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Шейсет години Европейска общност – да изградим нашето 
бъдеще!

На 13 март 2017 г., по повод годишнината от подписването на нашите договори, Евро-
пейският икономически и социален комитет ще организира конференция на високо рав-
нище в Рим на тема „Шейсет години Европейска общност – да изградим нашето бъдеще!“.

Нашата цел, разбира се, е да използваме годишнината на договорите, за да изтъкнем пред 
печатните медии и гражданите всички позитиви, които Европейският съюз е донесъл 
на нашите народи през годините, но преди всичко да изложим опасенията на граждан-
ското общество и неговите организации в нашите страни, като акцентираме не само 
върху мерките, които трябва да се предприемат, но и върху ролята, която трябва да 
играе демокрацията на участието, ако искаме да възстановим доверието на гражданите 
в Съюза и в националните и европейските институции

Конференцията ще бъде съсредоточена върху три теми: социалното измерение, иконо-
мическото измерение и политиките в областта на имиграцията и интеграцията.

Европейският проект е изложен на реална опасност. Днес самото му съществуване се 
поставя под въпрос, главно от националистически и популистки кръгове, докато до неот-
давна никой в държавите членки не оспорваше неговите предимства и всички в държа-
вите, които все още не бяха негови членове, искаха да се присъединят към него. Той беше 
пристан на мира, демокрацията, прогреса, благоденствието и просперитета на гражданите 
и предприятията. Все още си давахме сметка за ужасите, които бяха донесли национа-
лизмът и ксенофобията, и за щетите, които границите и стените бяха нанесли както на 
свободата, така и на икономиката. Би било полезно да си припомним всичко това.

Гледайки към бъдещето, трябва да формулираме и защитаваме мерките, които трябва да 
се предприемат оттук нататък, както и духа, който те трябва да носят. Трябва да осигурим 
истинско социално измерение на Европа и да отхвърлим всяка форма на социален упа-
дък и увеличаване на неравенствата, за да си върнем доверието на нейните граждани. 
Трябва да извадим икономиката от застоя, като ѝ дадем нов тласък, а не като я задушаваме 
с рецесия, и да вземем решение за справедливо, стабилно и солидарно управление на 
миграционните потоци, най-малкото защото много врагове на Съюза извличат голяма 
част от своята опасна пропаганда именно от ситуацията, в която се намираме.

Има работа за вършене, решения за намиране и идеи за защитаване. Ние обаче сме 
представителите на организациите на гражданското общество в нашите държави. Дори 
когато времената са трудни – и особено когато са трудни – нашият дълг е да действаме 
и да заявяваме позицията си. Имаме компетентността да проучваме и създаваме, и имаме 
силата да заявим публично това, което правим в името на всички онези, които са пред-
ставлявани от нашите организации.

Жорж Дасис
Председател на ЕИСК
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Европейският стълб на 
социалните права трябва 
да бъде положителен 
проект за всички
Промените в трудовата сфера следва да се използват за 
насърчаване на приобщаващ и устойчив икономически растеж 
за всички.

По време на януарската пленарна сесия 
ЕИСК прие становище по структурата на 
европейския стълб на социалните права 
(ЕССП), предложена от Европейската коми-
сия за изграждане на един „по-задълбочен 
и по-справедлив икономически и паричен 
съюз (ИПС)“ и за постигането на рейтинг 
„ААА „социална Европа“. Разискването се 
проведе в присъствието на Мариан Тей-
сен, европейски комисар по заетостта, 
социалните въпроси, уменията и трудо-
вата мобилност, и Мария Жуан Родригеш, 
докладчик на Европейския парламент по 
темата ЕССП.

В становището са изложени първона-
чалните идеи и предложения на ЕИСК за 
справяне с някои от големите предизви-
кателства, пред които е изправена Европа 
днес. Комитетът подчертава, че стълбът 
трябва да предложи положителен проект 
за всички — с политики, които да улеснят 
увеличаването на заетостта, социалния 
напредък и  производителността като 
основните фактори за устойчив рас-
теж, и национални системи за социална 
закрила и пазари на труда, които са прис-
пособими и подготвени за бъдещето. ЕИСК 
е убеден, че бъдещето на труда следва да 
бъде ключов приоритет в рамките на деба-
тите относно стълба, за да се гарантира, 
че е справедлив и приобщаващ и води до 
социален напредък. Противно на първо-
началното предложение на Комисията, 
отначало стълбът да се прилага само към 
еврозоната, ЕИСК счита, че той следва да 
се прилага за всички държави членки, 
като същевременно се отчита, че за евро-
зоната може да са необходими конкретни 
инструменти/механизми.

Становището, което беше поискано от 
председателя на Комисията Жан-Клод 
Юнкер и  е резултат от няколко месеца 
работа, е  изготвено от докладчиците 
Яцек Кравчик, председател на група 

„Работодатели“ в ЕИСК, Габриеле Бишоф, 
председателка на група „Работници“, 
и Лука Жайе, председател на група „Други 
интереси“ на ЕИСК. То се основава на 
резултатите от националните дебати, 
проведени от ЕИСК във всички 28 държави 
членки, като в консултациите участваха 
около 1800 представители на организации 
на гражданското общество.

