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Характерно за Пленарната асамблея бе присъствието на г-н Engelbert LÜTKE DALRUP, 
държавен секретар във федералното министерство на транспорта, строителството и 
градоустройството, който направи изказване от името на германското председателство на 
Съвета, във връзка с приемането на проучвателни становища. 

 
1. ПОЛИТИКА НА ЗАЕТОСТ 

 

• Насоки за политиките на заетост 
 

− Докладчик: г-жа O'NEILL (Различни дейности – UK) 
 

− Препратки: COM(2006) 815 окончателен – 2006/0271 CNS – CESE 608/2007 
 

− Основни въпроси: 
 

В съответствие с член 182, параграф 2 от Договора за ЕО, за да бъдат запазени настоящите 
Насоки за заетост през 2007 г., те трябва да бъдат потвърдени с решение на Съвета след 
консултации с Европейския парламент, Комитета на регионите и ЕИСК. 

 

ЕИСК: 
 

• подкрепя предложението да се запазят Насоките за заетост за периода 2005-2007 г., 
като се отчитат посочените области на загриженост и направените препоръки; 

• настоятелно препоръчва графикът и процесът, които трябва да се приемат, да бъдат 
широко и своевременно разпространени до заинтересованите страни, за да се извлече 
максимална полза от този процес, да се гради на основата на добра воля и да се 
гарантира максималното участие на заинтересованите страни и за да се осигури 
достатъчно време за реакция на етапа на разработване, както на ниво ЕС, така и на 
национално ниво; 

• препоръчва да се отдели по-голямо внимание на включването на хората със специални 
нужди в новите Насоки за заетост, като се определят конкретни цели и се отчитат в по-
голяма степен изискванията в областта на социалната политика. ЕИСК подчертава 
значението на участието на социалните партньори и на гражданското общество на 
възможно най-ранния етап от разработването на насоките от Комисията, както и 
значението на това да бъде консултиран във връзка с окончателната редакция на 
документа; 

• призовава за много по-амбициозни и измерими цели, които да могат да бъдат оценени в 
новите насоки на ниво ЕС и държави-членки, както и за по-големи изпълнителни 
правомощия за Комисията; 

• препоръчва да се осигурят във всички държави-членки подходящи ИКТ 
(Информационни и комуникационни технологии) системи, които да осигурят 
подобряване на събирането на данни и да улеснят мониторинга и оценката, както от 
държавите-членки, така и от Комисията. 
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• продължава да препоръчва Националните програми за реформа да включват повече 
конкретни данни за определените цели, графиците, разходите и бюджетните прогнози. 

 
− За връзка: г-жа Susanne Johansson и г-жа Anna Redstedt 
 (тел.: 00 32 2 546 84 77 – електронна поща: susanne.johansson@eesc.europa.eu) 
 (тел.: 00 32 2 546 92 33 – електронна поща: anna.redstedt@eesc.europa.eu) 
 

2. ПАЗАР НА УСЛУГИТЕ 
 

• Пощенски услуги – пълно изграждане на вътрешния пазар 
 
− Докладчик: г-н HENCKS (Работници и служители – LU) 
 
− Препратки: COM(2006) 594 окончателен – 2006/0196 COD – CESE 614/2007 
 
− Основни въпроси: 
 
Пощенските услуги играят важна социално-икономическа роля за икономическото, 
социалното и териториалното сближаване и за прилагането на Лисабонската стратегия. Те 
допринасят пряко за социалните отношения и за основните права на всички граждани, за 
сближаването и солидарността на народите и регионите, за конкурентноспособността на 
европейската икономика и в крайна сметка за устойчивото развитие. 
 
Основният проблем, свързан с организацията на последния етап от отварянето на пазара на 
пощенските услуги до 1 януари 2009 г., се състои в определянето на пътя към поддържане 
на ефективен и конкурентоспособен сектор на пощенските услуги, който да продължи да 
предлага висококачествена универсална услуга на достъпни цени на физическите лица и на 
европейските предприятия в интерес на конкурентоспособността на икономиката и 
нуждите на гражданите, без оглед на тяхното географско, финансово или друго положение, 
в интерес на заетостта и устойчивото развитие. 
 
