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Представяне от председателя

За първи път в своята история Европейският икономи-

чески и социален комитет приема документ, с който 

в точния момент формулира обща и изчерпател-

на позиция по актуалния политически дебат и 

по-неотложните и конкретни проблеми на Европа. 

Този документ е озаглавен „Програма за Европа: 

предложенията на гражданското общество“.

Програмата позволява на Комитета да изрази 

позиция по два големи въпроса: необходимостта 

от икономическо и социално възстановяване, от една 

страна, и европейските избори, от друга.

Чрез настоящата програма Комитетът отправя апел към институциите 

на Общността, държавите-членки, политическите и социалните сили и, 

съответно, гражданите на Европейския съюз, да сторят така, че по време на 

европейските избори вниманието да се насочи върху наистина европейски 

теми, а не единствено върху въпроси от национално естество. Това е особено 

важно в момент, когато всички европейски страни участват в дебата относно 

икономическото и финансовото възстановяване. Този дебат заслужава 

европейски отговори и съвместни решения.

Със своята „Програма за Европа: предложенията на гражданското общество“ 

Комитетът предлага на институциите съвкупност от мерки и действия, които 

Европа трябва да предприеме, за да подкрепи устойчивото икономическо 

и социално възстановяване, ориентирано към напредъка. Комитетът си 

поставя за цел да насърчи консолидирането на европейската интеграция, 

на демократичните ни системи, както и да предоставя отговорите за 

потребностите на хората.

Сред тези потребности е търсенето на самия смисъл на европейското 

изграждане – смисъл, който надхвърля границите на пазара и на институциите 

и който насърчава качественото развитие на нашите общества.

 Марио Сепи, председател на ЕИСК

Брюксел, 24 март 2009 г.



Въведение  

Програма за Европа: предложенията на гражданското общество си поставя 

три основни цели: проучвателна, политическа и институционална.

Проучвателната цел разкрива духа на Комитета, в една обща рамка, отразяваща 

последователността на неговите действия, тази програма изразява възгледите 

на членовете на Комитета - представителите на организациите на гражданското 

общество на Европейския съюз, относно избора, който Европа трябва да 

направи, за да изгради устойчиво бъдеще в условията на световна криза.

Политическата цел на Комитета е да представи един вид манифест на 

гражданското общество пред останалите европейски институции, по-специално 

пред Европейския парламент, Комисията и Съвета, в подкрепа на техните 

действия за постигане на общите цели на Европа.

Накрая, институционалната цел се изразява в това идеите на Европейския 

икономически и социален комитет да се поставят в центъра на дебата 

относно предизвикателствата, пред които ще се изправи Европа през идните 

години, чрез предлагане на конкретни мерки на европейските институции.

Една обща висша идея обвързва тези три цели и съставлява самата същност 

на Комитета: това е изборът на един приобщаващ и солидарен европейски 

модел, който да доведе до по-добра координация на икономическите и 

политическите правила въз основа на стратегиите за сътрудничество и 

интеграция.

Кризата, започнала на финансовите пазари и обхванала световната икономи-

ка, поставя нови въпроси пред нашите общества и същевременно утежнява 

съществуващите проблеми като бедността, социалното равновесие, жиз-

неността и новаторството на нашите предприятия, природните богатства, 

енергийните източници, миграцията.



В тези условия на безпрецедентни промени, гражданското общество и 

гражданите очакват конкретни отговори от европейските институции, които 

са отговорни за политиките, определящи бъдещето на Европа.

Европейският съюз отстоява ролята си на пионер, защитавайки модела 

на устойчиво развитие. Европейският икономически и социален комитет 

призовава институциите да се подготвят да дадат решителни отговори, за да 

може Европа да изиграе пълноценно тази си роля.

В момента на обновяване състава на европейските институции, които ще бъдат 

призвани да работят в тази насока, е важно гласът на гражданското общество 

да бъде чут, защото той олицетворява „живите сили“, които са в пряка връзка с 

икономическата и социалната действителност на нашите общества.

Предложенията на Комитета са обобщени в четири теми: икономическо 

възстановяване, основни права и европейският социален модел, устойчиво 

развитие и управление.

Тези теми са разгледани в двадесет и две отделни подтеми, които съответ-

стват на специфични въпроси, определени като основни области за разиск-

ване. Различните структури на Комитета участваха активно в изготвяне-

то им, чрез основополагащата дейност на групите ad hoc, които обобщиха 

основните политически препоръки от становищата на Комитета с цел 

съвместно действие, обединяващо вижданията на членовете, на трите 

групи и на специализираните секции, от които е съставен Комитетът.
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Европа е силно засегната от световната ико-

номическа криза. Необходими са спешни и 

целенасочени действия за възвръщането 

на доверието на потребителите и инвес-

титорите. Нужно е също така акцентът да 

бъде поставен отново върху дългосрочните 

цели и ценности.

Съществува опасност от нарастващо нера-

венство в Европа. Необходим е  „нов социален 

курс“, който ясно да покаже на гражданите 

и особено на по-слабите членове на обще-

ството, че участниците на политическата 

сцена не са ги изоставили.

Икономическото управление изисква по-гол я-

 ма хармонизация и подходящо насочване. 

Комитетът призовава всички заинтересовани 

страни, по-специално държавите-членки и 

Комисията, да координират мерките и да ги 

осъществят незабавно, като вземат предвид 

следните препоръки:

1.  с цел икономиката да излезе от рецесията 

по-силна са необходими по-големи инвес-

тиции в иновациите, инфраструктурата, 

научните изследвания и образованието. 

За да се ускори преходът към еколого-

съобразна икономика с ниски емисии на 

въглероден двуокис, акцентът трябва да 

се постави върху спестяващи енергия и 

благоприятни за околната среда проекти. 

Мерките в подкрепа на предприятията, 

и особено за МСП, следва да целят пре-

доставяне неограничен достъп до финан-

сиране, но те следва да бъдат обвързани 

с наличието на подходящи структури за 

управлението на предприятията. Усло-

вията, залегнали в Пакта за стабилност и 

растеж не бива да представляват пречка 

за създаването на потенциал за бъдещ 

растеж чрез инвестиции с дългосрочна 

перспектива;

2. данъчната основа в държавите-членки 

ще трябва да бъде разширена, в това 

число и чрез закриване на данъчните 

убежища, прекратяване на данъчната 

конкуренция и мерки за справяне с укри-

ването на данъци и данъчните измами. 

От онези, които са спечелили от липсата 

на подходящо регулиране на финансо-

вите пазари, трябва да бъдат изискано да 

дадат своя принос;

3. политиката по отношение на пазара на 

труда трябва да насърчава интелигентно 

преструктуриране на икономиката. Слу-

жителите трябва да запазят работните си 

места и да бъдат обучавани, а не уволня-

вани. Подкрепата за безработните следва 

да бъде обвързана с придобиване на уме-

ния и преквалифициране. По време на 

рецесията осигуряването на достъп на 

младите хора до пазара на труда следва 

да бъде първостепенен приоритет;

4. за хората с ниски доходи трябва да 

бъдат потърсени специални решения. В 

това отношение търсенето може да се 

Икономическото 
възстановяване в краткосрочна 
и средносрочна перспектива
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насърчи чрез някои целеви преки транс-

фери, като временно увеличение на 

обезщетенията за безработица и целево 

изразходване на плащанията по трансфе-

рите, напр. талони за образование, талони 

за оборудване, използващо слънчева 

енергия или абонамент за обществения 

транспорт и др.;

5. социалните партньори трябва да осъ-

ществят средносрочна стратегия за 

обвързване на увеличението на запла-

тите с повишаването на производител-

ността. За преодоляването на кризата 

и за намаляване на социалните въз-

действия за обикновените граждани е 

необходим засилен социален диалог;

6. на съвместните европейски проекти 

следва да бъде отдавано все по-голямо 

значение. По-голямата гъвкавост между 

различните позиции в бюджета на ЕС би 

позволила подобни проекти да се финан-

сират частично от неизразходваните 

средства. Разпределянето на средствата 

от фондовете на ЕС (напр. структур-

ните фондове) трябва да се основава на 

гъвкав, прагматичен подход, с оглед 

ускоряване на резултатите;

7. следва да се помисли и върху идеята за 

емитиране на европейска облигация от 

Европейски инвестиционен фонд;

8. европейските държави, срещащи труд-

ности по отношение на баланса на пла-

щанията, трябва да могат да разчитат на 

европейската солидарност;

9. съществува необходимост от реоргани-

зация на финансовите пазари въз основа 

на подходящи стимули и координирана в 

световен мащаб, така че да се разработят 

солидни финансови продукти в подкрепа 

на реалната икономика.  
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Финансовата и икономическа криза нанесе 

силен удар на Европа. Тази ситуация е 

проверка за Европейския съюз и за 

Лисабонската стратегия.

Лисабонската стратегия с нейните три 

взаимосвързани стълба – растеж и конку-

рентоспособност, устойчиво развитие и 

социално включване и заетост – има за цел 

да ни позволи да посрещнем предизвика-

телствата на един глобализиран свят. Тя е 

всеобхватен проект за всички, с всички и 

осъществяван от всички.

Именно по време на сегашния цикъл, който 

продължава до 2010 г., трябва да се подготви 

преработването на стратегията. Държавите-

членки трябва да демонстрират ясна ангажира-

ност по отношение на Лисабонската програма 

и да укрепят координационния механизъм на 

европейско ниво. Съществуващите приори-

тети ще запазят своята актуалност, но трябва 

да се положат специални усилия за подобря-

ване на управлението и на средствата за при-

лагането, с които то разполага, като се включат 

възможно най-голям брой заинтересовани 

страни и се развие външното измерение на 

стратегията. То трябва да се опира на подход, 

основан на принципите на сътрудничество и 

устойчивост.