При представянето на становището г-н 
Яцек Кравчик, председател на група „Рабо-
тодатели“ на ЕИСК, заяви: „Без икономиче-
ски успех никоя от държавите — членки на 
ЕС, не би могла да си позволи социалната 
система, която има. Без успешни друже-
ства, които да създават работни места, 
няма да има благоденствие. Ето защо 
конкурентоспособността е предпоставка 
за поддържането на европейския социа-
лен модел. Държавите членки трябва да 
адаптират трудовите пазари и системите 
за социална закрила към променящите се 
реалности. Трябва да се постигне прави-
лен баланс между гъвкавост и сигурност 
Добре разработените подходящи показа-
тели биха могли да помогнат на държавите 
членки да постигнат положителни резул-
тати.“ Г-н Кравчик обърна внимание и на 
факта, който ясно пролича при национал-
ните дебати – всички действия в областта 
на пазарите на труда и социалните системи 
трябва да зачитат разделението на компе-
тенциите и принципа на субсидиарността.

Габриела Бишоф, председател на група 
„Работници“ в  ЕИСК, изтъкна: „Евро-
пейските работници искат кон-
кретни действия за подобряване 
на своите условия на живот и  труд, 
както и  да възстановим вярата им 
в  ЕС. Нарастващото неравенство 
заплашва да унищожи нашето обще-
ство и  тласка все повече хора към 
тези, които искат да ни разделят. 
Намаляването на неравенството по 

отношение на доходите е от първо-
степенно значение; по-големите въз-
можности за колективно договаряне 
в Европа са предпоставка за по-спра-
ведливо заплащане и  разпределение 
на богатството. Ето защо искаме 
показатели относно обхвата на колек-
тивното трудово договаряне в Европа. 
По-голямо сближаване в  заплатите 
също би спомогнало за преодоляване 
на много от проблемите, пред които 
сме изправени. Изтече времето на 
добрите намерения. Европа — в смисъл 
на всички нас в различните ни роли — 
спешно трябва да предостави конкретни 
решения, които да вдъхнат надежда и да 
дадат сигурност в този бързо променящ 
се свят.“

Лука Жайе, председател на група „Други 
интереси“ на ЕИСК, подчерта: „Трябва да 
изградим Европейски съюз с  грижа за 
хората. Следователно стълбът следва да 
се отнася до всички граждани през целия 
им живот, включително тези, които са 
изключени или не са в състояние да участ-
ват на пазара на труда. Социалният стълб 
трябва да представлява проект с положи-
телен заряд за европейските граждани, 
да отговори на нарастващата бедност 
и неравенство. Дебатите относно евенту-
ален стълб ясно показват значението на 
свързването му с Програмата до 2030 г. 
за устойчиво развитие и за реформиране 
на социалната държава, излизайки извън 
рамките на публичните органи. Социал-
ните инвестиции, социалната икономика, 
социалното предприемачество и  соци-
алните иновации биха могли да играят 
ключова роля в тези реформи и при оси-
гуряването на качествени услуги и достъпа 
до тях за всички граждани.“

Комисар Мариан Тейсен подчерта значе-
нието на приноса на ЕИСК към по-нататъш-
ната работа на Европейската комисия по 
изграждане на стълба: „Бих искала да поз-
дравя тримата докладчици от трите групи 
не само за степента на амбициозност, но 
и за комплексния характер на въпросите, 
разгледани в становището. Без съмнение 
това е ценен принос към консултацията 
относно европейския стълб на социал-
ните права.“

В заключителната част на дебата г-н Жорж 
Дасис, председател на ЕИСК, подчерта, че 
предложенията трябва да бъдат осъщест-
вени за широката общественост: „Непре-
къснато има новости в области като 
техниката, управлението и  марке-
тинга. Крайно време е  за иновации 
в социалната сфера.“

Становището на ЕИСК ще бъде взето пред-
вид в  окончателното предложение на 
Комисията за европейски стълб на соци-
алните права, което се очаква през следва-
щите няколко месеца. ЕИСК ще продължи 
да следи и да участват активно в работата 
и разискванията относно ЕССП. (dm)� l

УВОДНА СТАТИЯ
Уважаеми 
читатели,

ISSN 1830-6381

Eвропейски икономически и социален комитет
Mост между Европа и организираното гражданско общество
февруари 2017 | BG

ЕИСК инфо



©
 Shutterstock

©
 Shutterstock

ЕИСК организира дебат относно бъдещето 
на еврото и задълбочаването на ИПС

Да се наблегне повече на политическите аспекти на еврозоната, като се постави по-голям акцент 
върху ключовите приоритети, важни за нейните граждани, отколкото върху конкретни количествени 
цели и технически въпроси – няма друг осъществим вариант за развитието ѝ. Още веднъж ЕИСК при-
зова политическите лидери в ЕС да ускорят процеса на задълбочаване на икономическия и паричен 
съюз (ИПС), за да се осигури по-голямо сближаване между държавите членки и ЕС като цяло да стане 
по-проспериращ, конкурентоспособен и устойчив в рамките на концепцията за споделения суверенитет.

