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-1На заседанието на пленарната асамблея присъстваха г-н Max KOHNSTAMM, бивш секретар
на Върховния орган на ЕОВС и сътрудник на г-н Jean Monnet, както и г-н M. Jacques
BARROT, член на Европейската комисия, който направи изказване по повод приемането на
становище „Европейска транспортна политика – Бяла книга“.

1. РЕЗОЛЮЦИЯ
ОТНОСНО
50-ТАТА
ГОДИШНИНА
ПОДПИСВАНЕТО НА РИМСКИТЕ ДОГОВОРИ
–

Главен докладчик: г-н FRERICHS (Работодатели – DE)

–

Препратки: CESE 350/2007 fin

–

Ключови точки:

ОТ

За ЕИСК създаването на ЕИО и на Евратом постави началото по пътя за един все по-тесен
съюз между държавите и все по-многобройното население, който през последните 10
години на 20-и век успя да преодолее разделението в Европа.
Общите политики, свободното движение на хора, създаването на обширен единен пазар без
вътрешни граници, въвеждането на единната парична единица, представляват за Комитета
някои от големите етапи, които белязаха пътя към общия просперитет, непознат до този
момент в Европа, без при това да се пренебрегват трудностите, които продължават да се
наблюдават по отношение на икономическото, социално и териториално сближаване. Този
успех и ценностите, върху които той се основава, допринесоха за развитието на европейски
обществен модел и по този начин за осъществяване на един социален модел, който има
привлекателна сила за много държави по света.
Според Комитета положителният опит, придобит от усилията по интегрирането, би
трябвало да вдъхнови Европейския съюз, за да посрещне новите предизвикателства, пред
които е изправен и които са свързани със социалния модел, глобализацията, промените в
климата, енергийното снабдяване, проблемите, свързани с имиграцията, и също така
борбата с бедността и социалното изключване.
В тази връзка следва да се формулира нова мисия за Европейския съюз и това предполага
ясна визия и постигане на съгласие относно фундаменталните елементи, за да може чрез
договорите да му се дадат по-солидни и по-широки основи.
В този контекст, целта на Комитета не бива да е само ревизиране на правилата за
функциониране на Европейския съюз, а също така и определяне на неговата бъдеща мисия,
като се подчертае необходимостта от приемане на конституция за тази цел.
За да бъде успешен и в интерес на хората, а също така и привлекателен за новите държавичленки и младото поколение, което не е преживяло пряко процеса на интегриране през
изминалите десетилетия, конкретното реализиране на Европейския съюз следва да се
насочи към двете измерения, които са определени в Договора за създаване на конституция
за Европа, а именно:
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от една страна ценностите и принципите, които от самото начало обуславят процеса на
обединението на Европа: помирение и толерантност, солидарност и субсидиарност,
право и правосъдие, мир и свобода и

•

от друга страна, политическите, икономическите, социалните и културни интереси на
гражданите, които от години насам се изразяват от представителите на европейското
гражданско общество.

В заключение, ЕИСК заявява своето твърдо намерение да допринесе за създаването на
импулса, който ще придаде нова динамика на процеса на европейска интеграция и ще
гарантира, че ЕС ще се превърне в Европейска общност, в рамките на която гражданите ще
бъдат истински участници в този процес.
Комитетът добавя, че за да се създаде този импулс е редно систематично отчитане на
тревогите и очакванията на гражданите и по-специално засилването на демократичното
легитимност да се вземе за отправна точка, както и да се поставят основите на рационално
и емоционално повторно приемане на европейския проект от европейските граждани.
−

За връзка : г-н Patrick Fève
(тел.: 00 32 2 546 96 16 – електронна поща : patrick.feve@eesc.europa.eu)

2. ГРАЖДАНСТВО НА СЪЮЗА
•

„Зелена книга – дипломатическа и консулска
гражданите на Европейския съюз в трети страни”

−

Докладчик: г-н VOLES (Работодатели - CZ)