ЕИСК счита, че елементите, представени от Комисията в подкрепа на нейния проект, не 
позволяват да се гарантира с необходимата сигурност устойчивото финансиране на 
универсалната услуга във всички държави-членки, и в частност в онези, които са изправени 
пред трудни географски, физически и демографски условия, ето защо при сегашната 
ситуация не е оправдано премахването на финансирането чрез един запазен сектор, доказал 
своята ефективност и равнопоставеност в голяма част от държавите-членки. 
 
Предвид всички неясноти и рискове около пълното отваряне на пазара на пощенските 
услуги, ЕИСК счита, че крайният срок до 1 януари 2009 г. изглежда нереалистичен, още 
повече, че пощенските оператори в държавите-членки, които членуват в Съюза едва от 
2004 г., не биха разполагали с достатъчно време за адаптиране към новите условия. 
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Затова ЕИСК призовава, първо за продължаване на срока на настоящата директива; второ 
да се предвиди евентуално пълно либерализиране на сектора на пощенските услуги до 
1 януари 2012 г., при условие, че дотогава, в тясно сътрудничество с всички заинтересовани 
страни, се намерят надеждни предложения за финансиране, носещи принадена стойност по 
отношение на запазения сектор; трето, в универсалната услуга да бъдат включени някои 
безплатни специфични пратки, изпращани или адресирани до незрящи лица или до лица с 
увредено зрение и до техните организации. 
 
− За връзка: г-жа Agota Bazsik 
 (Тел.: 00 32 2 546 86 58 – електронен адрес : agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 

3. КОНКУРЕНЦИЯ 
 

• Доклад относно политиката на конкуренция за 2005 г. 
 
– Докладчик: г-н GARAI (Различни дейности – HU) 
 

– Препратки: COM(2006) 761 окончателен – CESE 602/2007 
 

– Важни въпроси: 
 
Политиката на конкуренция и конкурентното право са инструмент, който позволява на 
правителствата да определят справедливи пазарни правила и да гарантират прилагането им 
посредством материалноправните и процедурни разпоредби на административното право. 
 

Нарушаването на конкуренцията засяга работещите и потребителите, както и 
предприятията и икономиката като цяло. 
 

ЕИСК смята, че „конкуренцията“ би трябвало да се разглежда в много по-широк смисъл и 
че дългосрочните интереси, особено тези на потребителите и на малките и средни 
предприятия, могат значително да се различават от непосредствените интереси в една 
ситуация на „перфектна” конкуренция. Като се вземе предвид докладът за 2005 година, 
става ясно, че ГД „Конкуренция“ добре съзнава всички важни аспекти на икономическата 
конкуренция в рамките на Европейския съюз и извън него и задачите, които трябва да се 
изпълнят за осигуряване на правна сигурност в тази област, особено като се има предвид, 
че националните институции и съдилища по конкуренцията също могат да прилагат 
основната съдебна практика на ЕС. 
 
− За връзка: г-жа Magdaléna Belarova-Carabin 
(Тел.: 00 32 2 546 83 03 – електронен адрес: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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4. ИНДУСТРИАЛНА ПОЛИТИКА 
 

• Развитие на веригите за създаване на стойност и доставка 
 
− Докладчик: г-н VAN IERSEL (Работодатели – NL) 
 
– Съдокладчик: г-н GIBELLIERI (Работници и служители – IT) 
 
– Препратки: Становище по собствена инициатива – CESE 599/2007 
 
– Основни въпроси: 
 
ЕИСК настоява за привличане на вниманието на взимащите решения, както и за 
интерактивен подход от страна на ЕС и държавите-членки по отношение на понятието за 
развитие на веригите за създаване на стойност и доставка, или по-скоро на това за 
промишленост, работеща в мрежа и взаимодействие между предприятията. 
 