Това бяха едни от основните послания от дебата на високо равнище относно „Бъдещето на еврото – 
Заплахи и възможности за втори етап на задълбочаване на ИПС“, проведен от ЕИСК на 2 
февруари. Целта на проявата беше да се окаже подкрепа за изграждането на консенсус относно необ-
ходимата амбициозна пътна карта за завършването на ИПС до 2025 г., като част от една цялостна визия 
за бъдещето на ЕС.

Група експерти обсъдиха различните заплахи и възможности, свързани със завършването на втория 
етап на ИПС, както е посочено в доклада на петимата председатели (2017—2025 г.). Ораторите, сред 
които беше и председателят на Работната група за Еврогрупата Томас Визер, представиха пълен набор 
от идеи и варианти, които могат да бъдат проучени за кратко-, средно- и дългосрочното развитие на 
управлението на еврозоната. (mm)� l

Икономическото бъдеще на 
Европа е цифрово

ЕС се нуждае от амбициозни цели
На пленарната си сесия на 25 и 26 януари Европей-
ският икономически и  социален комитет (ЕИСК) 
приветства инициативите на Европейската комисия 
относно Европейския кодекс за електронни съоб-
щения, Органа на европейските регулатори в облас-
тта на електронните съобщения (ОЕРЕС), плана за 
действие 5G и схемата за подпомагане на публичните 
органи, които желаят да предложат безплатен достъп 
до безжичен интернет (WiFi4EU). „Създаването на 
общоевропейски, модерен цифров единен пазар 
е важно за подобряването на конкурентоспособ-
ността и устойчивостта на Европа, и оттук – 
за генерирането на икономически растеж 
и откриването на работни места“, заяви Улрих 
Сам (група „Работодатели“, Германия), докладчик 
по становището относно европейско общество на 
гигабитов интернет. „Не трябва да забравяме, че 
този процес не протича във вакуум, а на фона 
на силната конкуренция на САЩ и Азия“, изтъкна 
той. ЕИСК обсъди и прие пет становища, свързани 
с по-широката тема за свързването на Европа.

ЕС трябва да поеме водеща роля, за да гарантира 
последователна, общоевропейска модернизация 

и изграждане на мрежи с голям капацитет, тъй като 
само един завършен цифров единен пазар може да 
осигури всички възможни икономически и социални 
ползи. Ще бъдат необходими схеми за подкрепа за 
разширяване на обхвата към изолираните райони.

Инициативата WiFi4EU на Комисията, която пред-
вижда отпускането на средства за свободен интернет 
достъп на обществени места, е насочена в правил-
ната посока. „Тази инициатива ще донесе ползи 
от гледна точка на достъпността и икономи-
ческия растеж“, заяви Емилио Фатович, докладчик 
по становището относно свързаността с интернет на 
местните общности. Той обаче счита, че предвиде-
ният бюджет от 120 милиона евро не е достатъчен, 
като се има предвид, че трябва да бъдат осигурени 
висококачествени безжични интернет услуги с мини-
мална скорост от 100 Mb/s. Комисията трябва да уста-
нови ясни правила за разпределянето на средствата. 
Така например Комитетът предлага за всяка държава 
да се резервира предварително една максимална 
сума, а 20% от бюджета да се заделят за по-слабо 
развитите в икономическо и цифрово отношение 
райони, като островите, планинските и перифер-
ните райони или регионите, засегнати от природни 
бедствия. (sma)� l

Завършването на архитектурата 
на еврозоната е ключово условие 
за просперитета и стабилността

На януарската пленарна сесия на ЕИСК беше про-
веден дебат с комисар Пиер Московиси за състоя-
нието на европейската икономика и перспективите 
за задълбочаване на Икономическия и паричен съюз 
(ИПС). Членовете на ЕИСК предадоха по комисар 
Московиси ясното послание, че европейските граж-
дани и икономически участници имат спешна нужда 
да видят ангажираност и чувство за посока у евро-
пейските лидери, по-специално по време на дебата 
за липсващите звена от един истински ИПС. Процесът 
на интеграция на ЕС и по-специално на еврозоната 
може да бъде устойчив само ако икономическите, 
фискалните, финансовите, социалните и политиче-
ските аспекти напредват едновременно, дори ако 
това налага евентуална промяна в Договора.