−

Препратки : COM(2006) 712 окончателен – CESE 425/2007

−

Ключови точки:

закрила

на

ЕИСК подчертава, че правото на дипломатическа и консулска закрила, с което се ползват
гражданите на ЕС в трети страни, прави по-осезаемо гражданството на Съюза.
В тази връзка ЕИСК подчертава необходимостта от по-добро запознаване на гражданите с
това им право и счита за недостатъчни, получените към момента данни от проведените
информационни кампании. Той би желал организациите на гражданското общество, чиито
членове пътуват в трети страни, да бъдат привлечени в дейностите по осведомяване в ЕС
и в държавите-членки.
ЕИСК одобрява обединяването на обхвата и на правната основа на дипломатическата и
консулска закрила, които различните държави-членки на ЕС предоставят в трети страни и
би желал това да се постигне незабавно, при необходимост и чрез хармонизиране на
националните разпоредби.
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(тел.: 00 32 2 546 97 18 – електронна поща : pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

3.

СОЦИАЛНА И ДЕМОГРАФСКА ПОЛИТИКА

• Икономическа и финансова
застаряването на населението

оценка

−

Докладчик: г-жа FLORIO (Работници - IT)

−

Препратки: Проучвателно становище – ЕИСК 405/2007

−

Ключови точки:

на

въздействието

от

ЕИСК счита, че по отношение на демографските политики трябва да се преследват целите на
стратегията от Лисабон:
-

предприемане на мерки срещу отстраняването от длъжност на възрастните работници;

-

програмите за непрекъснато обучение предствляват ключ към по-добра трудова
реализация на работниците на възраст над 50 години;

-

насърчаване на младите хора да следват в научните университети;

-

инвестирането в изостаналите региони би позволило на младите хора да не напускат
тези територии;

-

гарантиране на услуги за гледане на деца, грижите и помощта, оказвани на възрастните
хора;

-

бързо да се преодоляване на разликите в заплащането на мъжете и на жените;

-

също така предприемане и на инициативи за насърчаване на мъжете да поемат поголяма част от семейните задължения;

-

приемане на мерки, които да гарантират на жените възможност да заемат ръководни
длъжности;

-

компетентността, професионалният опит и образованието на имигриралите лица,
следва да се използват пълноценно;

-

допълнителните пенсии, ако се окажат необходими, би трябвало да бъдат надеждни,
сигурни и да не се влияят от непредвидимите колебания на финансовите пазари;
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-

в някои държави-членки на ЕС основната цел за гарантиране надеждността на
пенсионните системи трябва да бъде непрекъсната борба с избягването на плащане на
данъци и плащане на вноските за социално осигуряване;

-

по отношение на здравеопазването, застаряването на населението ще изисква най-вече
инвестиране в дейностите по превенцията.
За връзка : г-н Gilbert Marchlewitz
(тел.: 00 32 2 546 93 58 – електронна поща : gilbert.marchlewitz@eesc.europa.eu)

• Семейство и демографско развитие
−

Докладчик: г-н BUFFETAUT (Работодатели - FR)

−

Препратка – проучвателно становище - CESE 423/2007

−

Ключови точки:
Предвид сегашната демографската ситуация в Европа, Европейският икономически и
социален комитет препоръчва:
−

задълбочен анализ на демографските развития и на причините за тях,

−

създаването на истински европейски регистър на добрите практики в областта на
семейната политика в съчетаването на семеен и професионален живот, на политиката
на равенство между мъже и жени и на специалната политика в полза на майките и
бащите, които участват пълноценно в семейните задължения,

−

представяне на многогодишен план за действие с предложение за мерки, изпитани от
практиката на държавите-членки в областта на политиката в полза на семейството,

−

откритият метод за координиране би трябвало да се превърне в механизъм за сравнение
в областта на семейната политика.

