това ЕИСК призовава за допълнителен бюджет за „Натура 2000“.
Биологичното разнообразие трябва да бъде включено и в други политики, особено в сектора на селското стопанство, което оказва най-силен натиск
върху сухоземните екосистеми. „Надяваме се, че
средносрочният преглед на „екологично насочените
площи“ и предстоящата реформа на Общата селскостопанска политика (ОСП) също ще бъдат насочени
към постигането на целите в областта на биологичното разнообразие“, заяви г-н Рибе. (sma)
l

ЕИСК призова Комисията да стимулира
по-ефективно сектора за производство
на захар в ЕС
Прекратяването на квотите за производство на захар
от цвекло през октомври поставя европейската
захарна промишленост в напълно нова ситуация.
Дали това ново предизвикателство ще се превърне
в успешен пример зависи до голяма степен от подкрепата, която ЕС ще окаже на преработвателите
и производителите на захарно цвекло.
Малко преди премахването на квотите за производство на захар от цвекло на 1 октомври 2017 г. Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК)
прие становище по собствена инициатива относно
„Индустриални промени в сектора за производство на захар от цвекло в ЕС“. Прекратяването на квотите за производство на захар от цвекло
ще позволи на захарната промишленост в ЕС да осъществява неограничен износ на захар. „Това е огромен
шанс за производителите на захар в Европа, но за да
се възползват максимално от тази либерализация,
те се нуждаят от пълната подкрепа на Европейската комисия“, заяви докладчикът по становището
на ЕИСК Хосе Мануел Роче Рамо (група „Други
интереси“, ES). Според ЕИСК би било разумно ЕС да

подхожда по-предпазливо към либерализацията на
търговията в преговорите по нови споразумения за
свободна търговия (ССТ). „Комисията следва да разглежда захарта като чувствителна тема в своите
преговори за свободна търговия чрез поддържане на
митата за захар на ЕС.“
Съдокладчикът Естел Брентнал (делегат в CCMI, BE)
подчерта важния принос на сектора за производство на захар от цвекло за създаването на работни
места и икономическата дейност в селските райони,
и призова в общата селскостопанска политика (ОСП)
да бъдат включени пазарни инструменти, които да
подпомагат продължаването на производството на
захар в държавите – членки на ЕС.
С годишна продукция от около 17,2 милиона тона
ЕС е най-големият производител на захар от цвекло
в света. Предприятията за производство на захар
закупуват около 107 милиона тона захарно цвекло
годишно от близо 137 000 европейски производители.
Захарната промишленост в ЕС осигурява близо 28 000
преки и 150 000 непреки работни места. (sma) l

Крайно време е да се преразгледа
Директивата за командироването на
работници
Председателят на ЕИСК Жорж Дасис и председателят на френския Икономически, социален и екологичен съвет Патрик Бернаскони подписаха
съвместно изявление, в което призовават за радикална реформа на законодателството на ЕС
относно командироването на работници с цел
борба със социалния дъмпинг. ЕС трябва винаги да
се стреми към по-голямо хармонизиране и сближаване на условията на труд и живот в ЕС, заявяват
те, призовавайки настоятелно държавите членки,
които се противопоставят на реформата, да спрат
своята съпротива. Двамата председатели призовават европейските законодатели да гарантират
временното естество на командироването, а държавите членки да обединят наличните данни с цел

борба с измамите и нелоялната конкуренция от
страна на предприятия, учредени с единствената
цел да експлоатират различията в заплащането
между държавите – членки на ЕС. Освен това те
настояват за практически мерки, които да гарантират включването на работниците в схема за социално осигуряване преди да бъдат командировани
и създаването на европейска карта на командированите работници, с цел опростяване на контрола
и процедурите. Те настояват също директивата да
се прилага и към сектора на транспорта.
За да прочетете изявлението, моля посетете: http://
www.eesc.europa.eu/en/news-media/news/postedworkers-its-high-time-revise-directive (dm/pa) l

Изслушването на тема „Ролята на гражданското общество за превенция на радикализацията на младите хора“ разкри също
така, че преобладаващата тенденция е обществото да реагира чак след като нещо се случи
и че липсва координиран, междуведомствен
подход.
Сред ораторите на изслушването беше Йесика
Сорс, ръководител на службата за дерадикализация в белгийския град Вилворде – градът с наймного чуждестранни бойци в Европа. Първият
съвет към местните общности беше да бъдат
готови за борба с радикализацията – готовност,
каквато е липсвала в нейния град, когато неговите
млади жители са започнали да напускат страната,
за да се бият в чуждестранни конфликти.
Г-жа Сорс посочи, че борбата с радикализацията
не бива да започва от работата по отделни случаи
или правоприлагането, а от превенцията, която
трябва да започва в училищата.