„Хубаво е да се прави преглед на миналите пости-
жения на всяка последователна среща на върха 
на ЕС, но това не е достатъчно“, заяви Йост ван 
Ирсел (група „Работодатели“, Нидерландия), пред-
седател на икономическата секция на ЕИСК. „При-
зоваваме европейските политически лидери 
да приемат прозрачна и обвързана със срокове 
пътна карта за завършване на ИПС. Нуждаем се 
от стабилност, надеждност и предсказуемост 

в рамките на концепция за европейски суверени-
тет. Това е единственият начин да уверим граж-
даните и инвеститорите в необратимостта 
на еврото и  на нашето европейско бъдеще“, 
посочи той.

Комисар Московиси направи преглед на икономиче-
ската ситуация в ЕС, където се очаква растеж от 1,6% 
през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. В обръщението си той 
посочи: „Визията ми е Европа, която е обединена 
както социално, така и фискално, и която може 
да противодейства на популизма и да работи 
заедно за икономическа конвергенция във възхо-
дяща посока и за социалния прогрес на своите 
граждани. Тъй като се очаква еврото да бъде 
паричната единица на целия ЕС, е крайно необхо-
димо неговата архитектура да бъде завършена, 
като приносът на ЕИСК към тази дискусия ще 
бъде високо оценен“. Тези виждания бяха изразени 
и по време на проведения на 2 февруари публичен 
дебат на Комитета за бъдещето на еврото и задъл-
бочаването на ИПС. (mm)� l

Премахване на пречките пред единния пазар, 
без да се отстъпва от социалните права
Единният пазар е застрашен: докато САЩ, Австралия 
и Япония успяха значително да увеличат вътрешното 
си търсене, единният европейски пазар — основен 
елемент на европейската интеграция и проспери-
тет — отбеляза ръст от едва 0,4 %, а в еврозоната 
той на практика се е свил с 1,6 % между 2008 и 2015 г. 
Освен това злоупотреби като социалния дъмпинг, осо-
бено при трансграничното предоставяне на услуги, 
подкопават доверието на работниците и честните 
предприятия в единния пазар, а публичната подкрепа 
намалява.

„Но това работи срещу нашата икономика. 
Необходимо е  стимулиране, единният пазар 
трябва да бъде завършен, но не за сметка на 
правилата и  основните социални и  икономи-
чески права“, заяви докладчикът Оливър Рьопке 
(група „Работници“ – Австрия). „За добре функцио-
ниращ единен пазар особено при извършването 
на трансгранични дейности трябва да се спазва 
европейското и  националното законодател-
ство“. Европейската интеграция трябва да намери 
правилния баланс между икономическо, социално 

и екологично развитие и да задълбочи икономиче-
ското и социалното сближаване между държавите 
членки.

В становището си по собствена инициатива относно 
„Заплахи и пречки пред единния пазар“, ЕИСК при-
зовава и за:
�l лоялна конкуренция: спазване на европейското 

и националното законодателство, защита на пра-
вата на работниците и на принципа, че за една 
и съща работа на едно и също място се получава 
едно и също заплащане, както и прекратяване на 
фиктивното командироване на работници и на 
нелоялните практики в областта на обществените 
поръчки;

�l отстраняване на пазарните пречки: по-добра сис-
тема за признаване на квалификации и дипломи, 
премахване на регулаторните пречки и др.;

�l регулирана данъчна политика: преминаване към 
обща консолидирана корпоративна данъчна 
основа, докладване по страни и противодействие 
на избягването на данъци и данъчните убежища. 
(sma)� l

ЕИСК и ЕК си сътрудничат в конференция за 
стартиране на платформата за кръговата 
икономика
По време на двудневна конференция, организирана 
съвместно от Европейската комисия и ЕИСК на 9 и 10 
март 2017 г. в Брюксел, ще бъде поставено началото 
на платформа на заинтересованите страни в областта 
на кръговата икономика.

ЕИСК е отправял призиви за такава платформа, която 
да насърчава сътрудничеството между различните 
мрежи на гражданското общество и участниците 
в прехода към кръгова икономика.

„За да постигнем бързи и практически резултати, се 
нуждаем от най-важните участници и преобразова-
тели, а именно гражданското общество“, обяснява 
членът на ЕИСК Бренда Кинг (група „Работодатели“ – 
Обединено кралство), председател на Обсерва-
торията на устойчивото развитие (ОУР) на ЕИСК. 
„Европейските заинтересовани страни, участващи 

в кръговата икономика, с нетърпение очакват да спо-
делят своя опит и да обсъдят най-важните аспекти 
на прехода към икономика с ефективно използване 
на ресурсите“, добавя Мартин Сикер (група „Работ-
ници“ – Нидерландия), председател на секция „Еди-
нен пазар, производство и потребление“ на ЕИСК.