Като основна мярка Европейският съвет, Парламентът и Комисията би трябвало, при
спазване на принципа на субсидиарност, да насърчават подписването между държавитечленки на европейски пакт за семейството, който би могъл да съдържа следните
ангажименти:
•

потвърждаване на волята на държавите за осъществяване на политики, които да
отговарят на очакванията на населението за желания от семейните двойки брой деца в
Европейския съюз,
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определяне на минимален праг на обществения бюджет, предназначен за децата и
семействата,

•

гарантиране на развиването на обществена среда в полза на семействата, като се
полагат всички усилия за благоприятстване на съчетаването на семейния и
професионален живот и ангажимент за последователност и продължителност на
мерките в полза на децата и семействата.

− За връзка : г-н Pierluigi Brombo
(тел.: 00 32 2 546 97 18 – електронна поща : pierluigi.brombo@eesc.europa.eu)

• Обществените социални услуги в ЕС
−

Докладчик: г-н HENCKS (Работници- LU)

−

Препратки : COM(2006) 177 окончателен – CESE 426/2007

−

Ключови точки:

Крайната цел на социалните услуги от общ интерес (СУОИ) е постигането на социално,
териториално и икономическо сближаване чрез прилагането на принципа на колективната
солидарност, за да се реагира по-специално, на всички ситуации на социална уязвимост, които
могат да накърнят физическото или морално достойнство на личността: болест, старост,
нетрудоспособност, увреждане, несигурност, бедност, социално изключване, наркомания,
семейни трудности, жилищни затруднения, трудности, свързани с интегрирането на лицата от
чуждестранен произход.
ЕИСК счита, че вместо да се задълбочаваме в едно рисковано и променящо се разграничаване
въз основа на икономическия или неикономически характер на дадена услуга от общ интерес, е
уместно да се вземат под внимание самата същност на услугата, нейните задачи, цели и да се
определят услугите, които влизат в приложното поле на правилата за конкуренция и за
вътрешния пазар и услугите, които следва да бъдат освободени от тези правила от публичните
власти на ниво Общност, национално, регионално или местно ниво.
Поради тази причина е целесъобразно да се дефинират общи референтни критерии на
общностно ниво по отношение на услугите от общ интерес - общи стандарти за всички услуги
от общ интерес, които да бъдат определени в приета по процедурата за съвместно взимане на
решения рамкова директива, като по този начин се създаде общностна рамка, отразяваща
специфичните им характеристики.
–

За връзка : г-жа Agota Bazsik
(тел.: 00 32 2 546 86 58 – електронна поща : agota.bazsik@eesc.europa.eu)
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• Координиране на
Приложение XI

системите

за

социална

−

Докладчик: г-н GREIF (Работници- AT)

−

Препратки: COM(2006) 7 final – 2006/0132 (COD) – CESE 422/2007

−

Ключови точки:

сигурност

–

ЕИСК:
− счита за уместно да се работи за възможно най-бързото прилагане на новия регламент
за координация в областта на социалното осигуряване между държавите-членки, което
включва бързо влизане в сила на представения в предложението регламент за
прилагане, както и постигане на съгласие относно обсъждания тук регламент,
определящ съдържанието на приложение ХI на регламент (ЕО) № 883/2004;
− признава необходимостта от включване на определени допълнения в Приложение XI
по отношение на специфични въпроси в държавите-членки, за да се избегне
противоречие между националните разпоредби и текста на Регламент 883/2004.
Комитетът обаче призовава да се избегне неконтролируемото нарастване на броя им и
той да бъде максимално ограничаван;
− подчертава по принцип, че в процеса на практическа координация в никакъв случай не
бива да доведе до положение в което, допълненията в Приложение XI да се окажат в
ущърб на гражданите;
− подчертава, че от гледна точка на ЕИСК във включените в Приложението допълнения
не представляват никакви явни проблеми нито за осигурените лица, които се
преместват от една държава в друга, нито за предприятията или
социалноосигурителните институции;
− оценява успешните усилия на всички участници за опростяване на съдържанието на
Приложение ХІ, в резултат на което то съдържа значително по-малък брой допълнения
от съответното Приложение VI на съществуващия Регламент за координация 1408/71;
− призовава държавите-членки да осигурят още отсега социално осигурителните си
институции с необходимите човешки и технически ресурси, за да се даде възможност
за бързо осъществяване на този преход.
−