В контекста на дълбоката икономическа криза 

Комитетът предлага следните политически 

мерки за преработване на Лисабонската 

стратегия след 2010 г.:

1.  да се подготви предложение на Коми-

сията за изготвяне на Преработена евро-

пейска стратегия за растеж и заетост 

(2010-2015 г.), която да обнови насто-

ящите приоритетни области, като добави 

външно измерение, да подчертае необ-

ходимостта от ориентиране на Лисабон-

ската стратегия към бъдещето, предвид 

настоящия спад на икономиката, да подо-

бри управлението на всички равнища и да 

разработи убедителна комуникационна 

стратегия за европейската общественост;

2. Съвета да координира по-ефикасно 

политическите мерки, предприемани на 

национално равнище, като се предложат 

конкретни препоръки по страни, вклю-

чително и пътна карта за прилагането им; 

да се осигури за всяка държава-членка 

леснодостъпна база данни с информация 

относно изпълнението на тези препо-

ръки, забавянето по отношение на пътната 

карта и слабостите при изпълнението; в 

рамките на нехармонизираните политики 

да се идентифицират областите, в които 

липсата на координация между държа-

вите-членки води или може да доведе 

до отрицателни последствия и/или до 

лошо разпределение на ресурсите; да се 

Преработване на Лисабонска 
стратегия след 2010 г.
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направи опит за представяне в цифрово 

изражение на „цената на не на Европа“;

3. в рамките на Съвета, да се направи 

открита оценка на специфичните пред-

ложения на Комисията за насоките за 

отделните страни и да се направят кон-

кретни заключения по отношение изгот-

вянето на националните политики. Да 

се осигури по-ефективна координация 

между държавите-членки;

4. да се изготви списък на европейските 

проекти, които могат да доведат до 

подобряването на аспекта, свързан с 

предлагането, като се обърне специално 

внимание на МСП, да насърчат европей-

ската интеграция и/или да допринесат за 

постигането на целите на Договора;

5. да се гарантира, че вътрешните политики 

на ЕС се вписват в контекста на глобал-

ните предизвикателства и, че европей-

ските стратегически цели са твърдо 

залегнали в световния подход към 

глобализацията, например чрез:

− насърчаване на стабилни спора-

зумения за международните пра-

вила относно труда, околната среда, 

интелектуалната собственост и др.;

− формулиране на общ подход спрямо 

развиващите се страни;

− оказване на твърда подкрепа на евро-

пейския социален модел по света.

6. да се приеме резолюция на Съвета, която 

да гарантира, че организираното граж-

данско общество ще бъде включено в 

преработената Лисабонска стратегия и 

ще му бъде отредена по-голямо място в 

на целия процес – от разработването до 

изпълнението на национално и европейско 

равнище и в световен план;

7. да се използва по-ефективно мрежата от 

контакти на Парламента с националните 

парламенти, за да се стимулират прави-

телствата да предприемат мерките, необ-

ходими както на европейско, така и на 

национално равнище.   
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Индустриалната политика заема съществено 

място в дневния ред на ЕС и това трябва да 

остане така. Целта на тази политика е да 

гарантира отварянето на пазарите, като 

същевременно предотвратява държавна 

намеса, която би довела до нарушаване на 

конкуренцията. Това е особено важно при 

сегашната криза, която заплашва да възроди 

призрака на протекционизма.

Важността на стабилната индустриална 

основа не е изпъквала толкова ясно никога 

преди, както в сегашния период на иконо-

мическа криза. На фона на бойното поле 

на финансовите спекулации ще се открои 

истинската стойност на промишлеността 

за реалната икономика. Индустрията и 

услугите за предприятията са определящи 

за благосъстоянието, тъй като те създа-

ват материална стойност и перспектива за 

създаване на нови работни места. Все пак, 

промишлеността страда особено силно от 

въздействието на кризата и е крайно нало-

жителен координиран европейски отговор 

в рамките на Лисабонската стратегия.

Не бива да се позволи сегашното извънредно 

положение да принуди Европа да забрави 

дългосрочните предизвикателства, пред 

които са изправени промишлените отрасли: 

нарастваща конкуренция – понякога нело-

ялна, произтичаща от глобализирания пазар; 

несъответствие между квалификация и тър-

сене, особено в инженерната област; липса 

на предприемачески дух; прекалено много 

бюрократични тежести; заплаха за сигур-

ните доставки на суровини и енергоноси-

тели; необходимост да се намерят адекватни 

и международно балансирани отговори на 

изменението на климата, които да не излагат 

на риск конкурентоспособността, и др.

На този фон Комитетът апелира за намиране 

на баланс между запазването на конкурент-

ното предимство на промишлеността на ЕС, 

необходимостта от социално приемливи 

промени и устойчивост и препоръчва да се 

предприемат следните мерки:

1. да бъде изградена индустриална политика, 

насочена към запазване на вътрешния 

пазар и към подобряване на конкурен-

тоспособността чрез интегриран подход, 

съчетаващ хоризонтални и специфични 

за отраслите мерки, и по-добро законот-

ворчество и правоприлагане;

2. да бъде обърнато специално внима-

ние на МСП и на предприятията, които 

изграждат първоначалните и междинните 

звена във веригите на стойност;

3. да бъдат насърчени услугите за пред-

приятията, често пъти пренебрегвани на 

равнище ЕС, като средство за подобря-

ване на промишлените резултати и за 

постигане на конкурентни предимства 

на световния пазар;

4. да бъдат насърчени иновациите чрез 

финансиране от ЕС и чрез приемането 

Стабилна индустриална основа 
за европейската икономика 
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и прилагането на подходящо зако-

нодателство за интелектуалната соб-

ственост. Спешно трябва да се приеме 

общностният патент;

5. да бъде насърчена индустриална поли-

тика, която отчита целите на устойчивото 

развитие и подкрепя растежа на екоин-

дустрията. Политиките за опазване на 

климата не бива да разстройват равно-

весието между трите стълба на устойчи-

востта и необходимостта от запазване 

на конкурентното предимство на 

промишлеността на ЕС;

6. да се гарантират условия за равнопоста-

веност на европейската индустрия на 

световния пазар, по-конкретно чрез насър-

чаването на социалните и екологичните 

стандарти в търговските споразумения;

7. да бъдат създадени необходимите усло-

вия за осъществяването на водещи 

индустриални проекти в Европа;

8. да бъде насърчен предприемаческият 

дух и да се подобрява човешкият капи-

тал, като се гарантира, че европейското 

професионално обучение се основава 

на нуждите на промишлеността и при-

влича квалифицирани кадри и младежи, 

особено към инженерните и техническите 

специалности;

9. да бъдат подсигурени доставките на 

енергоносители и суровини чрез въвеж-

дане на пазарна и ценова прозрачност;

10. да бъдат създадени условия за възник-

ването на „социално и икономически 

отговорни региони“, които ще осигу-

рят координираното използване на 

ресурсите за всички големи промиш-

лени инициативи в дадена хомогенна 

област.  



4 Малките и средните предприятия (МСП) са 

основата на европейската икономика и на 

европейския социален модел. Изключи-

телно важно е те да бъдат подкрепяни, за да 

се разгърне потенциалът за растеж и съз-

даване на работни места, който е заложен 

в съществуващите в Европейския съюз 23 

милиона МСП.

Във време на икономическа криза МСП и 

самостоятелно заетите лица са особено уяз-

вими и често са изправени пред финансови 

трудности, които могат да бъдат фатални.

Независимо от това, именно МСП притежа-

ват най-голям потенциал да се възстановят, 

да превърнат икономическите трудности в 

предимство, да се приспособят навреме и 

да се преобразят. Ето защо те са основният 

източник на растеж и заетост.

В този контекст Комитетът е убеден, че Съве-

тът, Парламентът и Комисията следва да 

положат допълнителни усилия в подкрепа 

на МСП, като по този начин спомогнат за 

насърчаването на предприемаческия дух 

в периода на възстановяване посредством 

реализиране на следните мерки:

1. Комисията следва незабавно да изготви 

пътна карта с ясни времеви рамки за 

изпълнението на конкретните ини-

циативи, посочени в документа „Small 

Business Act“ (Законодателен акт за 

малкия бизнес);

2. службите на Комисията трябва да коорди-

нират по-добре дейностите си в подкрепа 

на МСП, включително чрез насърчаване 

европеизацията на предприятията;

3. необходими са конкретни мерки за осъ-

ществяване на официалния ангажимент 

за облекчаване на административните 

тежести, например чрез организирането 

на „обслужване на едно гише“;

4. следва да се поеме незабавен ангажимент 

за създаване и прилагане на европейски 

инструменти, които да улеснят капитали-

зацията, изграждането на мрежи, инвес-

тициите и ученето през целия живот в 

МСП, както и сред самостоятелно заетите 

лица;

5. изключително важно е да се създаде 

съгласувана рамка за МСП, която да ги 

постави в центъра на общностните поли-

тики като съществен елемент, изграждащ 

европейската икономическа структура;

6. следва да се подобри оперативната 

среда за началните и междинните пред-

приятия (НМП, т.е. предприятията, които 

представляват начални и междинни звена 

във веригата за доставка);

МСП – фактор за растеж 
на икономиката и заетостта



47. необходими са допълнителни усилия за 

подобряване на условията за участие на 

МСП и НМП в Седмата рамкова програма 

за научноизследователска и развойна 

дейност, в програми за научни изслед-

вания, технологично развитие и инова-

ции (НИТРИ) и в съвместната програма 

„Eurostars“;

8. МСП и НМП трябва да имат по-добър 

достъп до финансиране. В този контекст 

европейската референтна система за 

микрокредитиране на МСП следва да 

бъде подкрепена, например чрез:

− установяване на пакет от споразу-

мения между Европейския фонд 

за микрокредитиране и отделните 

микрокредитиращи институции;

− изграждане на рейтингови системи 

на равнище ЕС;

− предлагане на обучение за участни-

ците в областта на микрокредитира-

нето, както и за кандидатите за 

микрокредит.  
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4 Научните изследвания, технологичното раз-

витие и иновациите (НИТРИ) са основна 

движеща сила за европейската конкуренто-

способност и допринасят за това Европа да 

остане световен лидер.