© Shutterstock

Да се работи за социалното приобщаване на младите хора, да им се помогне да изградят чувство
за идентичност и да се научат да мислят критично
са едни от най-важните елементи на успешната
превенция на радикализацията на младежите, са
заключения, направени по време на изслушване,
проведено от ЕИСК през септември.

ЕИСК отправи тревожен сигнал през лято, белязано
от серия необичайни климатични явления. Досега
редица предложения на ЕИСК за по-добро опазване
на околната среда бяха посрещнати без реакция.
„Отново призоваваме Комисията и държавите членки
да гарантират бързо и последователно изпълнение
на стратегията за биологичното разнообразие,
по-специално на Директивата за птиците и Директивата за местообитанията, както и на Директивата за водите“, заяви членът на ЕИСК от Германия
Луц Рибе (група „Други интереси“, DE), позовавайки
се на своетостановище относно политиката на ЕС
в областта на биологичното разнообразие.
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Критичното мислене
и чувството за принадлежност
са основни оръжия срещу
радикализацията

Други оратори отбелязаха, че училищата трябва да
обръщат по-голямо внимание на преподаването на
социална и гражданска култура и да се фокусират
върху многообразието и активното гражданство.
Повишаването на способността за комплексно
мислене и развитието на критична мисъл от ранна
възраст са едни от най-мощните оръжия срещу
притегателната сила на радикализацията.
Сред ораторите бяха представители на Европейската комисия, както и образователни експерти
и представители на организации, работещи
в областта на формалното и неформалното образование за млади хора.
ЕИСК работи по становище по темата, което се
очаква да бъде прието през декември. (ll)
l

Добре дошли
на новия
уебсайт на
ЕИСК!
През август 2017 г. уебсайтът
на ЕИСК беше обновен. Сега той
е достъпен през всеки компютър
или мобилно устройство. Беше
преразгледан и езиковият режим
на сайта с цел да се улесни неговото използване: сега можете да
навигирате в него и да браузвате
всички общи презентации на дейностите и органите на Комитета на
23 езика. Бяха преосмислени, опростени и актуализирани структурата
и съдържанието на страниците, за
да се осигури по-бърз и по‑лесен
достъп до дейността на ЕИСК. (kf)
Каним ви да се уверите в това на адрес http://www.eesc.europa.eu/!

l

Новите форми на заетост – възможности
и предизвикателства
Един от основните акценти на дебата на пленарната
сесия на ЕИСК през септември бяха новите форми
на заетост. В приетото становище относно новите
форми на трудова заетост и уменията (докладчик: Улрих Зам, група „Работодатели“, DE) ЕИСК
посочва възникването на редица нетипични форми
на заетост, като например непълно работно време,
работа с множество изпълнители и „краудуъркинг“,
работници, предлагащи своите умения посредством
интернет платформи като мрежи на високо квалифицирани и специализирани професионалисти.
Всички заинтересовани страни следва да координират усилията си, за да се справят по-добре със
съответните социални рискове. Приоритет трябва
да бъдат предоставянето на социално осигуряване
и предотвратяването на бедността. ЕИСК отчита
факта, че автоматизацията и роботите също оказват
все по-голямо въздействие върху труда. Въпреки
че биха могли да имат положителен ефект върху
икономиката в едно застаряващо общество, те
засягат и работните места, затова социалният диалог по този въпрос трябва да протича на ранен етап.
В бъдеще ученето през целия живот и професионалното обучение ще бъдат необходимост за всички.
В този контекст следва да се гарантира, че всички
работници имат достъп до традиционни схеми
на обучение в предприятието. От друга страна,