За връзка : г-жа Susanne Johansson
(тел.: 00 32 2 546 84 77 – електронна поща : susanne.johansson@eesc.europa.eu)
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4. ПРЕДПРИЯТИЯ И СОЦИАЛНО СБЛИЖАВАНЕ
• Неплатежоспособност – закрила на работниците и служителите
−

Докладчик: г-н SOARES (Работници- РT)

−

Препратки: COM(2006) 657 окончателен – 2006/0220 (COD) – CESE 318/2007 fin –
CESE 424/2007Ключови точки:
Целта на предложението е да се пристъпи към кодифициране на директива 80/987/ЕИО на
Съвета от 20 октомври 1980 г. относно закрилата на работниците и служителите в случай
на неплатежоспособност на техния работодател. Новата директива ще обедини различните
актове, които са свързани с нея; предложението запазва изцяло съдържанието на
кодифицираните актове и се ограничава до обобщаване на актовете и промени от
формален характер, които са необходими за процеса на самото кодифициране.
Като има предвид, че темата на настоящото становище е кодифицирането на директива и
като отчита целите, предложени в параграф 1, както и гаранциите, посочени в параграфи 2
и 3, Европейският икономически и социален комитет изразява положително становище
относно предложението за директива.

−

За връзка : г-жа Ewa Kaniewska
(тел.: 00 32 2 546 81 17 – електронна поща : ewa.kaniewska@eesc.europa.eu)

5. ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ
•

Искове за преустановяване на нарушения с цел защита на
интересите на потребителите

–

Докладчик: г-н PEGADO LIZ (Различни дейности - PT).

–

Препратки : COM(2006) 692 окончателен – 2003/0099 COD – CESE415/2007

–

За връзка : г-н Luís Lobo
(тел.: 00 32 2 546 97 17 – електронна поща : luis.lobo@eesc.europa.eu)

Greffe CESE 39/2007 FR AD/gd

-8-

6. ТРАНСПОРТ – ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ
Допълнително монтиране на огледала за обратно виждане

•
–

Докладчик: г-н RANOCCHIARI (Работодатели - IT)

–

Препратки : COM(2006) 570 окончателен – 2006/0183 COD – CESE 409/2007

– Ключови точки:
ЕИСК споделя ангажимента на Комисията за постигане на все по-голяма сигурност по
пътищата и напълно подкрепя предложението, като приветства и факта, че преди да
представи своето предложение, Комисията е направила оценка на разходите/приходите и
много точен анализ на въздействието.
ЕИСК, счита че следва да отбележи някои критични точки отнасящи се главно до
опасността от неравно третиране на различните участниците в сектора на превоз на стоки и
нарушения на конкуренцията, които произтичат от това, както и липсата на проста,
хомогенна и надеждна система за сертифициране и контрол на новите разпоредби.
По отношение на сертифицирането и контрола на новите предписания, ЕИСК предлага
въвеждането на декларация за съответствие, издавана от монтиращия новите огледала за
обратно виждане.
–

За връзка : г-жа Magdaléna Belarova-Carabin
(тел.: 00 32 2 546 83 03 – електронна поща : magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