Конкурентоспособността надхвърля тради-

ционния показател, какъвто е националният 

БВП, тъй като в нея се включват социалната, 

икономическа и екологична устойчивост 

като основен елемент на икономическите 

резултати.

Устойчивостта не е крайна цел, а постоя-

нен процес, който гарантира, че Европа ще 

запази конкурентоспособността си чрез 

активно участие в дейностите в областта на 

НИТРИ, които са съсредоточени върху три 

основни измерения: хората, печалбата и 

планетата.

За да се задълбочи приноса на научноиз-

следователската и развойната дейност за 

устойчива европейска конкурентоспособ-

ност, Комитетът отправя към европейските 

институции следните препоръки:

1. да се приеме, с широк консенсус, свето-

вен показател, който да е по-точен от този 

на БВП, и в който да са включени социал-

ното, икономическото и екологичното 

измерение на конкурентоспособността;

2. да се подсили и да се подпомага допъл-

нително Европейското научноизсле-

дователско пространство (ЕНП), като 

непрекъснато се подобрява европей-

ската научноизследователска инфра-

структура чрез национални и регионални 

пътни карти за НИТРИ;

3. да продължи да се подкрепя европей-

ското научноизследователско парт-

ньорство чрез финансови, фискални и 

инфраструктурни мерки и да се насър-

чава развитието на стратегически съюзи 

на международно равнище;

4. да се залагат научноизследователски 

цели, като се следи да не се възпрепят-

ства творческия подход на изследова-

телите, благодарение на възходящия 

подход (отгоре-надолу), който позволява 

да се отчитат реалностите, изразени от 

участниците в НИТРИ;

5. да се възприеме цялостен подход към 

инструментите за финансиране, за да 

се гарантира оптимално използване на 

потенциала на НИТРИ в Европа;

6. да се предоставя устойчива подкрепа на 

образователните институции, за да могат 

да проучват и да изпълнят изискванията 

на бизнеса по отношение на НИТРИ;

7. да се стимулира предприемаческият дух 

в промишления отрасъл и да бъде насър-

чаван да възприеме по-открит подход 

към процеса на иновации в Европа;

Научноизследователската 
и развойната дейност: в подкрепа 
на конкурентоспособността
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48. да се въведе постоянна процедура за 

оценяване и подобряване на условията 

за привличане на учени в европейското 

научноизследователско пространство, 

за да се запази привлекателността за 

най-добрите сред тях;

9. да се обърне особено внимание на 

капацитета на европейските МСП за 

иновации и на приноса им в полза на 

НИТРИ;

10. да се подобрят възможностите за финан-

сиране на НИТРИ, които се прилагат към 

откриващи нови възможности технологии, 

например информационните и комуника-

ционните технологии (ИКТ), като се отчита, 

че сами по себе си те са източник на ино-

вации за други научноизследователски 

области.  
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Световната финансова криза погълна няколко 

милиарда щатски долари, инвестирани в раз-

лични финансови продукти. Европейските 

правителства предприеха драстични мерки 

на национално и европейско равнище, за да 

спасят и стабилизират финансовата система. Те 

достигнаха границите на своите възможности 

за действие.

Експертна група, създадена от Европей-

ската комисия, под ръководството на г-н 

De Larosière представи доклад, който само 

отчасти се разглежда сложния характер на 

причините и последствията. Нещо повече, 

в него не се прави цялостен анализ на въз-

можните мерки за възстановяване, нито 

се предлагат промени в степен, която да 

позволи създаването на равни условия за 

играчите на финансовия пазар.

За да помогне на европейските политици 

да извършат преструктуриране на финан-

совите пазари, излизащо извън рамките на 

управлението на кризисни ситуации, като 

същевременно се възстанови доверието във 

финансовите институции, Комитетът пред-

лага следните мерки, които следва да бъдат 

подкрепени от европейски и национални 

планове за възстановяване и допълнителни 

действия за изграждане на доверие:

1. изготвяне на ефикасно и ефективно 

банково регулиране на международно 

и европейско равнище и надзорни 

структури, които да гарантират стабил-

ност и прозрачност на финансовите 

пазари за потребителите, държавните 

надзорни органи, инвеститорите и други 

заинтересовани страни и които безпо-

грешно да определят отговорностите 

на ръководителите на финансовите 

институции, финансовите консултанти, 

създателите на продукти, агенциите за 

кредитен рейтинг и други действащи 

лица на финансовия пазар, така че да се 

спечели отново доверието в дългосрочен 

план;

2. предвижданата система следва да опре-

дели недвусмислени регулаторни и над-

зорни отговорности на национално, 

европейско и международно равнище, 

да създаде институции, които да осигурят 

нужното сътрудничество между властите, 

да предостави защита срещу стремеж към 

лично обогатяване и групов егоизъм на 

работещите във финансовата сфера, да 

ангажира представителните органи на 

гражданското общество в осигуряване 

на прозрачността и да гарантира, че бан-

ковият сектор ще се съсредоточи върху 

основната си дейност да предоставя необ-

ходимия на реалната икономика капитал;

3. стремежът към печалби на финансовите 

играчи трябва да бъде канализиран, 

за да служи на реалната икономика. 

Финансова система 
за укрепване на социалната 
пазарна икономика в Европа
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Би следвало да се създаде европейски 

инструмент, с помощта на който спес-

тяванията в Европа да се насочат към 

продуктивни инвестиции;

4. необходимо е да се осигури механизъм 

за предварителна проверка на систе-

мата, който да позволява да се откриват 

опасностите от нови продукти и услуги, и 

едновременно с това постоянен надзор 

от страна на компетентни инстанции със 

съответните правомощия;

5. тази нова финансова архитектура следва 

да подкрепя единния европейски пазар 

на финансови услуги при същевременно 

отчитане на особените характеристики 

на националните пазари и да поддържа 

институции, основаващи се на взаим-

ното подпомагане или служещи на общия 

интерес;

6. регулаторните изисквания следва да се 

прилагат за всички действащи лица. Спе-

кулативните фондове (хедж фондовете), 

инвестиционните банки, държавните 

инвестиционни фондове и други капита-

лови фондове следва да бъдат задължени 

да регистрират дейността си на европей-

ските капиталови пазари. Техните иконо-

мически и стратегически цели, както и 

политиката им за изискване на отговор-

ност от персонала и ръководството следва 

да се обявяват в доклад за управлението. 

Мениджъри с правомощия да определят 

самостоятелно действията и насоката на 

дейността на едно предприятие следва да 

носят лична отговорност за това;

7. що се отнася до счетоводните баланси, 

трябва отново да бъдат наложени прин-

ципите за пълнота и икономически реали-

зъм (завръщане към реалните стойности). 

По-специално банките би трябвало да 

спазват тези изисквания, включително и 

по отношение на дяловото си участие, 

като гарантират, че надценени активи не 

заплашват достоверността на счетовод-

ните баланси и като обявяват своето 

дялово участие, както това правят пред-

приятия и дъщерни фирми.  
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Настоящата криза разкри трайните струк-

турни слабости на европейската иконо-

мика. Тези слабости изискват прилагането на 

по-целенасочен подход в политиката на 

сближаване на Европейския съюз.

Политиката на сближаване на Европейския 

съюз, финансирана от структурни фондове 

на обща стойност 347 млрд. евро за про-

грамния период 2007-2013 г. (по 100 евро 

на жител годишно), подкрепя инвестициите 

в реалната икономика. Около 70% от сред-

ствата, предназначени за политиката на 

сближаване, са отпуснати за приоритетите 

на Лисабонската програма, като подкрепа 

на научноизследователската и иновацион-

ната дейност, инфраструктурно развитие и 

развитие на човешките ресурси.

Планът на Европейската комисия за ико-

номическо възстановяване предвижда 

ускоряване на проектите, които получават 

финансиране от структурните фондове, 

както и насочване на средствата от тези фон-

дове съобразно потребностите, възникнали 

в резултат от кризата. Според Комисията уве-

личаването на размера на предварителното 

финансиране на проектите и по-бързото 

възстановяване на средствата по големите 

проекти ще допринесе за стимулирането 

на икономиката в тази критична фаза на 

икономически спад.

Комитетът изразява пълната си подкрепа 

за предложените от Комисията конкретни 

действия в областта на политиката на сбли-

жаване и структурните фондове. Той счита, 

че проактивното, координирано и ефективно 

използване на наличните средства на евро-

пейско, национално и регионално равнище 

би позволило на Европа да излезе по-силна 

от тази криза и във връзка с това препоръчва 

да се вземат следните мерки:

1. да се запази основната роля на струк-

турните фондове – да допринасят за по-

голямото сближаване на европейските 

региони и за изграждането на основната 

инфраструктура в присъединилите се 

неотдавна държави-членки, като съще-

временно взимат под внимание при-

оритетите на Лисабонската програма 

посредством по-добра координация 

между различните служби на Комисията;

2. законодателството и практиките на Общ-

ността трябва да бъдат опростени и прис-

пособени към реалните потребности. 