най-добрият начин да се подходи към дългосрочното развитие е чрез общото образование.
В становището си относно „Ролята и перспективите на социалните партньори и други организации на гражданското общество в контекста
на новите форми на заетост“ (докладчик: Франка
Салис-Мадиние, група „Работници“, FR) ЕИСК
изтъква, че в настоящия период на големи промени за работниците, основните цели и принципи
на социалния диалог и колективното договаряне все
още са в сила. Тяхната роля е не да се противопоставят на промените, а да ги насочват, с цел пълно
оползотворяване на предимствата им, като същевременно следят за спазването на основните права
на работниците. Необходимо е да въведе управление, основано на участието, да се изготвят общи
правила, да се адаптира социалният диалог и да
се намерят новаторски решения. Цифровизацията
оказва огромно въздействие върху работата – тя
може да осигури на някои работници възможности
за автономност и по-добър баланс между професионалния и личния живот, но ако не е добре управлявана, би могла да представлява и риск за здравето.
Европа вече разполага с някои добри примери за
това как да се справяме с изискванията и предизвикателствата на цифровата ера. (sg)
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Политическите ръководители на ЕС
и ЛАКБ следва да оценят значението на
гражданското общество
На своята пленарна сесия през септември ЕИСК
прие становище относно „Новият контекст
на стратегическите отношения ЕС-CELAC
и ролята на гражданското общество“
докладчик: Марио Суареш, група „Работници“,
PT). В становището си ЕИСК призовава за по-задълбочено партньорство между ЕС и CELAC въз
основа на всеобхватно рамково споразумение,
което да включва принципи за действие по отношение на политическия диалог, сътрудничеството
и устойчивото развитие. Структурираният диалог
с организираното гражданско общество обаче е от
съществено значение, за да има успешни преговори между ЕС и ЛАКБ. Конкретно при споразуменията за свободна търговия организираното
гражданско общество би трябвало да има реална
роля във всички етапи на преговорите, в тяхното
изпълнение и оценка.

ЕИСК призовава политическите ръководители
на ЕС и на ЛАКБ да признаят и оценят участието
на гражданското общество. Това ще гарантира
ангажираността на възможно най-голям брой
граждани в процеса на вземане на решения. ЕИСК
многократно е посочвал липсата на широк достъп до информация като един от основните проблеми при проследяването на отношенията между
ЕС и CELAC. Липсата на прозрачност също така
пречи на гражданското общество своевременно
да изготвя предложения. От съществено значение е да се установят ясни правила и процедури,
уреждащи достъпа до информация и разпространението. Според ЕИСК трябва да има достатъчно
финансови средства, за да се гарантира участието на гражданското общество в преговорите
и в открития и структуриран диалог с властите.
(sg)
l

Европейският енергиен съюз
трябва да бъде успешен и от
социална гледна точка
Във всички тематични дискусии на Европейския
енергиен диалог, организиран от ЕИСК в Брюксел на 7 септември, бяха изразени опасения във
връзка със социалната цена на енергийния преход. Акцент на проявата беше предложеният от
Европейската комисия пакет „Чиста енергия за
всички европейци“ от гледната точка на широк
спектър от заинтересовани страни от гражданското общество, които проведоха обсъждания
с европейските институции и участниците на
пазара.
Пакетът за чиста енергия беше приветстван от всички
участници като много положителен набор от мерки,
който за първи път обединява действията в областта
на енергетиката и климата в една съгласувана програма. Все пак той поражда някои сериозни опасения
по отношение на социалното му измерение, особено
във връзка с начина, по който е разгледан щекотливият въпрос за енергийната бедност.
Заинтересованите страни от гражданското общество зададоха въпроса, доколко е реалистично да се
очаква хората, които живеят от заплата до заплата,
да инвестират в слънчеви панели, фотоволтаично
оборудване или енергоспестяващи уреди, когато им
се налага да избират между това да си купят храна
или да отопляват дома си. Те не трябва да бъдат принуждавани да правят инвестиции, които не могат
да си позволят или не са склонни да направят, нито
да се очаква от тях да субсидират инвестициите на
по-заможните. Според заинтересованите страни от
гражданското общество социалните тарифи не следва
да се забраняват, а да се разглеждат като необходими
за защитата на уязвимите потребители.