•

Европейска транспортна политика – Бяла книга

− Докладчик: г-н BARBADILLO (Работодатели - ЕS)
−

Препратки : COM(2006) 314 окончателен – CESE 427/2007

− Ключови точки:
Настоящото съобщение има за цел да направи оценка на постигнатия напредък в областта
на транспорта съгласно предложената стратегия в Бялата книга за транспорта от 2001 г. В
същото време то преразглежда първоначалните цели и предлага известен брой изменения
съобразно развитията в сектора.
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предоставят на европейските граждани ефективни и надеждни системи за транспорт,
които да представят висока степен на мобилност, да опазват околната среда и да
гарантират сигурност на енергийно снабдяване, както и да осигурят международни
връзки между регионите, предприятията и гражданите.
Ключовият термин на новата стратегия е „съмодалността“, с други думи ефективното
използване на различните видове транспорт - самостоятелно или в комбинация с други.
Преминаването от автомобилен превоз към начини на превоз, които щадят околната среда
(железопътен или воден превоз) е повече от желателно; въпреки това концепцията за
съмодалност остава главен приоритет.
ЕИСК подкрепя прегледа на Бялата книга, основан на оптимизиране на всички видове
транспорт по отделно и в комбинация, като това се осъществява чрез оптимизация на
свойствения за всеки един от тях потенциал, за да се постигнат по-малко замърсяващи и поефективни системи за транспорт, способни да гарантират устойчивата мобилност на лицата
и стоките.
ЕИСК счита, че е необходимо се подобри оперативната съвместимост на транспортните
средства и да се повиши нивото на конкурентноспособност на железопътния, морски и
речния транспорт, за да се увеличат ефективността и ефикасността им и следователно да се
увеличи участието им в модалното разпределението, както и да се гарантира дългосрочната
им стабилност. Той счита, че необходимостта от координация между различните начини би
могла да бъде насърчена от публичните власти.
Комитетът препоръчва за постигането на целите, поставени от Комисията, като намаляване
на претоварването на пътищата, на замърсяванията, на консумацията на горива и
увеличаване на безопасността по пътищата, да се отчитат и обществените междуградски
транспортни услуги. Въздушният транспорт отбеляза висок растеж през последните десет
години, вследствие на отварянето на пазара. Все пак, твърде неравномерното прилагане на
третия пакет в държавите-членки, както и съществуващите ограничения във вътрешния
пазар, предизвикват понастоящем нарушаване на условията на свободна конкуренция.
Следователно трябва да се подобри функционирането на вътрешния пазар. Липсата на
вътрешен пазар за морски транспорт не позволява на ЕС да оптимизира нормативната
уредба относно вътрешния трафик и по този начин да улесни вътрешната търговия.
Общата транспортна политика трябва да продължи да въздейства на техническата,
фискална и социална хармонизация, свързана с всеки вид по отделно и в съвкупност, с цел
създаване на рамка за постигане на истински равни условия на конкуренция.
Защитата на видовете транспорт трябва да бъде приоритетна цел; затова мерките за
безопасност би трябвало да обхванат всички транспортни средства и съответната
инфраструктура.
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- 10 Транспортният сектор е голям консуматор на енергия от изкопаеми горива. Следователно,
намаляването на зависимостта по отношение на изкопаемите трябва да бъде приоритет
наред с намаляването на емисиите на въглероден двуокис /CO2/.
– За връзка : г-жа Maria José Lopez Grancha
(тел.: 00 32 2 546 87 13 – електронна поща : mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu)
•

Селскостопански трактори - поле на видимост и чистачки на
предното стъкло

– Докладчик: г-н BURNS (Работодатели - UK)
– Препратки : COM(2006) 651 окончателен – 2006/0216 COD – CESE 411/2007
– За връзка : г-н João Pereira dos Santos
(тел.: 00 32 2 546 92 45 – електронна поща : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•
−

Селскостопански трактори – компоненти и характеристики
Докладчик: г-н BURNS (Работодатели - UK)

− Препратки : COM(2006) 662 окончателен – 2006/0221 COD – CESE 412/2007
−
− За връзка : г-н João Pereira dos Santos
(тел.: 00 32 2 546 92 45 – електронна поща : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•

Селскостопански трактори – максимална скорост

− Докладчик: г-н BURNS (Работодатели - UK)
− Препратки : COM(2006) 667 окончателен – 2006/0219 COD – CESE 413/2007
−
− За връзка : г-н João Pereira dos Santos
(тел.: 00 32 2 546 92 45 – електронна поща : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
• Селскостопански трактори - кормилна
– Докладчик : г-н BURNS (Работодатели - UK)