Политиката на сближаване: 
принос към реалната икономика
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Необходимо е по-добро управление на 

структурните фондове и на регионалната 

политика: Комисията, както и държавите 

членки трябва да приемат активното 

участие на организираното гражданско 

общество и на частния сектор в разра-

ботването и осъществяването на проек-

тите, по специално от страна на МСП и 

организациите от областта на социалната 

икономика;

3. Комисията следва да изготви конкретни 

предложения за разрешаване на про-

блемите, свързани с предварителното 

финансиране на проекти в рамките на 

регионалната политика: твърде дълги 

срокове за плащане, устойчивост на пред-

лаганите проекти, и правила de minimis;

4. политиката на сближаване на Европей-

ския съюз не бива да се ограничава един-

ствено до финансови програми.  Успоредно 

с изпълнението на текущите програми, 

Комитетът решително подкрепя европей-

ска политика на сближаване, ориентирана 

към бъдещето, която да отделя специално 

внимание на градовете, големите градски 

зони и метрополните области.  
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Икономическата криза не биваше да се пре-

връща в социална криза. Дори ако евро-

пейският социален модел позволява да се 

намали въздействието на кризата, почув-

ствана от европейските граждани, критич-

ната ситуация на световната икономика 

трябва да бъде основание за Европейския 

съюз да отстоява своите цели и амбиции в 

областта на социалната политика.

За да се възстанови доверието на гражда-

ните в единната и солидарна Европа, евро-

пейските институции трябва да се ангажират 

с нова програма за социално действие, която 

да отговаря на нуждите на гражданите с 

оглед предизвикателствата на глобализаци-

ята и да се гради на основата на взаимното 

укрепване на солидарността, уважението 

към работниците, основните социални 

стандарти и икономическата конкуренто-

способност. Необходимо е да се съчетаят 

ефективно всички предвидени в Договорите 

инструменти, за да се изготви програма и за 

след 2010 г.: законодателни действия, отво-

рен метод на координация, социален диалог 

и граждански диалог, включващ инициативи 

на гражданите.

Комитетът препоръчва тази нова европей-

ска програма за социално действие да бъде 

насочена към:

1. новите социални цели на Договора 

от Лисабон, особено „пълна заетост и 

социален прогрес“;

2. организиране на втори Европейски 

съвет, посветен на европейския социа-

лен модел (Хамптън Корт 2) и граждански 

„срещи на върха“, подкрепяни от Коми-

тета, на които да се разгледат въпросите 

на социалната реалност;

3. гарантиране на социалните права, опре-

делени от Хартата на основните права на 

Европейския съюз;

4. принос на социалните партньори и граж-

данското общество при определянето на 

програмата;

5. приемане на Харта на социалната устой-

чивост, определяща цели, свързани с 

постигането на резултати в областта на 

социалната защита;

6. ратификация и прилагане на конвенци-

ите на Международната организация на 

труда (МОТ);

7. определяне и осъществяване на съвре-

менни политики в областта на заетостта, 

които дават възможност промените да 

се предвиждат с помощта на социал-

ното партньорство и насърчаването на 

знанията;

Към нова европейска програма 
за социално действие
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8. създаване на социални системи, който 

да съдействат за заетост с високо 

качество, справедливо възнаграждение 

и мобилност;

9. приемане на законодателна рамка, 

насочена към бъдещето, която да дава 

възможност да се деблокират и/или 

подобрят определени директиви, да се 

премахнат дерогационните режими („opt 

outs“) и да се предвиждат новите форми 

на трудова заетост и новите рискове на 

работното място;

10. включването на социалните партньори 

и на организираното гражданско обще-

ство за подобряване въвеждането, при-

лагането и оценката на социалното 

законодателство на Общността;

11. вземане предвид на съвместното регу-

лиране, саморегулирането, споразуме-

нията, доброволните етични кодекси и 

стандартите, които допълват рамковото 

законодателство на Европейския съюз 

в социалната област в съответствие с 

принципите на социалната отговорност 

на предприятията;

12. приемане на стабилна правна рамка 

за насърчаване на транснационалните 

колективни споразумения;

13. засилване на демокрацията на участието, 

на социалния и гражданския диалог чрез 

предоставените от Договора от Лисабон 

нови възможности;

14. право на инициатива на гражданите като 

допълнително средство за насърчаване 

на една социална Европа, която да е 

по-близо до гражданите;

15. проучване на възможностите, предос-

тавени от засиленото сътрудничество в 

Договора от Лисабон, което дава възмож-

ност на държавите-членки да напред-

ват по-бързо в областта на социалната 

политика;

16. подобряване на отворения метод на 

координация чрез количествени и качест-

вени цели, по-добри социални показатели 

и участие на заинтересованите страни в 

социалната област на местно равнище.  
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В Обновената социална програма на Комиси-

ята са заложени приоритетите на политиката 

и конкретните трансверсални и многоиз-

мерни мерки за следващите години, които 

обхващат множество области – от политиките 

на заетост до политиките в областта на обра-

зованието, здравеопазването, имиграцията 

и диалога между културите.

Тази програма беше приета преди лятото на 

2008 г. и в светлината на сериозната световна 

икономическа и финансова криза е изключи-

телно важно Европейският съюз да насърчава 

една Европа, основана на взаимното засилване 

на солидарността, уважението към работниците 

и конкурентната икономика. Ето защо Комите-

тът държи да се приеме една реална програма 

за действие в областта на социалната поли-

тика и да се придаде нов тласък на социалната 

програма въз основа на следните мерки:

1.  активна борба с бедността, дискримина-

цията и социалното изключване, включи-

телно цели за ефективност в социалната 

област, отчитане на транснационалните 

права на пациентите и насърчаване на 

солидарността между поколенията;

2. ясно утвърждаване на целта за мобилност, 

възможна за всички, както и принципът 

на върховенство на основните социални 

права над икономическите свободи и над 

правилата на конкуренцията; при необхо-

димост да се предприемат политически 

и законодателни мерки, за да се направи 

невъзможно нарушаването на неотме-

нимите социални права и да се премах-

нат двусмислията, които биха могли да 

се породят от решенията на Съда на 

Европейския съюз относно свободното 

предоставяне на услуги и свободното 

движение на работници;

3. отчитане на равенството между поло-

вете като необходим принцип за пости-

гане на целите на Европейския съюз за 

растеж, заетост и социално сближаване 

и да се приемат конкретни разпоредби, 

особено с цел премахване на все още 

съществуващата разлика в заплащането 

на мъжете и на жените;

4. засилване на отворения метод на коор-

динация – особено чрез по-широкото 

използване на количествени и качествени 

показатели;

5. укрепване на системите на индустриални 

отношения на европейско и на нацио-

нално равнище: трябва да се провеждат 

съответни консултации с европейските 

социални партньори в рамките на член 

138 от Договора за създаване на Евро-

пейската общност, за да се гарантира, 

че съвместните дългосрочни програми 

се реализират и за да се насърчават 

транснационалните колективни трудови 

споразумения в стабилна правна рамка;

Нов тласък за Европейската 
социална програма
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6. подкрепа на държавите-членки при адап-

тирането, хармонизирането и наблюде-

нието на общите принципи на гъвкава 

сигурност, в тясно сътрудничество със 

социалните партньори: необходимо е 

да се приеме стабилна правна рамка за 

колективно трудово договаряне, за да се 

утвърди мястото на социалния диалог в 

дебата за гъвкавата сигурност;

7. предлаганото образование и обучение 

да се адаптира така, че да се подобри 

пригодността за заетост, да се работи 

целенасочено по преодоляването на 

недостига на умения на пазара на труда, 

да се осигури равновесие между търсе-

нето и предлагането на квалификации 

и да се гарантира по-добър достъп до 

ученето през целия живот за всички въз-

растови и социални групи;

8. придаване на по-голямо значение на 

иновациите на работното място и на новите 

видове професионални умения, както и 

да се гарантира повече яснота и простота 

при признаването на професионалните 

квалификации.   
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Един от всеки шест европейци живее под 

границата на бедността. Задълбочаващият се 

по време на икономическа криза процес на 

социално изключване - причина или след-

ствие от бедността, представлява основно 

предизвикателство за европейските и наци-

оналните политически ръководители, като 

всички действащи лица от социалната и ико-

номическа сфера трябва да работят заедно, 

за да допринесат за посрещането на това 

предизвикателство.

Комитетът смята, че, за по-ефективна борба 

срещу социалното изключване, е необхо-

димо да се приложат следните мерки на 

равнище Европейски съюз:

1. Европейската година за борба с бед-

ността и социалното изключване през 

2010 г. е важна инициатива, но за нея 

трябва да се осигурят повече сред-

ства, за да се преодолеят по-успешно 

последиците от кризата;

2. социалните партньори и другите заин-

тересовани страни трябва да заемат 

по-активна роля в изготвянето на наци-

онални планове за действие в областта 

на социалното включване;

3. методът на „социално експерименти-

ране“ следва да се използва като инстру-

мент за активно приобщаване на хора, 

които не са обхванати от обичайните 

схеми за подкрепа, а Европейската коми-

сия следва да изгради европейска мрежа, 

чрез която да се наблюдава прилагането 

на този метод;

4. Европейският социален фонд следва да 

подпомага в по-голяма степен специали-

стите от социалната сфера, които изгот-

вят проекти за работни места и обучение 

на хора в неравностойно положение;

5. необходимо е да се създадат законо-

установени мрежи за защита, които да 

предлагат жизнен минимум на всички 

нуждаещи се, включително минимален 

доход и достойна пенсия, както и дос-

тъп до финансови услуги и високока-

чествени здравни и социални услуги;

6. насоките за заетостта на Европейския 

съюз следва да включват твърди мерки 

за борба с пречките, възпрепятстващи 

достъпа на жени до пазара на труда, и 

с все още съществуващата разлика в 

заплащането на жените и мъжете, която 

намалява социалната защита и пенсиите 

на жените;

7. всички механизми за борба срещу соци-

алното изключване следва да бъдат 

насочени приоритетно към бедността 

сред децата, преждевременното напус-

кане на училище и понякога трудния 

преход от училище към работа;

Борба срещу социалното 
изключване
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8. трябва да се създаде специален фонд 

за подкрепа на услугите за възрастни 

хора с цел да се улесни достъпът им до 

дейности, които ги карат да се чувст-

ват полезни, като работа, доброволен 

труд, учене през целия живот и други 

социални дейности;

9. спазването на основните социални 

права на хората с увреждания следва да 

бъде оценявано въз основа на общопри-

ети показатели за включване, надеждни 

статистически данни и измерими цели. 