Пиер-Жан Кулон, председател на секция „Транспорт,
енергетика, инфраструктури, информационно
общество“ (TEN) и председателят на ЕИСК Жорж Дасис
Бяха изразени и опасения относно последиците от
енергийния преход върху заетостта и необходимостта
да бъдат защитени от неблагоприятните последици
на прехода регионите, в които се разчита на добива
на изкопаеми горива, например въглища и шисти.
Тъй като повечето средства ще трябва да дойдат
от частните капитали, всички се съгласиха, че е от
съществено значение да се гарантира стабилна
инвестиционна среда за насърчаване на дългосрочни ангажименти. Липсата на фискални стимули
беше изведена на преден план като липсващото звено
в енергийния съюз. Ценовите стимули бяха посочени
като най-ефективното средство за повишаване на
осведомеността и насърчаване на находчивостта
на хората в стремеж да се избегнат разходи и да се
намали потреблението на енергия. (dm)
l

Продъ лжение от с тр. 1

Повече единство, солидарност и конкурентоспособност,
без да се допуска втора категория граждани
и търговия. Екосистема, която да е подходяща за
всякакъв бизнес, в промишлеността или в сферата
на услугите, и за развиване на дейност както на
местно, така и на глобално равнище“. Той допълни,
че трябва да продължи работата по укрепване на
паричния съюз и развитие на неговото управление,
както и по завършване на единния пазар на ЕС.
Председателят на група „Работници“ Габриеле
Бишоф сподели опасенията на г-н Юнкер за нарастващото разделение в Европа: „Горещо приветстваме
поставения от Вас акцент върху единението и сме
дълбоко обезпокоени от настоящото разделение
в Европа. Без силно социално измерение и солидарност няма да има бъдеще за Европа. Затова са нужни
конкретна социална програма и приемане на пътна
карта за прилагането на Европейския стълб на социалните права.“ Тя подчерта, че не може да има втора

категория работници в ЕС и изтъкна необходимостта
от преразглеждане на Директивата относно командироването на работници.
Председателят на група „Други интереси“ Лука Жайе
благодари на председателя на Комисията за това, че се
е заел с изключително амбициозната задача да вдъхне
нов живот на европейския проект и да наложи обща
визия за Европа. „ЕС е общност на ценности и днес
имаме нужда от по-амбициозен и по-демократичен
ЕС, който да гледа отвъд Брексит. Затова нека заедно
работим за организиране на граждански конвент през
2018 г. Нека поставим културата и устойчивото развитие в центъра на приоритетите и политиките на
ЕС“. Той подчерта също, че 2018 г., в качеството си на
Европейска година на културното наследство, е възможност да се мобилизират всички позитивни сили
в подкрепа на бъдещето на Европа. (sg)
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ЕИСК е първата институция, приела
позиция относно ОКООКД
ЕС иска да се бори с агресивното данъчно планиране и да допринeсе за растежа, конкурентоспособността и справедливостта в рамките на единния
пазар. Подновените предложения на Европейската
комисия относно обща консолидирана основа
за облагане с корпоративен данък (ОКООКД) са
насочени към тази цел. ЕИСК беше първата институция, която прие позиция по тези предложения.
В своето становище относно ОКООКД (докладчик:
Майкъл Mаклоклин, група „Други интереси“, IE)
Комитетът оценява положително целите на предложенията и създаването на единен набор от правила
за изчисляване на облагаемата печалба на дружествата в ЕС и отнасянето на доходите към мястото,
където се създава стойността. Според Комитета
ОКООКД може да е от полза за всички, ако осигурява простота и сигурност за корпоративното
данъчно облагане и намалява данъчните бариери
и степента на сложност.
ЕИСК обаче препоръчва да се положат максимални
усилия за постигане на консенсус относно въвеждането на ОКООКД, като се отчита чувствителният

характер на въпросите, свързани със субсидиарността и суверенитета на държавите. Той призовава
засегнатите страни да се стремят към бързо приключване на предложените етапи. ЕИСК привлича
вниманието и към необходимостта да се отговори
на предизвикателствата на цифровата икономика
и предлага да се обмисли включването на интелектуалната собственост във формулата за разпределяне. Комитетът счита, че факторът продажби по
местоназначение може да се нуждае от промени, за
да се гарантира справедливо прилагане и предлага
да се извърши подробна оценка на въздействието
на ОКООКД.
В отделно становище относно система на данъчно
облагане, благоприятстваща конкуренцията
и растежа (докладчик: Петру Сорин Дандеа,
група „Работници“, RO) ЕИСК призовава държавите
членки да увеличат усилията си за борба срещу
агресивното данъчно планиране и избягването
на данъци. Той препоръчва да се предприемат
данъчни реформи и да се избягва използването
на данъчни становища, които не са обосновани от
икономическата същност на трансакцията.(jk) l

Над сто кандидатури
за Наградата на ЕИСК за
гражданското общество за 2017 г.