уредба

– Препратки : COM(2006) 670 окончателен – 2006/0225 COD – CESE 414/2007
– За връзка : г-н João Pereira dos Santos
(тел.: 00 32 2 546 92 45 – електронна поща : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
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•
−

Правила на конкуренция в областта на транспорта - кодифициране
Докладчик: г-н SIMONS (Работодатели - NL)

− Препратки : COM(2006) 722 окончателен – 2006/0241 COD – CESE 429/2007
− За връзка : г-жа Agota Bazsik
(тел.: 00 32 2 546 86 58 – електронна поща : agota.bazsik@eesc.europa.eu)

7. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ
•

Борба с данъчните измами

− Докладчик: г-н IOZIA (Работници- ІT)
− Препратки : COM(2006) 254 окончателен – CESE 406/2007
− Ключови точки:
ЕИСК препоръчва също така преразглеждане на ДДС, извличане на максимална полза от
настоящите правомощия на Европейската служба за борба с измамите (ОЛАФ),
подобряване на сътрудничеството между националните органи за борба с данъчната измама,
да се въведе критерия за „нормалната пазарна стойност“, да се въведат мерки за солидарна
отговорност между доставчик и получател, да продължи финансирането на общностните
програми, които имат за цел да насърчат дейностите в областта на защитата на финансовите
интереси на Общността.
− За връзка : г-жа Imola Bedő
(тел.: 00 32 2 546 83 62 – електронна поща : imola.bedo@eesc.europa.eu)
•

Непряко данъчно облагане - набиране на капитали

− Докладчик: г-н BURANI (Работодатели - IT)
− Препратки : COM(2006) 760 окончателен – 2006/0253 CNS – CESE 408/2007
− Ключови точки:
ЕИСК счита, че отказът от дерогацията би представлявало предимство за заинтересованите
страни и стъпка напред за доброто функциониране на единния пазар като цяло.
ЕИСК обръща внимание върху практиката да се въвеждат нови налози след премахването
на данъка върху апортните вноски. Бдителността на социалните партньори би могла да
помогне да се сложи край на тази практика.
− За връзка : г-жа Imola Bedő
(тел.: 00 32 2 546 83 62 – електронна поща : imola.bedo@eesc.europa.eu)
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8. КОНКУРЕНЦИЯ
•

Сближаване
на
(кодифициране)

законодателствата

относно

марките

− Докладчик : г-н GRASSO (Различни дейности - IT).
− Препратки : COM(2006) 812 окончателен – 2006/0264 COD – CESE 417/2007
− За връзка : г-н João Pereira dos Santos
(тел.: 00 32 2 546 92 45 – електронна поща : joao.pereiradossantos@eesc.europa.eu)
•

Етикетиране за енергийна ефективност на офис оборудване
(преработване)

−

Докладчик: г-н VOLES (Работодатели - CZ)

−

Препратки : COM(2006) 576 окончателен – 2006/0187 COD – CESE 428/2007

− За връзка : г-н Sven Dammann
(тел.: 00 32 2 546 93 66 – електронна поща : sven.dammann@eesc.europa.eu)
•

Предоставяне на услуги в областта на обществените поръчки в
строителството

– Докладчик: г-н WILMS (Работници- DE)
– Препратки : COM(2006) 748 окончателен – 2006/0249 COD – CESE 416/2007
–

За връзка : г-н Jean-Pierre Faure
(тел.: 00 32 2 546 96 15 – електронна поща: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu)

9. РЕГИОНАЛНА ПОЛИТИКА
•

Жилища и регионална политика

− Докладчик : г-н GRASSO (Различни дейности - IT)
− Съ-докладчик: г-жа PRUD'HOMME (Работници - FR)
−