По-ефективно трябва да се прилага пред-

видената в регламента за структурните 

фондове клауза за недискриминация 

въз основа на увреждане. Национал-

ните сдружения следва да участват по-

активно в подобряване на достъпа на 

хора с увреждания до образование и 

обучение, както и в подобряването на 

достъпността на работните места;

10. институциите на Европейския съюз 

следва да приемат ефикасна законова 

база, както и всеобща последователна 

стратегия за ромите, включваща инсти-

туционализирана платформа, която да 

може да спомогне за изготвянето на 

европейските политики за включването 

на ромите;

11. следва да се приеме без отлагане дирек-

тива относно борбата срещу всички 

форми на дискриминация и срещу мно-

жествената дискриминация, за да се 

приложи изцяло член 13 от Договора за 

създаване на Европейската общност.   
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Интеграцията е двустранен процес, който 

се основава на правата и задълженията, 

както на гражданите на трети страни, така 

и на приемащото общество. Интеграцион-

ните политики трябва да бъдат насочени 

към имигрантите и приемащото общество, с 

цел изграждане на общество, в което всички 

граждани имат еднакви права и задължения 

и споделят ценностите на една отворена и 

плуралистична демокрация.

Комитетът подчертава положителния при-

нос на имиграцията за икономическото и 

културното развитие на Европа.

Трудовата заетост е основен елемент на 

интеграционния процес. Комитетът под-

крепя създаването на условия за законна 

трудова миграция, както и политиката на 

борба срещу наемането на незаконни ими-

гранти, които често са експлоатирани, но 

счита, че борбата срещу недекларирания 

труд не може да се води единствено чрез 

санкциониране на работодателите.

За по-добра интеграция на гражданите на 

трети страни в културно, социално и иконо-

мическо отношение, Комитетът препоръчва 

на европейските институции да предприемат 

следните мерки:

1. насърчаване на основаващата се на прин-

ципа на равнопоставеност на имигрантите 

„гражданската интеграция“, с останалата 

част от населението по отношение пра-

вата и задълженията и на основното 

понятието за гражданство;

2. гарантиране на активната работа на Евро-

пейския форум интеграция и неговото 

действително участие в изготвянето и 

оценката на интеграционните политики;

3. провеждане на консултации със сдру-

женията за защита на интересите на 

имигрантите, в процеса на изготвяне на 

интеграционните политики и привли-

чане на тези сдружения за участие в осъ-

ществяваните програми в тази област;

4. заделяне на достатъчно средства за 

интеграцията и подкрепа на местните и 

регионалните власти, с цел те да работят 

в тази област;

5. подкрепа на новите ангажименти на 

социалните партньори и на НПО, които 

могат да насърчат практиките в подкрепа 

на социалната интеграция и на борбата 

срещу расизма, ксенофобията и срещу 

всяка друга форма на дискриминация;

6. гарантиране на пълното прилагане на 

метода на отворена координация в 

интеграционните политики;

7. подкрепа на социалните партньори при 

осъществяването на проекти в областта на 

заетостта и професионалното обучение, 

Насърчаване на интеграцията 
на граждани от трети страни
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основаващи се на активното включване 

на имигрантите в процеса на интеграци-

ята, което дава възможност за равнопо-

ставено участие на бенефициерите на 

проектите;

8. привличане също така и на профсъюзите 

и сдруженията на работодателите към 

дейностите на публичните власти срещу 

недекларирания труд;

9. откриване на дискусия на европейско 

равнище относно възможността за изгот-

вяне на регулационни мерки, като съще-

временно се предотврати опасността 

незаконната имиграция да се превърне 

в прикрит начин за законна имиграция;

10. създаване на възможности за законна ими-

грация в секторите, които са най-силно 

засегнати от недекларирания труд, с под-

крепата на информационна и образова-

телна кампания, която да извади наяве 

последствията от недекларирания труд.  
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Създаването на истинско европейско прос-

транство на свобода, сигурност и правосъ-

дие изисква правилен баланс между трите 

измерения, за да се съхранят демократич-

ните ценности, което не е изцяло изградено 

в досега приетото законодателство. Хартата 

на основните права на Европейския съюз, 

приложена към Договора от Лисабон, пред-

ставлява основата на европейския модел, 

като всички политики и решения на евро-

пейско равнище следва да се приемат в 

съответствие с нейните разпоредби.

По-специално, политиките и законодател-

ството в областта на имиграцията следва в 

пълна степен да зачитат основните права на 

всички хора, принципите на равно третиране 

и недискриминация.

От друга страна, Комитетът желае да подчер-

тае значението на услугите от общ интерес, 

включени в Хартата на основните права на 

Европейския съюз, определени в Протокола, 

приложен към Договора от Лисабон.

Ето защо, с цел да се подобри спазването на 

основните права в тези две области, които 

се отнасят по-конкретно до икономиче-

ските и социалните дейности, Комитетът 

препоръчва на европейските институции да 

приемат следните мерки:

1.  да се осигури по-широко представи-

телство на организираното гражданско 

общество в управлението и форума на 

новата Агенция на Европейския съюз за 

основните права;

2. да се определи по-широко обхватът на 

гражданството на ЕС, за да обхване граж-

дани на трети страни, които пребивават 

постоянно или дългосрочно в една от 

държавите-членки на ЕС;

3. да се добавят два нови принципа в спи-

съка на десетте общи принципи, които 

направляват общата имиграционна поли-

тика: зачитането на основните права и 

свободи и спазване върховенството на 

закона;

4. в най-кратки срокове да се приеме хори-

зонтална директива относно общата 

основа на правата та работниците от 

трети страни, които пребивават законно в 

държава-членка;

5. след влизането в сила на Договора от 

Лисабон, да се ратифицира Конвенцията на 

ООН за защита на работниците мигранти;

6. след влизането в сила на Договора от 

Лисабон, да се приеме проактивен под-

ход за инициативи в областта на имигра-

цията, които в бъдеще ще бъдат обобщени 

в обикновената законодателна проце-

дура и да се следи, те да зачитат напълно 

правата на човека и основните свободи 

в съответствие с Хартата на основните 

права на Европейския съюз;

Зачитане на основните права
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7. да се подготви инициатива на Общ-

ността за започване на истински дебат 

относно определянето на насоки по 

отношение на услугите от общ интерес 

предвид тяхното значение за социал-

ното и териториалното сближаване на 

Европейския съюз в контекста на глоба-

лизацията и предвид определената в 

Договора от Лисабон цел за насърча-

ване на универсален достъп и за защита 

на правата на потребителите.   
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Устойчивото развитие, с неговите три стълба 

– околна среда, социална и икономическа 

дейност – трябва да бъде в центъра на въз-

становяването и съживяването на Европа и 

действително да насочва бъдещите поли-

тики. Европейският план за възстановяване 

следва да придобие формата на устойчив 

„Нов курс“ и да бъде положителен инстру-

мент за насърчаване на устойчивото разви-

тие. Европейският съюз трябва да използва 

всички налични средства, за да даде превес 

на развитие на основата на нисковъглерод-

ните технологии, на енергийната ефективност 

и на рационалното използване на сурови-

ните, както и, за да насърчи устойчивото 

потребление и производство.

Определяне на ръста на БВП за основна 

политическа цел води до сериозни нару-

шения. Развитието не може да продължава 

да се измерва единствено в количествено 

отношения, а редица социални и еколо-

гични фактори, които имат съществено 

значение за благосъстоянието на човека, 

да не са включени в БВП, тъй като стоките и 

услугите, с които са свързани, не се търгуват 

на пазара. Необходимо е да се разработят 

нови показатели, които да дадат възмож-

ност за по-добро оценяване на осъщест-

вения напредък в областта на устойчивото 

развитие.

За да се преразгледа благоденствието в 

контекста на устойчивия растеж, Комитетът 

препоръчва приемането на следните мерки:

1. устойчивото развитие да се превърне в 

единствената всеобхватна цел на всички 

европейски икономически, социални и 

екологични политики. През 2010 г. Евро-

пейският съюз следва да приеме единна 

и всеобхватна стратегия за насърчаване 

на устойчивото развитие, включваща клю-

чови елементи от трите настоящи страте-

гии: Лисабонската стратегия, стратегията 

за устойчиво развитие и стратегията в 

областта на енергетиката и климата;

2. бюджетът на Европейския съюз да се 

преразгледа в перспективата на устойчи-

вото развитие. Разходването на публични 

средства трябва да отчита икономиче-

ските, социалните и екологичните аспе-

кти и да даде същата тежест на правата на 

бъдещите поколения, както на правата на 

настоящите;

3. да се разработят нови индикатори, 

които да дадат възможност за измер-

ване на постигнатия напредък в благо-

състоянието на човека и в областта на 

устойчивото развитие, като тези индика-

тори, а не БВП, заемат челно място при 

определяне на политическите цели;

Обновление чрез устойчиво 
развитие
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4. да се апелира в рамките на външните 

отношения на Европейския съюз към 

използването на подобен подход за 

устойчиво развитие и в другите части 

на света, така че условията за разви-

тие да бъдат равни за всички и да не се 

застрашава конкурентоспособността на 

промишлеността;

5. Седмата рамкова програма за научни 

изследвания да се съсредоточи върху 

ключови области на устойчивото разви-

тие, като например екологичните 

технологии и чистата енергия.  