Членът на ЕИСК Тиери Либар показва
начини за скъсване с планираното
остаряване
Тиери Либар, член на ЕИСК (група „Други интереси“ – FR)
наскоро публикува книга за планираното остаряване, озаглавена „Déprogrammer l’obsolescence“ (Депрограмиране на планираното остаряване). В книгата се твърди,
че потребителите често имат усещането, че нямат контрол върху жизнения цикъл на продуктите и че са хванати в капана на консуматорска система „за еднократна
употреба“. Г-н Либар показва как може да се води борба
с планираното остаряване на национално, европейско
и международно равнище чрез пренасочване на публичните разходи, удължаване на гаранциите на продуктите
и включване на продължителността на живота на продуктите в етикетите. Борбата с програмираното остаряване
е преди всичко въпрос на политическа воля и радикална
промяна в начина на мислене, споделя г-н Либар. В това
няма нищо неизбежно.
Г-н Либар инициира работата на ЕИСК по становището
относно планираното остаряване, което проправи пътя
към неотдавнашната резолюция на Европейския парламент по този въпрос.
За повече информация вж.: http://www.tlibaert.info/books/
ouvrages-de-thierry-libaert/ (dm)

Тази година бяха получени 111 кандидатури за
Наградата за гражданското общество от целия
Европейски съюз.
Наградата ще отличи „новаторски проекти за
насърчаване на качествена заетост и на предприемачеството за бъдещето на труда“ – инициативи, с които се цели създаване на устойчиви
работни места и насърчаване на предприемачеството, особено за по-слабо представените
групи и групите от населението в неравностойно
положение.
Всяка година Наградата за гражданското общество (това е нейното девето издание) насочва
вниманието към различен ключов аспект от работата на ЕИСК. Едни от основните въпроси, които
вълнуваха ЕИСК през последната година, бяха
Европейската стратегия за заетостта и начините

за борба с най-обезпокоителните форми на безработица – младежката и трайната безработица,
и за насърчаване на интеграцията на новопристигналите в пазара на труда.
Целта на наградата е да отличи приноса на организации на гражданското общество и/или на отделни
личности, които са допринесли значително за
насърчаването на европейската интеграция.
ЕИСК ще се заеме с оценката на кандидатурите,
с цел да обяви победителите по време на пленарната сесия на 7 декември 2017 г.
Повече подробности за Наградата за гражданското общество можете да намерите онлайн на
адрес:
http://bit.ly/2yKlZRY (mr)
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Фотоизложба „Дивата природа на Естония“
в ЕИСК

от група „Работодатели“ на ЕИСК

7 ноември – 8 декември 2017 г.

В рамките на естонското председателство на Съвета на Европейския съюз,
на 25 октомври, група „Работодатели“
на ЕИСК организира в Талин конференция, посветена на предимствата
на цифровото общество.
Цифровите иновации и технологиите променят днешното общество като предоставят нови възможности за предприятията,
правителствата и гражданите в широк

кръг от сектори, сред които промишлеността, здравеопазването, социалните медии,
електронните услуги, данните и много
други. Цифровият свят се развива бързо.
Готов ли е единният пазар на ЕС за цифровата ера? Европейците трябва да помислят
за това как ЕС може да се възползва от предимствата на цифровата революция, за да
запази конкурентоспособността си и да
създава повече работни места. Естония,
като лидер в областта на ИКТ и цифровите
услуги, е идеалното място за разглеждането на тези въпроси.