В много от своите неотдавнашни становища ЕИСК 
подчерта необходимостта от трансформация на 
нашата икономика от линейна към кръгова, което 
отразява призива на европейското организирано 
гражданско общество за смели действия в областта 
на ефективното използване на ресурсите. ЕИСК под-
крепя амбициозното прилагане на плана за действие 
на Европейската комисия за кръговата икономика, 
който обединява заинтересовани страни и държави 
членки в едно колективно и координирано усилие. 
(sma)� l

Представяне на приоритетите на малтийското 
председателство

Ян Борг, малтийски парламентарен секретар за 
фондовете на ЕС и председателството през 2017 г., 
представи приоритетите на малтийското председа-
телство на ЕС на януарската пленарна сесия на ЕИСК. 
Презентацията му беше последвана от оживена 

дискусия с членовете на ЕИСК (за повече информа-
ция за планирания консултативен принос на ЕИСК 
към малтийското председателство, вж. януарския 
брой на информационния бюлетин).� l
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ЕИСК иска презаселването да не се 
обвързва със споразуменията за 
партньорство
По оценки на Върховния комисар за бежанците на 
ООН (ВКБООН) през 2017 г. броят на нуждаещите се 
от презаселване лица ще възлиза на 1,2 милиона. 
През 2015 г. в света бяха презаселени само 80 000 
души. Липсата на истинска програма за презаселване 
и на възможност за законно влизане в Европа тласка 
множество разселени лица, нуждаещи се от между-
народна закрила, в  ръцете на опасни незаконни 
трафиканти. В своето становище относно предло-
жената рамка на ЕС за презаселване ЕИСК приветства 
предложението за рамка на ЕС за презаселване като 
необходим инструмент за подпомагане на лицата, 
търсещи такава закрила, а също и като стъпка към 
обща политика в областта на убежището, за която 
ЕИСК призовава отдавна. Подобна система ще оси-
гури по-добра подкрепа на страните по външните 
граници на ЕС.

ЕИСК би искал критериите за презаселване да се 
основават на уязвимостта на хората и  да не са 

свързани със споразуменията за партньорство, 
помощта за развитие или ефективното сътрудни-
чество с трети страни в областта на убежището. Той 
призовава за привличане на ВКБООН в качеството 
му на международен орган, разполагащ с право-
мощия и експертен опит да преценява дали дадено 
лице се нуждае от закрила или не. Той би трябвало 
да бъде включен в Комитета на високо равнище по 
презаселването, както и самият ЕИСК. Комитетът 
не препоръчва никакви специални права, които да 
дават възможност на държавите — членки на ЕС, 
или на трети страни сами да осъществяват подбора.

Програмите за презаселване трябва да бъдат 
съпровождани от програми за ранна, ефективна 
и успешна интеграция, включващи достъп до пазара 
на труда, признаване на квалификациите и пре-
доставяне на професионално и езиково обучение. 
Гражданското общество може да изиграе решаваща 
роля. (sma)� l

ЕИСК счита, че политиците и гражданското 
общество трябва да предприемат 
действия срещу трафика на хора
Филмова прожекция, организирана 
съвместно с ООН, подчертава 
жестокостта на трафика на деца
На 10 януари 2017 г. ООН и ЕИСК представиха филма 
Sold на Дж. Д. Браун в Центъра за изящни изкуства 
в Брюксел (БОЗАР). Прожекцията беше открита от 
члена на ЕИСК Мади Шарма (група „Работодатели“, 
Обединено кралство) и Дебора Сюър, директор на 
Регионалния информационен център на ООН за 
Европа. Филмът показва бруталността и безчовеч-
ността на трафика на деца.

Всяка година милиони хора по света стават жертва на 
трафика, а по данни на Службата на ООН по наркоти-
ците и престъпността (UNODC) сексуалната експло-
атация е най-често срещаната форма на трафик на 
хора (53 %), следвана от принудителния труд (40 %), 
при който се наблюдава нарастване. Работният доку-
мент на Евростат за 2015 г. относно трафика на хора 
показва, че 69 % от регистрираните жертви в ЕС са 
били жертви на трафик с цел сексуална експлоата-
ция, а 19 % — с цел принудителен труд. В световен 
мащаб 49 % от жертвите на трафика са жени, а 33 
% – деца.

В своите становища относно трафика на хора ЕИСК 
призова за по-голяма защита и подкрепа за жерт-
вите, които често са идентифицирани на първо място 
от местните организации на гражданското общество. 
Комитетът смята, че това е от съществено значение 
жертвите да бъдат подпомогнати да се реинтегрират 
в правовото общество, от което са били изключени. 
Интегрирането им на пазара на труда трябва да бъде 
подпомагано с публично финансиране. 

Прожекцията беше последвана от дебат с участието 
на представители на Службата на ООН по наркоти-
ците и престъпността, МОТ, УНИЦЕФ и Мади Шарма, 
която призовава за по-решителни политически 

действия и преосмисляне на европейските поли-
тики. Освен обсъждане на причините и възможните 
мерки срещу трафика на хора, ораторите подчертаха 
важната роля на организациите на гражданското 
общество и на всеки отделен човек и призоваха за 
съвместни действия. (jk)� l
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Иновациите и науката от полза за всички – какво ново?
от заместник-председателя на 
ЕИСК Гонсалу Лобу Шавие

Знаейки, че „Хоризонт 2020“ разполага с бюджет 
от 80 млрд. евро за финансиране на научноизсле-
дователски и иновационни проекти за период от 
седем години, лесно бихте могли да стигнете до 
заключението, че потенциалното ѝ  въздействие 
върху живота на хората би могло да бъде много 
положително от гледна точка на създаването на 
работни места и добавената стойност за европей-
ската икономика.