3
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Природните ресурси са нашето природно 

богатство и следователно крайъгълен камък 

на икономиката ни. Нашето благосъстояние 

и бъдеще, както и икономическият ни прос-

перитет зависят от щадящото и отговорно 

използване на ресурсите, които природата 

ни предоставя.

През последния четвърт век икономическият 

растеж в света се удвои, но 60 процента от 

екосистемата, осигуряваща ни храна, вода, 

енергия и чист въздух е в лошо състояние 

или се използва по начин, противоречащ на 

устойчивото развитие.

Поддържането на биоразнообразието е 

важно не само в етичен, но и в икономиче-

ски план. Икономическите загуби, резултат 

от западането на услугите, свързани с екоси-

стемата, днес вече се изчисляват на стотици 

милиарди евро.

Финансирането от страна на Европейския 

съюз следва да бъде движеща сила за устой-

чивото управление на природните ресурси. 

В зависимост от избраните практики земе-

делието може да има както благоприятно, 

така и пагубно въздействие върху биоразно-

образието. По подобен начин общата поли-

тика в областта на рибарството също следва 

да представлява инструмент за опазване на 

биоразнообразието, развивайки се в посока 

на управление, насочено към екосистемите, 

а не само към видовете.

За да могат политиките на Европейския съюз 

да допринасят за устойчивото управление 

на нашите природни богатства, Комитетът 

препоръчва да бъдат предприети следните 

мерки:

1. засилване на действията във връзка с 

ефективното използване на ресурсите 

не само по отношение на енергията, но 

и на суровините и водите, като се гаран-

тира преди всичко прилагането в пълна 

степен на съществуващото законодател-

ство в областта на биоразнообразието, 

управлението на водите и на отпадъците;

2. осигуряване на ефективното прилагане 

на действащото законодателство в област-

 та на опазването на биоразнообразието;

3. разработване и прилагане на общата сел-

скостопанска политика и на общата поли-

тика в областта на рибарството по начин, 

зачитащ опазването на природните 

ресурси;

4. деблокиране на процеса по приемането 

на Рамковата директива за опазване на 

почвите в Европа;

5. вземане предвид на въпроса за недос-

тига на вода и предвиждане на мерки за 

борба с разхищаването на вода при пре-

разглеждането на Рамковата директива 

за водите;

Да управляваме по устойчив 
начин нашите природни 
богатства
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6. отчитане в по-голяма степен на ролята на 

горите в Европа и в света като източник на 

биоразнообразие, място за съхраняване 

на въглерод, източник на биоенергия, 

средство за предотвратяване на опусти-

няването и източник на строителен 

материал.   
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Изменението на климата е едно от най-голе-

мите предизвикателства пред съвременния 

свят. За да успеем да се справим с него, се 

нуждаем от силна политическа воля на 

всички равнища и от сериозна ангажираност 

на обществото.

За да не се стигне никога до повишаване 

на температурите на планетата, по-високо 

от 2°C в сравнение с равнището им от 

прединдустриалната епоха, е необходимо 

значително ограничаване на емисиите на 

парникови газове в световен план. В срав-

нение с нивата им от 1990 г. емисиите в раз-

витите страни би трябвало да се намалят с 

25-40% до 2020 г. и с 60-80% до средата на 

века. Това налага да променим начина си 

на живот, на производство и на потребле-

ние. Успехът на това начинание предполага 

съгласувани усилия на всички, страни при-

чинители на емисии на парникови газове, 

които ще се съберат през м. декември 2009 г. 

в Копенхаген в рамките на Организацията на 

обединените нации. Европа трябва да пред-

приеме на своята територия вдъхващи дове-

рие мерки и да се подготви за намаляване на 

емисиите с 30% до 2020 г., както тя предложи 

при определени условия.

Необходимият икономически преход пред-

лага възможности, но и сериозни предизви-

кателства: от една страна зелените технологии 

могат да създадат нови работни места в Европа, 

а от друга индустриите, при които се отде-

лят повече въглеродни емисии, ще трябва 

драстично да намалят своите емисии. За да се 

извърши този преход, всички заинтересовани 

страни трябва да допринасят за прозрач-

ното икономическо управление и за разкри-

ване на пълната себестойност и ползите от 

различните политически мерки и технологии.

Комитетът би желал европейските инсти-

туции да поемат твърд ангажимент по 

отношение на дейностите за борба срещу 

измененията на климата, по-специално чрез 

осъществяване на следните препоръки:

1.  през декември 2009 г. в Копенхаген, да 

се сключи амбициозно споразумение за 

периода след Киото, включващо твърд 

ангажимент от основните причинители на 

въглеродни емисии съгласно принципите 

на общи и диференцирани отговорности, 

за да се постигне необходимото общо 

намаляване на емисиите при запазване на 

конкурентоспособността на европейските 

индустрии;

2. да се приеме възможно най-скоро ново 

законодателство за постигане на целите 

на Европейския съюз за намаляване на 

емисиите с перспективата за осигуря-

ване на 30% намаление до 2020 г. в слу-

чай че бъде подписано споразумение 

Предприемане на решителни 
действия във връзка с 
изменението на климата
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в Копенхаген, като всички засегнати 

индустриални сектори бъдат включени в 

схемата за търговия с емисии;

3. да се следи при използването на финан-

совите средства на Европейският съюз 

да се отчитат целите на развитието на 

ниски въглеродни емисии, включително 

обучение на работната сила за високо 

квалифициран труд в тази област;

4. да се осигури спазването на екологичните 

изисквания при ефективност на разхо-

дите, като се включват външните (вклю-

чително социалните) разходи в цените 

на всички видове енергия и се отчита 

конкурентоспособността в световен мащаб. 

Конкурентните енергийни технологии 

трябва да бъдат оценявани заедно с раз-

ходите и ползите от тях в продължение на 

целия им жизнен цикъл;

5. да се включат в усилията за смекчаване 

на въздействието от изменението на кли-

мата и усилията за приспособяване към 

вече известните последици от това изме-

нение: подготовка за и овладяване на 

бури, суши и наводнения, адаптиране на 

селскостопанската продукция към кли-

матичните промени, предвиждане на 

миграции и нови болести.  
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Европейският съюз задоволява 50% от енер-

гийните си нужди чрез внос и ако не се пред-

приемат мерки, между 2020 г. и 2030 г., този 

дял ще се увеличи до 70%. Втората газова 

криза между Украйна и Русия показа ясно, че 

е време да се премине към истинска евро-

пейска политика на енергийна сигурност.

Сигурността на енергийните доставки пред-

полага не само материалната им наличност, 

но също така и възможността да бъдат оси-

гурявани на социално приемливи цени. 

Единственият успешен изход от настоящата 

криза, свързана с енергетиката и измене-

нието на климата, е световната икономика 

да извърши бърза трансформация на енер-

гийната си база в посока към намаляване 

на сегашната си прекомерна зависимост 

от използването на изкопаеми горива. Ето 

защо при прехода към икономика с ниски 

нива на емисии на въглероден двуокис е 

необходима активна и отговорна политика в 

областта на енергетиката и климата, която да 

се превърне в част от външната политика на 

Европейския съюз.

С оглед на тези световни предизвикател-

ства и предвид взаимната зависимост между 

доставчици и ползватели на енергия, Коми-

тетът смята, че държавите-членки и всички 

останали заинтересовани страни трябва 

да действат съвместно за укрепването на 

енергийната сигурност на Европейския 

съюз, въз основа на следните препоръки:

1. да се планират, като се приеме точен 

график, мащабни инвестиции в енергий-

ната инфраструктура, за да се пригоди 

европейската електропреносна мрежа 

към захранване с енергия от по-малки, 

децентрализирани, възобновяеми източ-

ници на енергия и да се гарантира енер-

гийна солидарност в цяла Европа, така че 

до няколко години търсенето на нефт от 

страна на Европейския съюз да спре да 

се увеличава;

2. да се проучат внимателно възможностите 

и рисковете, свързани с атомната енергия;

3. да се развиват в по-голяма степен и да 

се прилагат последователно оценките на 

въздействието при избора на определени 

технологии върху устойчивото развитие, 

по специално въздействието на биого-

ривата върху екологичния жизнен цикъл. 

Според Комитета частичната замяна на 

дизела или на бензина с агрогорива е една 

от най-слабо ефективните и най-скъпи 

мерки за опазване на климата и следова-

телно означава насочване на финансови 

ресурси в крайно погрешна посока;

4. да се развива активно сътрудничество 

на европейско равнище в областта на 

Да направим енергийната 
сигурност истинска обща цел
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външната енергийна политика, като се 

демонстрира солидарност и се пола-

гат максимални усилия в противовес на 

опитите за използване на енергията като 

оръжие при международни спорове;

5. да се изисква, при сключването на външни 

договори, третите страни да прилагат пра-

вилата за реципрочност, равно третиране, 

прозрачност и защита на инвестициите;

6. представителите на гражданското обще-

ство да бъдат консултирани и привли-

чани за активно участие в определянето 

на външната енергийна стратегия;

7. да се планират международни проводи 

за пренос на газ и електроенергия в 

посока север-юг и изток-запад и да се 

подкрепят проектите за диверсифици-

ране на източниците за доставки извън 

Европейския съюз;

8. преходът на европейската мрежа за 

енергийни доставки да бъде съпътстван 

от мерки за превенция на кризите, като 

ранно предупреждение, споделяне на 

информация и натрупване на резерви или 

използване на енергия от алтернативни 

източници.  
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на енергия са най-ефективните средства 

за постигане на целите, приети в пакета от 

мерки на Общността относно изменението 

на климата и енергията, а именно: намаля-

ване с 20% на емисиите на парникови газове 

(ниво от 1990 г.) до 2020 г. и незадължителна 

цел за намаляване на потреблението на 

енергия в Европейския съюз с 20% до 2020 г. 