Целта на проявата е да се разгледат
и обсъдят възможностите, произтичащи
от цифровото общество, и по-специално
единният цифров пазар, както и разработването на обществени цифрови услуги,
което е една от приоритетните теми на
естонското председателство. (lj)
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Да работим за по-добро бъдеще

от група „Работници“ на ЕИСК
Как да превърнем цифровизацията
в успех? Какво да се направи, за да се
гарантира, че цифровите иновации създават достойни работни места и подобряват
условията на труд? Това бяха въпросите
в дневния ред на заседанието на група
„Работници“, посветено на цифровизацията и нейното въздействие върху
работещите, което се проведе в Талин
на 6 октомври.
Контекстът не можеше да бъде избран
по-добре, тъй като Естония се счита за
най-напредналата държава от ЕС в областта на цифровизацията, за много отворена
по отношение на иновациите с помощта на
ИКТ, и отличаваща се с готовност да прилага много бързо новите идеи на практика.
След приветствие от Габриеле Бишоф,
председател на група „Работници“,

и изказване на Ейки Нестор, председател на националния парламент, който
представи европейския семестър на
естонското председателство, членовете
разгледаха по-задълбочено Програмата
в областта на цифровите технологии 2020
за Естония, която в много среди се счита
за отличен пример за насърчаване на
развитието на цифровите технологии
в икономиката и обществото.
По време на следобедната сесия, членовете обсъдиха възможностите и предизвикателствата, които представляват
цифровизацията и иновациите за работниците и пазара на труда, с оратори от
Консултативния съвет на профсъюзите
(TUAC), Европейския професионален
съюз IndustriAll, естонския орган за
информационни системи и Европейската
конфедерация на профсъюзите (ЕКП).
Както стана ясно в дискусията, изграждането на цифрово общество засяга всички
аспекти на нашия живот, най-вече условията на труд, заплатите и системите за
социална закрила. Като цяло участниците
бяха съгласни, че Европа трябва да върви
в крак с технологичния напредък и да

Развитието на социалната
икономика в ЕС през последните
години
от група „Други интереси“ на ЕИСК
За трети път, след публикуваните през
2008 г. и 2012 г. проучвания, ЕИСК публикува проучване относно „Развитието
на социалната икономика в Европейския
съюз през последните години“, възложено от Комитета по инициатива на
категория „Социална икономика“, която
се управлява от група „Други интереси“.

По-конкретно проучването дава възможност за измерване на напредъка,
като предоставя надеждни и съпоставими данни. Очевидно е, че социалната
икономика остана в голяма степен незасегната от икономическата и финансовата кризата. Днес секторът осигурява
платена трудова заетост на 6,3 % от
населението в трудоспособна възраст
в ЕС–28 в сравнение с 6,5 % през 2012 г.

Това проучване, което беше възложено
на Международния център за изследвания и информация относно публичната,
социалната и кооперативната икономика
(CIRIEC), не само актуализира предишните две проучвания, а акцентира върху
три области: социалната икономика
и нововъзникващите концепции/движения, публични политики в по-широкия смисъл на това понятие през
последните години на равнище ЕС
и в държавите членки, които целят
подобряване на сектора на социалната икономика и, на последно място,
размера на социалната икономика
във всяка държава – членка на ЕС.

Нещо повече, това е възможност да
си припомним приноса на социалната
икономика към нашето общество днес.
Почиваща на различен модел от този на
капиталовите предприятия, социалната
икономика заема важно място в пазарната икономика, като работи както
във взаимодействие така и успоредно
с нея. Като гарантира, че икономическата ефективност действа в служба на
социалните нужди, социалната икономика по-скоро създава истинска взаимозависимост между икономическите
и социалните въпроси, отколкото да ги
подчинява едни на други.
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използва пълноценно своя потенциал
и в двете направления – справедливи
условия на труд и инвестиции в цифрово
бъдеще. Няколко оратори изтъкнаха
необходимостта от справедлив преход
към ерата на цифровите технологии
и от внимателна оценка на въздействието върху пазара на труда и трудовите
стандарти, както и върху икономиката
и данъчните системи и системите за
социална сигурност. Предимствата на
гъвкавостта, предлагани от една цифровизирана работна среда, не бива да
водят до снижаване на социалните стандарти и влошаване на условията на труд
и затова предизвикателството се състои
в насърчаване на иновациите и творчеството и постигане на положителни резултати за устойчива и конкурентоспособна
социална пазарна икономика. (mg) l
© istockphoto: Vaselena