Какво мислят за това обикновените хора?

Научната общност изрази голямо доверие в потен-
циала на инициативите по „Хоризонт 2020“, но 
също така предупреди ЕС, че те трябва да обхванат 
цялата верига за научни изследвания и иновации – 
от фундаменталните до продуктово ориентираните 
научни изследвания. В становището си относно„-
Средносрочна оценка на програмата „Хоризонт 
2020“ (докладчик Улрих Сам, група „Работодатели“, 
Германия) ЕИСК заявява, че „само добре балансира-
ната подкрепа по цялата верига ще гарантира, че съз-
даването на ноу-хау води до прилагането на ноу-хау 

и в крайна сметка – до обществени и икономически 
ползи“, т.е. ще има положително въздействие върху 
живота на гражданите.

Истината е, че понастоящем обикновените хора 
знаят твърде малко за въздействието, което могат 
да имат резултатите от научните изследвания и ино-
вациите върху тяхното ежедневие.

Ако към това се добави фактът, че между държавите 
членки (все още) съществуват значителни разлики 
по отношение на инфраструктурата в областта на 
научните изследвания и иновациите, става ясно защо 
казвам, че само увеличаването на бюджета на про-
грамата за дейности за насърчаване на науката и ино-
вациите в обществото няма да промени възгледите 
на средностатистическия гражданин по този въпрос.

Ето защо се застъпваме за подобряване на основното 
финансиране на научните изследвания и иновациите 
в по-слабо подготвените региони в Европа, преди да 
се постави акцент върху т.нар. „отговорни научни 
изследвания и иновации.

Европа разполага с още три години, за да постигне 
по-добро изпълнение на програмата чрез опростя-
ване на правилата, използване на по-ясен език 

в поканите за участие, демократизиране на кръга 
от кандидати, създаване на възможности за финан-
сиране на малки и средни по мащаб проекти, които 
обаче имат голямо въздействие, както и чрез включ-
ването на социалните медии като основен компо-
нент, например в процеса на разпространяване на 
успешни примери, когато това е от съществено зна-
чение за повишаване на осведомеността — това са 
посланията, които следва да се имат предвид.

Би трябвало също да се проучи идеята за създаване 
на курсове в областта на иновациите за журналисти 
или награда за журналистика в областта на иноваци-
ите с цел насърчаване на разбирането от страна на 
обикновените хора за това какво може да направи 
„Хоризонт 2020“ за техния живот. В края на краищата 
те са крайните потребители на научните изследвания 
и иновациите.

Всичко това показва, че научните иновации и изслед-
вания не са нещо чак толкова сложно! Те могат да 
подобрят качеството на живот и да ни направят още 
по-горди от факта, че принадлежим към една Европа 
на всички и за всички. Просто е, нали?� l

Структура на паметта
Изложба на портрети

За да отбележи малтийското председател-
ство на ЕС, ЕИСК отваря вратите си за изложба 
на съвременни портрети на международно при-
знатия малтийски фотограф Джоузеф П. Смит. 
Изложбата включва снимки на дълголетниците 
от стария град Биргу и видеопрожекция на интер-
вюта с героите от портретите и на дейностите зад 
кадър. Изложбата ще бъде официално открита на 
22 февруари 2017 г. по време на февруарската 
пленарна сесия на ЕИСК и ще продължи до 24 
март 2017 г. в сграда JDE, фоайе 6. (jp)� l

Борба срещу планираното 
остаряване: ЕИСК изигра 
пробивна роля, твърди една 
нова книга
В наскоро публикуваната си книга, озаглавена „Да разберем планираното 
остаряване“, бразилската преподавателка по право в областта на окол-
ната среда и биоправо Камила Поуп разглежда причините, цената и въз-
действието на планираното остаряване. В книгата се разглежда подробно 
работата на ЕИСК по тази тема, от основополагащото становище на Тиери 
Либар през 2013 г. и последващия проект по време на председателството 
на Анри Малос, до проучването относно „Въздействието на посочването 
на продължителността на живота на продуктите върху етикетите“ през 2016 г. Заключението е: „Няма 
съмнение, че мобилизирането на Европейския икономически и социален комитет посредством изготвя-
нето на становище, последвано от създаването на програма за борба с планираното остаряване, е една 
от най-важните мерки по този въпрос, предприемани досега от публичните власти“.