Тази ситуация може да се отрази на предприятията по твърде различен начин, в зависимост 
от големината, позицията във веригите/мрежите за доставка и отраслите, в които оперират. 
Относително малките и средни доставчици, които участват в началните или междинните 
етапи често се сблъскват с препятствия в този процес на свързване в мрежа. В този документ 
те са упоменати като НМП (начални и междинни предприятия – термин, създаден конкретно 
за това становище), тъй като се определят не в зависимост от измерими показатели (оборот, 
брой служители и др.), а в зависимост от мястото, което заемат във веригата за създаване на 
стойност и доставка. 
 
Най-иновационните и най-креативните сред тези предприятия са от решаващо значение за 
мрежовата икономика. Размерът на това явление е толкова значим, че то оказва съществено 
въздействие не само на микроикономическо, но и на макроикономическо ниво. ЕИСК смята, 
че е необходимо да се подобрят условията, в които работят НМП. Становището набелязва 
основните предизвикателства и представя редица предложения за действие, като например: 
 
• промяна на отношението към НМП; 
• подобряване на сътрудничеството и взаимното доверие между тези предприятия; 
• улесняване на достъпа до финансиране; 
• намаляване на ефекта на зависимост или изключване от веригата за доставка; 
• налагане на спазването на правата на интелектуална собственост; 
• борба срещу нарушенията на конкуренцията чрез последователно, по-ефективно и 

навременно използване на инструментите на ЕС за търговска защита срещу нелоялен 
внос; 

• насърчаване на уменията и предприемаческия дух; 
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• привличане на квалифицирани млади хора, особено в инженерните специалности, към 
НМП; 

• прилагане на новата индустриална политика на ЕС, включително отрасловия подход; 
• оптимално използване на Седма рамкова програма; 
• приемане на конкретно насочено законодателство и опростяване на административните 

процедури. 
 
Би следвало да се направи много повече за постигането на по-голяма информираност 
относно ролята на НМП за индустриалните промени и процесите на глобализация. За 
осъществяването на горепосочените предложения редица предварителни условия трябва да 
бъдат изпълнени от самите предприятия, други - от тези, които разработват съответните 
политики, а трети и от двете категории. Във всеки случай изпълнението на което и да е от 
тях трябва да се осъществява в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, 
включително комитетите за секторен диалог. 
 
− За връзка: г-н M. José Miguel Cólera Rodríguez 
 (тел.: 00 32 2 546 9629 – електронна поща: josemiguel.colerarodriguez@eesc.europa.eu) 

 
5. ТРАНСПОРТ И ИНФРАСТРУКТУРА 

 

• Транспорт в градски агломерации и метрополни региони 
 
− Докладчик: г-н GARAI (Различни дейности – DE ) 

 
− Препратки: Проучвателно становище – CESE 615/2007 

 
− Основни въпроси: 

 
ЕИСК наблюдава с голяма загриженост силното намаляване на дела на обществения 
пътнически транспорт в общия обем на бързо увеличаващото се движение в градовете, 
което се наблюдава не само в ЕС с 15 държави, но протича с особено висока скорост и в 
новите държави-членки. 

 
Увеличаващото се натоварване в градовете в резултат на транспортните потоци, и най-вече 
на автомобилното движение причинява много от неразрешените в повечето случаи 
проблеми, поради което са необходими съгласувани действия от страна на Комисията, 
държавите-членки и общините с цел да се постигне обрат в тази тенденция. 
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ЕИСК вижда двойна необходимост от подобряване на качеството на живот и на опазването 
на околната среда в градовете и за изпълнение на целите, свързани с промяната на климата 
и енергийната ефективност: според ЕИСК най-важният приоритет за всяка 
градоустройствена и транспортна политика трябва да бъде, първо, да не се допуска, или да 
се ограничава, „появата” на движение по пътищата, и на второ място да се развива, или да 
се способства за развитието на мобилността, по възможност с екологични транспортни 
средства, т.е. с обществен пътнически транспорт, велосипед или пеш. 
 
Градовете трябва да останат добри за живеене; не бива да съществуват градове адаптирани 
към автомобила. Времето на еднаквото насърчаване на всички видове транспорт изтече, 
тъй като за целта липсват както финансови средства, така и пространство. 
 