Цифровизация
и иновации: възможности
и предизвикателства

По предложение на естонските членове на ЕИСК Комитетът организира
втората и последна изложба под естонското председателство на ЕС на тема
„Дивата природа на Естония“. На
фотоизложбата ще видите най-доброто
от дивата природа на Естония – пейзажи,
цветя, птици и големи бозайници. Естония със своите пейзажи, които са така
многообразни, както и растенията,
и животните там, предлага много на
любителите на природата. Самотни
плажове, дълбоки гори, живописни
езера и реки, тайнствени блата – те са
скритият, но изпълнен с живот дом на
птици, тюлени и мечки. (jp)
l

Изложба „Все по-тесен Съюз“ – Наследството
на Римските договори за днешна Европа 1957 –
2017 г.
18 октомври – 3 ноември 2017 г.
По повод 60-та годишнина от това
паметно събитие Историческите архиви
на Европейския съюз организират
изложба, посветена на учредителните
договори и техния завет.
Изложбата е плод на сътрудничеството
между Историческите архиви на Европейския съюз и Съвета на Европейския
съюз, Европейския парламент и Европейската комисия, като принос за нея
имат Европейската инвестиционна
банка, италианското председателство
на Съвета, италианското министерство
на външните работи и италианската
информационна агенция АНСА.
Изложбата обръща специално внимание
и на корените на учредителните договори, които се търсят в социалните,
културните и икономическите явления,
засегнали Европа след Втората световна
война, и проследява дългосрочното въздействие на европейската интеграция
върху всекидневния живот на гражданите. (jp)

Recent Evolutions
of the Social Economy
in the European Union

За повече информация: http://www.eesc.
europa.eu/en/agenda/our-events/events/
ever-closer-union.
l

STUDY

European Economic and Social Committee

И накрая, социалната икономика илюстрира и защитава ценностите, върху които
е изграден Европейският съюз (член 3 от
ДЕС). Тя представлява както възможност,
така и средство за участие на гражданите,
за отговорност и ангажираност за нашето
устойчиво бъдеще. Освен това социалната
икономика е широкообхватен инструмент,
който ще позволи на ЕС да се доближи до
ангажиментите си по Програмата на ООН
до 2030 г. за устойчиво развитие.
Линк към проучването: http://www.eesc.
europa.eu/en/our-work/publicationsother-work/publications/recentevolutions-social-economy-study (cl) l

„ЕИСК инфо“ ще излиза онлайн
През декември 2017 г. ще излезе нова
онлайн версия на бюлетина на ЕИСК.
Първото онлайн издание ще бъде достъпно на английски, френски и немски
език, а останалите езикови версии ще
се разпространяват в традиционния PDF
формат. От януари 2018 г. новата версия
ще се публикува на всички езици.
Новата, изцяло цифрова версия ще бъде
във формат HTML и ще се изпраща на
читателите по електронна поща. Ще
може да се използва на различни
устройства, включително мобилни
телефони и таблети, и ще е достъпна на
23-те езика на ЕС. Читателите ще могат

да споделят статии в социалните медии,
да ги коментират и да обменят мнения.
Ще има и печатна версия по поръчка.
Абонатите на настоящата печатна версия, които проявяват интерес към новия
онлайн бюлетин, се приканват да пишат
до eescinfo@eesc.europa.eu, като посочат езиковата версия, която биха искали
да получават. (dm)
l

„ЕИСК инфо“ е достъпен на 23 езика в PDF формат на уебсайта на Комитета : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info

„ЕИСК инфо“ излиза девет пъти годишно по време на пленарните сесии на Комитета.
Печатните издания на английски, немски и френски език могат да бъдат получени безплатно от
пресслужбата на Европейския икономически и социален комитет.
Освен това „ЕИСК инфо“ е достъпен на 23 езика в PDF формат на уебсайта на Комитета:
URL: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
„ЕИСК инфо“ не представлява официален отчет за работата на ЕИСК; за такъв следва да се
направи справка в Официален вестник на Европейския съюз и други публикации на Комитета.
Разрешава се възпроизвеждане на материалите, при условие че „ЕИСК инфо“ се посочи като
източник и се изпрати копие на редактора.
Тираж: 6500 екземпляра.
Следващият брой ще излезе през декември 2017 г.
ОТПЕЧАТАНО НА 100 % РЕЦИКЛИРАНА ХАРТИЯ.
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