Kamila Pope, Understanding Planned Obsolescence – Unsustainability Through Production, Consumption 
and Waste Generation, (Камила Поуп, Да разберем планираното остаряване – неустойчивост чрез про-
изводство, потребление и генериране на отпадъци) Kogan Page, 2017, 240 стр. (dm)� l
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Председателят Дасис поздрави новоизбрания 
председател на Европейския парламент

На 19 януари председателят на ЕИСК 
Жорж Дасис изпрати поздравително 
писмо до Антонио Таяни по случай изби-
рането му за председател на Европейския 
парламент. Г-н Дасис изрази надежда, 
че отличното сътрудничество, белязало 
отношенията между ЕИСК и Европейския 
парламент, ще продължи и  в бъдеще 
и увери г-н Таяни, че ЕИСК ще предложи 
пълната си подкрепа на Европейския 
парламент за предстоящата предиз-
викателна задача: „Избирането ви се 
случва в  кризисен момент за Евро-
пейския съюз. Една от най-важните 
задачи за европейските политици 
е  да извоюват обратно доверието 
и интереса на гражданите в нашия 

проект и нашата работа. Европей-
ският парламент, като демокра-
тично избран орган на ЕС, трябва 
да играе основна роля. Европейският 
икономически и социален комитет, 
като представителен орган на орга-
низираното гражданско общество 
в Европа, е готов да бъде силен парт-
ньор в това усилие.“

Жорж Дасис предложи също така да 
се търсят начини за обогатяване на 
последващите дейности в ЕП, свързани 
със становищата на Комитета, да се оси-
гури подходяща координация между 
членовете на ЕП и на ЕИСК и да се набе-
лежат други съвместни приоритети. Той 
покани г-н Таяни да направи обръщение 
към асамблеята на ЕИСК на някоя от пред-
стоящите пленарни сесии на Комитета: 
„Убедени сме, че Вашето присъствие 
ще затвърди още повече връзките 
между законодателната власт на 
Съюза и представителите на него-
вото гражданско общество“, заключи 
председателят Дасис. (dm)� l

Членът на ЕИСК Том Джоунс участва в международната 
Зелена седмица в Берлин

Членовете на ЕИСК Том Джоунс (група 
„Други интереси„, Обединено кралство, 
Ярмила Дубравска (група „Работода-
тели“, Словакия) и Пирошка Калай (група 
„Работници“, Унгария) участваха в меж-
дународната Зелена седмица в Берлин – 
селскостопански панаир, посветен на 
храните и земеделието, уникална проява, 
която всяка година привлича над поло-
вин милион посетители.

Г-н Джоунс беше гост на дискусионна група 
на тема „Декларацията от Корк 2.0: от 
размисъл към действие“, в която участ-
ваха още европейският комисар Фил Хоган 
и германският министър на земеделието 
Кристиян Шмид. Г-н Джоунс посочи, че 
развитието на селските райони трябва да 
се съсредоточи по-конкретно върху под-
помагането на предприемчивите млади 
земеделски стопани и младежта от сел-
ските райони. Един от начините, по които 
тази подкрепа трябва да се реализира, 
е чрез предоставянето на високоскоростен 
широколентов достъп в селските райони, 
което би било от полза както за по-мла-
дото поколение, така и за предприятията. 

Ако се актуализират, съоръженията за 
селски и земеделски туризъм биха могли 
да допринесат за икономическия растеж 
и  създаването на работни места. Раз-
влекателните дейности, свързани със 
здравето, носят огромен потенциал, тъй 
като привличат повече хора към селските 
райони. Освен това потребителите, които 
играят ключова роля за съживяването на 
селските райони би трябвало да бъдат 
информирани за ценността на проследи-
мите хранителни продукти, произведени 
по устойчив начин.

Програмата за развитие на селските 
райони и  ОСП сами по себе си не са 
в  състояние да спрат упадъка на сел-
ските райони. Необходимо е на селските 
райони да се предоставят средства от 
други инвестиционни фондове на ЕС. 
Промените зависят най-вече от пред-
приемаческия дух на местните хора 
и предприятия (включително социалните 
предприятия), които запълват празно-
тите в селата, където вече няма общест-
вени услуги. Устойчивите селски райони 
са от полза за всички граждани. (sma)�l

Новогодишен прием в Кралския дворец
По традиция кралят и кралицата на Бел-
гия организират прием в Кралския дво-
рец в началото на новата година, за да 
отправят своите най-добри пожелания 
към ръководителите на институциите на 
ЕС и постоянните представителства към 
ЕС в Брюксел. Тази година приемът се 
състоя на 25 януари. ЕИСК беше предста-
вен от председателя Жорж Дасис, замест-
ник-председателите Гонсалу Лобу Шавие 
и  Майкъл Смит, генералния секретар 
Луис Планас и началника на отдел „Про-
токол“ Доминик-Франсоа Барет. (dm)� l

НАКРАТКОЕвропа да се променя: какви 
са предизвикателствата пред 
профсъюзите?
от група „Работници“ на 
ЕИСК

На 15 февруари 2017 г. група „Работ-
ници“ проведе извънредно заседание, 
за да обсъди стратегията и  приорите-
тите си в контекста на силно променящ 
се свят – избирането на новия президент 
на САЩ, перспективата на излизането на 
Обединеното кралство от ЕС, края на 
неформалната „голяма коалиция“ в Евро-
пейския парламент, правителствената 
криза в Италия и предстоящите избори 
в  Нидерландия, Франция и  Германия. 
Участниците обсъдиха предизвикател-
ствата и възможностите за европейските 
профсъюзни организации, изправени 
пред тези нови институционални 
и политически развития, които повече 
от всякога изискват да се защитават 

демократичните ценности и принципите 
на правовата държава срещу все по-агре-
сивните популистки движения и тяхната 
подвеждаща пропаганда.