Препратки: Сезиране от Европейския парламент – 407/2007

− Ключови точки:
Основно право на човека и крайъгълен камък на европейския социален модел, правото на
жилище следва да е достъпно и най-вече за онези, които нямат достъп до него посредством
пазара. Приносът на политиката в областта на жилищата е необходим за осъществяването
на целите, очертани в Лисабон, в качеството й на допълваща политика в рамките на
стратегията „растеж и заетост“.
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„жилище”, чрез структурните фондове да се стимулира и оказва съдействие на държавитечленки и на регионите при изготвянето на програми за преструктуриране на кварталите и за
подобряване на жилищата.
За тази цел Европейският социален фонд трябва да оказва по-добра подкрепа на действията
за социално включване, които да имат по-широк обхват от интегрирането на пазара на
труда. Както беше вече посочено, жилищният пазар и пазарът на труда са свързани поради
самата си същност. Освен това, имиграционните политики, които днес се определят на
европейско равнище, не могат да пренебрегват ролята, която жилищата могат да имат за
предотвратяване на пространствената сегрегация. Насоките, които Комисията трябва да
публикува по въпроса за интеграцията на имигрантите чрез жилищната политика, ще
представляват пръв етап в този подход, който следва да се изрази в програмата PROGRESS
с по-добра подкрепа на проектите с жилищно измерение.
Европейският икономически и социален комитет прие с задоволство инициативата на
Европейската комисия и на Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) за създаване на нов
финансов инструмент, JESSICA за оказване на специфична подкрепа на развитието на
бедните градски квартали, включително - на социалните жилища в тези квартали.
Инструментът JEREMIE представлява също възможност за операторите в областта на
социалните жилища, които работят за създаването на квартали, в които всички да живеят
приятно.
− За връзка : г-н Roberto Pietrasanta
(тел.: 00 32 2 546 93 13 – електронна поща : roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu)

10. ЗЕМЕДЕЛИЕ, ГОРСКО СТОПАНСТВО И ОТГЛЕЖДАНЕ НА
ЖИВОТНИ
•

Хуманно отношение към животните и етикетиране

−

Главен докладчик : г-н NIELSEN (Различни дейности – DK)

−

Препратка : проучвателно становище – ЕИСК 421/2007
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−

Ключови точки:
В Европейския съюз се проявява все по-голям интерес към насърчаването на методи на
производство и отглеждане, които да бъдат съобразени повече отколкото досегашните, с
изискванията за хуманно отношение към домашните животни. В тази връзка Комитетът
предлага създаването на система за етикетиране по отношение на хуманното отношение
към животните, която да отговаря на по-големи от минималните изисквания; тази система
би следвало да се предложи на заинтересованите страни в производството, търговията и
промишлеността. По-конкретно тази система може да се предложи във вид на запазен знак,
който да представлява цветен етикет или система от точки в допълнение към търговските
етикети и като обективна основа за търговската реклама, комбинирана с определена форма
на частен независим контрол. ЕИСК счита, че тази система би могла да се използва при
всички видове домашни животни и при всички продукти от животински произход. Също
така в съответствие с правилата на СТО, тя би могла да се използва аналогично и при
вносните продукти.
Комитетът подчертава, че при все това следва да продължи да се прилага традиционната
нормативна уредба, определена от властите за налагане на минимални изисквания в ЕС,
както това се прави и до днес при етикетите, свързани с начините на производство на яйца
и биологичните продукти.
ЕИСК счита, че в ЕС развитието на научните изследвания в областта на хуманното
отношение към животните по този начин има решаващо значение, за да стане възможно в
бъдеще включването на изискванията за хуманно отношение към животните във веригата,
която обхваща селското стопанство, по-нататъшното производство и търговията на
основата на обективни научни критерии. Във всеки случай според ЕИСК е наложително
провеждането на широка кампания за информиране на потребителите, на търговците на
дребно. В същото време ЕИСК предлага:
-

-

−

•
-

да се проучи възможността за създаване на Интернет страница и на база данни с
подкрепата на ЕС с цел по-голяма прозрачност и откритост в случаите, при които
прилагането на общите насоки предполага повече публичност на тяхното
съдържание.
да се предвиди засилване на забраната и контрола върху неточните и неверни
твърдения, с цел предприятията да бъдат принудени да спазват повече обещанията в
собствени си изявления.