(спрямо прогнозите за нивата през 2020 г.)

При цялата си подкрепа за тази последна 

цел, Комитетът препоръчва поставянето 

на нови специфични цели по отношение 

на различните видове стоки и услуги и по-

конкретно за онези, които имат особена 

важност в рамките на вътрешния пазар. С 

няколко изключения, като цяло държавите-

членки не проявяват твърда ангажираност 

за постигането на тези цели, и по-специално 

в секторите със засилено потребление на 

енергия като личния транспорт и жили-

щата. Ангажираността на гражданите е още 

по-наложителна, като се има предвид, че 

техните решения в тези области се вземат в 

зависимост от разходите и затова от ключово 

значение е да се поддържа техният избор 

с икономически стимули и адаптирана 

информация.

За да се реализира пълният потенциал на 

енергийната ефективност, Комитетът препо-

ръчва предприемането на следните мерки:

1. да се проучи възможността за поставяне 

на специфични цели по отношение на 

енергийната ефективност за отделните 

видове стоки и услуги;

2. да се гарантира, че инициативите в 

областта на енергийната ефективност 

ще бъдат конкретни и изпълними и да 

се контролира несъответствието между 

конкретните цели и резултати, както това 

беше направено по отношение на еми-

сиите от моторни превозни средства, 

общото намаляване на емисиите на CO
2
 и 

на парникови газове и спрямо енергията 

от възобновяеми източници;

3. да се подкрепи енергийната ефективност 

чрез мерки за стимулиране и недискрими-

национни субсидии, намаляване на ДДС 

или данъчни облекчения за закупуване на 

енергийноефективни и екологични тех-

нологии или за осигуряване на по добра 

топлоизолация в съществуващите сгради;

4. да се създаде схема за енергийно етике-

тиране на хранителни продукти, за да се 

предостави на европейските потребители 

възможността да направят информиран 

избор в тази област;

5. да се предвидят програми за икономия 

на енергия и да се оказва подходяща 

подкрепа на по-скромните бюджети, 

които трябва да посрещнат увеличава-

щите се разходите поради повишаването 

Използване на потенциала 
на енергийната ефективност 
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ства, за да инвестират в ново оборудване 

в домовете си с цел намаляването на тези 

разходи;

6. да се насърчава разпространяването на 

нови технологии като се използват мак-

симално възможностите, предоставени 

от Седмата рамкова програма за научни 

изследвания и технологично развитие на 

Европейския съюз, Рамковата програма 

за иновации и конкурентоспособност 

(ПКИ), програмата LIFE+, структурните 

фондове и Кохезионния фонд;

7. да се предава по ясен, ефективен и устой-

чив начин информацията за различните 

енергоспестяващи технологии, оценката 

на енергийното въздействие на различ-

ните начини на потребление и стимули-

ращите мерки на съответните власти на 

европейско, национално, регионално и 

местно равнище. 
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През последните години от страна на органи-

зираното гражданско общество, неправител-

ствените организации (НПО) и развиващите 

се страни бяха повдигнати редица въпроси 

по отношение на демократичния дефицит 

при вземането на решения в редица между-

народни организации. В контекста на глоба-

лизацията тези организации играят основна 

роля в арбитража на международните отно-

шения и неравното третиране между разви-

тите и развиващите се страни, по отношение 

на начина им на управление, отслабва дове-

рието в тях. За да подобрят легитимността и 

отговорността си, тези организации трябва 

да привлекат в по голяма степен развива-

щите се страни към процеса на вземане 

на решения и да установят структуриран 

диалог с гражданското общество.

Комитетът счита, че, за да допринесе да подо-

бряване на управлението на международните 

организации, Европейският съюз би следвало 

да вземе предвид следните предложения:

1.  да бъде подкрепено установяването на 

институционален диалог между между-

народните организации (НПО, Световна 

банка, МФВ, ОИСР, СТО, МОТ и други), за 

да се постигне координиране на дейст-

вията с цел подобряване на резултатите, 

избягване на противоречиви програми и 

разпиляване на ресурси;

2. да се приобщят към това институциона-

лизирано сътрудничество регионалните 

междуправителствени организации с 

цел да вземат участие в изпълнението на 

Целите на хилядолетието за развитие;

3.  да се работи в полза на нарастване 

на правомощията на развиващите се 

страни в международните институции, 

по-специално в МВФ и Световната банка;

4. международните организации би тряб-

вало да отделят специално внимание на 

особено важните въпроси, които засягат 

развиващите се страни, а именно бед-

ността, епидемиите, околната среда или 

селскостопанското производство;

5.  развиващите се страни би следвало да 

получават постоянна и непрекъсната 

помощ чрез трансфер на средства и ноу-

хау, за да могат да участват ефективно и 

ефикасно в работата на международните 

организации;

6. да се съдейства за насърчаване на меж-

дународните организации да увеличат 

прозрачността си и да се ангажират фор-

мално да предоставят достъп до доку-

ментацията си в срок, позволяващ на 

заинтересованите страни да реагират;

7. да се приобщи гражданското общество към 

работата на международните организации 

За ново управление на 
международните организации
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посредством установени и структурирани 

механизми;

8. да се изберат представители на граж-

данското общество, които по демокра-

тичен начин да се включат в работата 

на международните организации, въз 

основа на представителността, незави-

симостта и опита им и да се гарантира, че 

ресурсите на техните организации ще се 

управляват по прозрачен начин;

9. да се препотвърдят основните прин-

ципи, които трябва да ръководят отноше-

нията между гражданското общество 

и международните организации: ясна 

декларация за насърчаване на взаимния 

диалог и отказ от всякакви форми на наси-

лие, ангажимент за прозрачност, задълже-

ние за предоставяне на информация, 

достъп до документацията, консултации, 

оценки и интернет форуми.  
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По политически, икономически и соци-

ални причини насърчаването на правата, и 

по-специално на икономическите и култур-

ните права, е въпрос, наболял в целия свят. 

В условията на икономическата криза, на 

общата заплаха, надвиснала над стандарта 

на живот и на угрозата пред развитието в 

редица страни, както на север, така и на юг, 

икономическите, социалните и културните 

права се превръщат в приоритет за все 

повече страни.

Комитетът счита, че нито дълбоките промени, 

нито неотложните икономически проблеми 

трябва да стават причина за снижаване на 

бдителността, когато става въпрос да се защи-

тават икономическите, социалните и култур-

ните права, установени на международно 

равнище. Затова препоръчва да се обърне 

внимание на следните предложения:

1.  в обстановка, в която преобладава кул-

турният релативизъм и универсалността 

на правата се оспорва, търсенето на 

нови решения не трябва да нарушава 

неделимостта на правата за всички;

2. да се гарантира реално признаване на 

икономическите, социалните и култур-

ните права в преговорите, които Евро-

пейският съюз води с международните 

инстанции, във външната му поли-

тика, в политиката му на развитие, в 

отношенията с неговите партньори от 

трети страни и в рамките на съществу-

ващите политически диалози на дву-

странно или регионално равнище;

3. да се отправи апел за всеобщо ратифи-

циране на протокола към Международ-

ния пакт за икономически, социални и 

културни права, която е в процес на 

приемане;

4. въпросът за зачитането на икономиче-

ските, социалните и културните права да 

се включи в мандата за водене на пре-

говори относно новите международни 

споразумения на Европейския съюз;

5. да се подчертае значението на закри-

лата на труда и на свързаните с това 

права, така както са посочени в кон-

венциите на Международната органи-

зация на труда (МОТ) (право на труд, 

право на сдружаване и на колективно 

договаряне, недискриминация на 

работното място, забрана на детския и 

принудителния труд) и да се подкрепи 

Програмата за достоен труд на МОТ;

6. да се отчете важността на правото на 

сдружаване, по-специално за професио-

налните организации, които допринасят 

за съществен конструктивен диалог;

Насърчаване на икономическите, 
социалните и културните права 
в световен мащаб
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7. да се постави началото на обсъждания 

относно създаването на координаци-

онни центрове за подкрепа на защит-

ниците на правата на човека, които 

биха дали възможност на институци-

ите и органите на Европейския съюз да 

работят в мрежа, като всеки действа в 

рамките на собствените си правомощия;

8. социалните партньори, в качеството им 

на главни участници в социалния диалог, 

да бъдат смятани за основен партньор на 

Европейския съюз и да бъдат включени 

пълноценно в политическия диалог и, да 

се гарантира от страна на Европейския 

съюз подкрепа за социалните партньори 

и другите организации на гражданското 

общество, които работят в страни с 

трудни условия.  
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В днешния свят моделът, който Европейският 

съюз е изградил в областта на политическата 

и икономическата интеграция с Единния 

пазар и по отношение на социалните стан-

дарти и защитата на основните права, влиза 

във взаимодействие, а дори и във взаимозави-

симост с други обществени модели. Появата 

на нови световни играчи, новото междуна-

родно разделение на труда, хегемонията на 

финансовия капитал, разпокъсаността на 

производствената верига или появата на 

нови културни референции на международ-

ната сцена допринасят за разкриване на ефи-

касността на този модел, но същевременно 

застрашават неговата стабилност.