Всички участници силно подчертаха, 
че създаването на нов икономически 
и социален модел на ЕС за заетост и рас-
теж, който действително да създава бла-
гоприятни условия за благоденствието на 
неговите граждани, е най-добрата защита 
срещу това явление. Те изтъкнаха тесните 
връзки между бъдещето на ЕС и създа-
ването на истински стълб на социалните 
права, и разгледаха начините за пости-
гане на напредък в установяването на 
тесни връзки с главни публични и частни 
инвестиции, така че да се създават нови 
работни места. Приетото неотдавна 
становище на ЕИСК относно социалния 
стълб предлага добра отправна точка, 
тъй като е съсредоточено върху специ-
фични предложения как този проект да се 
превърне в положителни, съдържателни 
мерки за подобряване на условията на 
живот и труд на хората и за възстановя-
ване на доверието им в Съюза. (mg)� l

Към справедлива икономика на споделянето: 
ролята и мястото на платформите за сътрудничество
от група „Други интереси“ 
на ЕИСК

На конференция, проведена на 5 декем-
ври 2016 г. под председателството на Лука 
Жайе (Италия), председател на група „Други 
интереси“ на ЕИСК, активисти от социалната 
и  солидарната икономика представиха 
примери за създаването на справедливи 
платформи на споделянето и  изтъкнаха 
разнообразието от модели, възможности 
и предизвикателства, които те предлагат на 
законодателите и обществото.

Цифровите платформи са в  основата на 
„икономиката на споделянето“. Навсякъде 
в ЕС и по света, отделни хора, социални 
предприемачи и общности използват тези 
мощни инструменти за създаване и съхра-
няване на споделени стоки и услуги и оси-
гуряване на достъп до тях. Преследваните 
от тези заинтересовани страни цели за 
справедливост и преразпределение правят 

техните модели на цифрови платформи 
коренно различни от онези, които присво-
яват стойността, създавана от ползвателите 
и участниците в платформите и се поставят 
над социалните закони и справедливост. 
Тези платформи трябва да бъдат признати 
и регламентирани по справедлив начин.

С подкрепата на група „Други интереси“, 
шест организации, работещи в областта 
на социалната и солидарната икономика, 
както и Commons – социално движение, 
в  което участват общности на ползва-
тели, управляващи съвместно ресурси – 
събраха почти 200 души в Брюксел с цел:
�l да научат повече за успешни примери 

за платформи за сътрудничество 
в  областта на културата, храната, 
земята, обмена на услуги между пред-
приятия, местните валути и др.;

�l да обсъдят някои правни въпроси: 
трудово право, собственост, договори 
и данъчно облагане;

�l да обяснят какво очакват от Евро-
пейския съюз, държавите членки 
и градовете;

�l да насърчат партньорствата.

Група „Други интереси“, много от чиито 
членове идват от сектора на социалната 
икономика, отново подчерта водещата му 
роля за изграждането на демокрацията на 
участието чрез поддържането и изграж-
дането на контакти с представителите на 
организациите на гражданското общество 
по света. (cl)� l
� l

Фотоизложба на полския режисьор Анджей Вайда

от група „Работодатели“ 
в ЕИСК

През януари ЕИСК представи изложба 
с  над 30 фотографии на починалия 
неотдавна полски филмов режисьор 
Анджей Вайда На снимките — дело на 

световноизвестния фотограф Чеслав 
Чаплински, са показани някои интересни 
момента от професионалния и частния 
живот на Вайда.

„Не е  преувеличение да се каже, че 
Анджей Вайда беше всепризнат 
майстор и символ на европейското 

кино“, заяви Яцек Кравчик, председател 
на група „Работодатели“ на ЕИСК, при 
закриването на изложбата на 25 януари. 
Той препоръча на присъстващите да 
видят последния филм на Вайда („Оста-
тъчни образи“), който ще бъде показан 
в Брюксел през март.

Полският белетрист, драматург и сцена-
рист Мацей Карпински сподели своите 
много лични спомени от работата си 
с Анджей Вайда. Той подчерта, че Вайда 
беше не само голям полски творец, но 
и голям европеец, проявяващ жив инте-
рес към европейските въпроси и прите-
жаващ големи познания в тази област.

Изложбата беше организирана по иници-
атива на група „Работодатели“ на ЕИСК. 
(lj)� l
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