За връзка : г-жа Eleonora di Nicolantonio
(тел.: 00 32 2 546 94 54 – електронна поща : eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu)

Класификация на необработен дървен материал
Докладчик: г-н DORDA (Работодатели - РL)
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11.
•

−

Препратки : COM(2006) 557 окончателен – 2006/0178 COD – CESE 420/2007

−

За връзка : г-жа Filipa Pimentel
(тел.: 00 32 546 84 44 18 – електронна поща : filipa.pimentel@eesc.europa.eu)

ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Устойчиво използване на пестицидите

− Докладчик: г-н PEZZINI (Работодатели - IT)
−

Препратки : COM(2006) 373 окончателен – 2006/0132 COD – CESE 419/2007

− За връзка : Mme Yvette Azzopardi
(тел.: 00 32 2 546 98 18 – електронна поща : yvette.azzopardi@eesc.europa.eu)

12.

ОБРАЗОВАНИЕ

•
–

Европейски технологичен институт

–

Препратки : COM(2006) 604 окончателен – 2006/0197 COD – CESE 410/2007

–

Ключови точки:

Главен докладчик: г-н PEZZINI (Работодатели - IT)

ЕИСК подкрепя твърдо и решително идеята за създаване на инструмент като Европейския
технологичен институт (ЕТИ), с цел да допринесе за развитието на качествени
образование, иновация и изследвания, като се насърчат сътрудничеството и интеграцията
между Европейските центрове за високи постижения в областта на индустрията,
университетите и науката.
Комитетът подчертава важността от разработване на предложението за ЕТИ.
Комитетът счита обаче, че ако бъдещият ЕТИ иска да стане „актьор“ и играч от световна
класа“, тоест модел за сравнение и символ на високите европейски постижения в това
отношение, той трябва да надхвърли ролята си на обикновен обединител на ресурси.
Според Комитета важно е също така да не се спира до идеята за „център на знанието с
международен престиж” , а е нужно постигане на конкретни резултати.
Успехът на ЕТИ в голяма степен ще зависи от достатъчното финансиране от страна на
Общността и държавите-членки, като това не бива да става за сметка на други програми,
приети в областта на изследванията и иновациите.
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включи няколко избрани центрове за високи постижения, които вече съществуват в ЕС,
но да се избегне превръщането и в бюрократична свръхструктура за подпомагане на тези
центрове.
В тази връзка би било уместно да се създаде „дружество за управление на инвестициите на
ЕТИ”.
Накрая, Комитетът счита, че е необходима по-голяма прозрачност, що се отнася до
определянето и издаването на дипломи на ЕТИ от мрежите на ОЗИ, както и от самия ЕТИ.
Що се отнася до статута на ЕТИ, Комитетът счита, че е полезно към Управителния
съвет/Управителния комитет, предвиден в предложението на Комисията относно неговия
статут, да се добавят Мониторингов комитет, съставен от представители на държавитечленки и председателстван от представител на Комисията, Изпълнителен комитет,
съставен от двама представители на предприятията, от една страна, и от двама
представители на изследователските центрове и на университетите - от друга, и ръководен
от председателя на Управителния съвет, административен директор и ректор.
–

За връзка : г-жа Magdaléna Belarova-Carabin
(тел.: 00 32 2 546 83 03 – електронна поща : magdalina.belarova-carabin@eesc.europa.eu)

13. ЗАКОНОДАТЕЛСТВО НА ОБЩНОСТТА
•

Ред и условия за упражняване на изпълнителните правомощия,
предоставени на Комисията

− Главен докладчик: г-н RETUREAU (Работници - FR)
− Препратки : COM(2006) 901 à 903 et COM(2006) 905 à 926 окончателни – CESE 418/2007
−

За връзка : г-н Luís Lobo
(тел.: 00 32 2 546 97 17 – електронна поща : luis.lobo@eesc.europa.eu).
_____________
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