Особено в период на световна икономиче-

ска криза европейският социален модел 

е в състояние да окаже смекчаващ ефект 

благодарение на механизмите за солидар-

ност и социален диалог. Чрез политиките 

на Европейския съюз, насочени навън, той 

влияе върху социалното положение и върху 

устойчивото развитие на трети страни.

Комитетът счита, че запазването и развити-

ето на европейския модел минава през осъз-

наване на тези взаимодействия и съответно 

през насърчаване на европейския модел за 

интеграция и социално сближаване извън 

границите на Европейския съюз посредством 

следните мерки:

1.  насърчаване, в дух на конструктивно 

сътрудничество с другите организации 

за регионална интеграция в света, цен-

ностите и механизмите, от които се ръко-

води европейската интеграция и които 

позволят изграждане на общите политики 

при зачитане на многообразието;

2. споделяне на опита в областта европей-

ското икономическо и социално сбли-

жаване в рамките на международните 

партньорства и политиката за развитие 

на Европейския съюз;

3. осигуряване на по-добра координация на 

участията на Европейския съюз и приемане 

на общи позиции в различните междуна-

родни инстанции и политики, необходими 

условия за успеха на външната дейност и 

социалните цели на Европейския съюз;

4. даване на приоритет във външната поли-

тика на Европейския съюз на мерките, 

целящи развитието на образованието и 

професионалното обучение, основните 

трудови стандарти, социалната защита и 

равенството между мъжете и жените;

5. интегриране на социалното и екологич-

ното измерение и на аспектите, свързани 

със заетостта в търговските споразуме-

ния и споразуменията за асоцииране, 

ратифицирани от Европейския съюз;

Насърчаване на европейския 
модел в международен план
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6. насърчаване на регулирането на соци-

алните взаимоотношения, преговорите 

между социалните партньори и системите 

за универсална социална защита като 

централна ос в европейската политика за 

развитие;

7. да бъдат приканени европейските мул-

тинационални компании да насърчават, в 

съответствие с европейската концепция 

за социална отговорност, социалния диа-

лог в секторите и третите страни, в които 

развиват дейност;

8. насърчаване на изготвянето на нова регу-

лация на международната финансова 

система;

9. изработване на проактивни и глобални 

миграционни политики, които да улес-

няват съвместното развитие между стра-

ните на произход и приемните страни на 

мигрантите;

10. отправяне на апел към Световната тър-

говска организация да си сътрудничи с 

Международната организация на труда 

по въпросите, свързани с правата на 

работниците, за да може целта за дос-

тоен труд да бъде поставена в центъра 

на световното управление;

11. международните финансови институции 

да бъдат насърчени да приведат поли-

тиките си в по-голяма степен в съответ-

ствие с целта за достоен труд в света;

12. включване сред основните елементи на 

външната дейност на Европейския съюз 

на укрепването на организациите на орга-

низираното гражданско общество, на 

установяването на системи за участие и 

диалог на организираното гражданско 

общество с институциите, работещи за 

регионална и световна интеграция, на 

признаването на представителните органи 

на организираното гражданско общество 

в търговските споразумения и споразу-

менията за асоцииране и насърчаването 

на структурирания диалог между органи-

зациите и социалните партньори от Евро-

пейския съюз и тези от трети региони или 

страни.  
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Поради крайна бедност приблизително 860 

милиона души по света страдат от хрони-

чен глад, а близо два милиарда жители на 

планетата периодично са застрашени от 

недостиг на храна, поради различна степен 

на бедност. Осигуряването на храни е сло-

жен въпрос, тъй като зависи от множество 

фактори, съчетаването на които, през 2008 

г. доведе до световна хранителна криза.

В допълнение на въпроса за сигурността на 

изхранването, възниква и въпросът за про-

доволствена независимост, тоест правото 

на народите да определят собственото си 

производство на храни и селскостопан-

ски продукти, както и насърчаването на 

екологично устойчиви търговски прак-

тики. Тези елементи придобиват ключово 

значение в развиващите се страни, където 

поне 70 % от населението живее в селските 

райони. Предвид важността му за иконо-

миката на развиващите се страни, селското 

стопанство е ключов сектор за подпома-

гане на устойчивото развитие, за създаване 

на заетост, за спиране на емиграцията и 

намаляване на бедността.

За да се подобри осигуряването доставки 

на храни на световно равнище, Комитетът пре-

поръчва в рамките на политиката за развитие 

на Европейския съюз, да се предприемат 

следните мерки:

1.  селскостопанският сектор да се превърне 

в стратегически приоритет на развитието. 

Краткосрочното, средносрочното и дъл-

госрочното планиране на селскостопан-

ска политика в сътрудничество с местните 

селскостопанските организации, трябва 

да е насочено към самостоятелно задо-

воляване на потребностите от храни, 

развитие на хранително-вкусовата прера-

ботвателна промишленост и спиране на 

обезлюдяването на селските райони;

2. би трябвало решенията, свързани с раз-

витието, храните и новите енергийни 

технологии да отчитат едновременно 

социалното и икономическото равен-

ство и насърчаването на регионалното 

развитие. Би трябвало да се създадат 

по-добри стратегии за разпределението 

на основните блага (вода, храна, жилища, 

енергия, доходи) и за благоприятства-

нето на инвестиции, чиито цели не са 

единствено от икономическо естество;

3. за да се гарантират доставките на храни 

във всички страни и при всякакви обсто-

ятелства, следва да се положат усилия 

за установяване на правила за търговия 

със селскостопански продукти. На разви-

ващите се страни, които зависят от вноса 

на храни, следва да се предоставят тър-

говски преференции, които да насърчат 

националното им производство;

Световното предизвикателство, 
свързано с храните и европейската 
политика за развитие
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4. Европейският съюз трябва да подкрепи 

сдруженията на производителите и тър-

говските организации в развиващите се 

страни и по този начин да съдейства за 

полагането на основите на доставките на 

храни;

5. за да се гарантира наличността на храни 

и за да се стабилизират цените, следва, 

от една страна, да се разработи про-

грама, която да наложи задължението за 

създаване на запаси в световен мащаб по 

подобие на установената в Европейския 

съюз схема за нефтени запаси и да се съз-

даде фонд за стабилизиране на цените на 

селскостопанските суровини;

6. едва един процент от Деветия европей-

ски фонд за развитие е предназначен за 

селското стопанство. Предвид значени-

ето на селскостопанския сектор за раз-

виващите се страни, от първостепенна 

важност е тази сума да се увеличи и 

селскостопанските сдружения да участ-

ват в изготвянето на националните 

индикативни програми.  



22

Европейската политическа система се осно-

вава на относително млади структури, и по 

тази причина е по-малко затворена от тази 

на повечето от държавите-членки. Въпреки 

че европейският демократичен модел е 

изграден на базата на представителната 

демокрация, в него ясно личат черти, харак-

терни за демокрацията на участието. Дого-

ворът от Лисабон предвижда едновременно 

укрепване на ролята на представителните 

сдружения и на гражданското общество 

в европейския институционален дебат и 

възможността европейските граждани да 

поемат инициативата за законодателно 

предложение (нов член 11 от Договора за 

Европейския съюз).

Развитието на социалния диалог от 70-те 

години насам, за което Европейският ико-

номически и социален комитет оказваше 

пряко съдействие, доказа с постигнатите 

резултати уместността на начините на упра-

вление, основаващи се на участието в една 

модерна демократична система. Благодаре-

ние на големия си опит като представител 

на живите сили на европейското граждан-

ско общество, Комитетът многократно е 

заявявал, че е готов да играе активна роля в 

засилването на компонента от европейския 

демократичен модел, свързан с участието.

В своята Бяла книга за европейското упра-

вление, Европейската комисия ясно призова 

гражданите за по-активно участие, като по 

този начин постави началото на общ разми-

съл относно всички измерения на това учас-

тие. След края на работата на Европейския 

конвент, на когото бе възложено да подготви 

Договора за създаване на Конституция за 

Европа, понятието „граждански диалог“ 

навлезе в официалния език.

С цел да създаде истински механизъм на 

демокрация на участието, Комитетът препо-

ръчва да се вземат под внимание принци-

пите и да се приемат мерките, както следва:

1.  демокрацията на участието трябва да 

допълва представителната демокрация, 

но не може да я замести, тъй като двата 

модела имат различна легитимност;

2. най-важното условие и основата на 

легитимирането на правото на участие е 

представителността на представителите 

на организираното гражданско обще-

ство, която е не само качествена, но и 

количествена;

3. гражданският диалог е форма на изразя-

ване на управлението и един от основ-

ните елементи на бъдещия европейски 

демократичен модел. Един интерактивен 

обществен дебат, който сам по себе си 

позволява включването на нормативна 

уредба в своя процес; се нуждае от 

институционализиране;

Демокрация на участието 
и граждански инициативи 
в Европейския съюз
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4. консултацията и участието са два раз-

лични начина на участие, като всеки 

от тях е подчинен на свои собствени 

изисквания: процесът на консултация 

по дефиниция е процес „отгоре-надолу“, 

при който инстанцията, която желае кон-

султация, определя инстанцията, с която 

да се консултира, докато участието е 

основно право на гражданите, основа-

ващото се на принципа „отдолу-нагоре“ в 

рамките на демокрацията на участието;

5. Комитетът предлага да организира инсти-

туционална платформа на гражданския 

диалог и активно да допринесе за н

ейното развитие;

6. трайното участие на членове на Комитета 

в националните организации на граждан-

ското общество и в дейностите от иконо-

мическата и социалната сфера в Европа 

представлява допълнително средство за 

осъществяването на гражданските ини-

циативи, в смисъла, даден им с Договора 

от Лисабон, ето защо Комитетът е готов да 

приложи този новаторски демократичен 

инструмент.  
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