Градоустройственото планиране и планирането на земеползването от страна на местните 
власти в бъдеще трябва да предотвратява по-нататъшното презастрояване и функционално 
разделение на градските агломерации, за да се избегне, където е възможно, движение по 
пътищата. 
 
Комитетът вижда в разширяването на обществените транспортни услуги важно поле за 
действие за Комисията, Европейския парламент, националните правителства и местните 
власти. За това има редица причини, и по-специално: необходимостта да се вземат 
предпазни мерки за защита на околната среда и здравето; необходимостта от осигуряване 
на основна мобилност; и необходимостта от предоставяне на услуги от общ интерес за 
всички групи от населението, особено за хората с увреждания. 
 
ЕИСК препоръчва на Комисията, Съвета, и по-специално на Комитета на регионите, да 
проучат какви са били факторите за успеха в градовете отбелязали напредък в областта на 
устойчивото развитие на градския транспорт, докато в много други продължава да се 
наблюдава отрицателно развитие. 
 
− За връзка: г-н Sven Dammann 
 (тел.: 00 32 2 546 93 66 – електронна поща: sven.dammann@eesc.europa.eu) 
 

• Велосипедният транспорт като трансграничен транспорт 
 
− Главен докладчик: г-н SIMONS (Работодатели – NL) 
 
− Препратки: Проучвателно становище – CESE 616/2007 
 
− За връзка: г-н Sven Dammann 
 (Тел.: 00 32 2 546 93 66 – електронен адрес : sven.dammann@eesc.europa.eu) 
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• Зелена книга "Към бъдеща морска политика на Съюза" 
 
− Докладчик: г-жа BREDIMA SAVOPOULOU (Работодатели – EL) 

 
− Съдокладчици: г-н CHAGAS (Работници и служители – PT) 

 г-н NILSSON (Различни дейности – SE) 
 
− Препратки: COM(2006) 275 окончателен – CESE 609/2007 

 
− Основни въпроси: 
 
В Стратегическите цели за 2005-2009 г. Комисията отбелязва „необходимостта от 
всеобхватна морска политика, насочена към разработване на преуспяващо морско 
стопанство (…) по екологично устойчив начин.“ Въз основа на съобщение от 
2 март 2005 г. бе решено, че Зелената книга за бъдеща морската политика на ЕС следва да 
бъде първата стъпка към създаването на подобна всеобхватна морска политика на ЕС. 
 
ЕИСК одобрява повечето предложения, съдържащи се в Зелената книга (за риболова, 
пристанищата, корабостроенето, морския транспорт, крайбрежните райони, офшорната 
енергетика, изследователската и развойна дейност, околната среда, туризма, сините 
биотехнологии), с някои конкретни забележки. Комитетът приветства факта, че Зелената 
книга признава, че корабоплаването е международна дейност, за която са необходими 
общи правила. Необходими са положителни действия от страна на ЕС, за да се преобърне 
отрицателният публичен образ на корабоплаването и да се преодолее недооценяването на 
приноса на корабите и морските лица за обществото. 
 
В бъдещата морска политика на ЕС централно място би трябвало да заемат морските 
клъстери. ЕИСК смята, че ЕС би трябвало да възложи изследване за тяхното определяне и 
сравнение с морските клъстери в други области. В центъра на интегрираната морска 
политика трябва да залегне нарастването на инвестициите в морско образование и 
обучение, с които да се подкрепи предоставянето на безопасни, ефективни и 
висококачествени услуги. В допълнение, ЕИСК отбелязва, че рибарите и моряците са 
изключени от европейското социално законодателство по много направления (напр. 
Директивата за колективните уволнения, за прехвърлянето на предприятия, за 
информиране и консултиране и командироването на работници в рамките на 
предоставянето на услуги). Затова ЕИСК приканва Комисията да направи преоценка на 
тези изключения в тясно сътрудничество със социалните партньори. 
 
ЕИСК отбелязва, че корабоплавателната индустрия използва като гориво по-
нискокачествен петрол, поради това, че рафинериите не произвеждат гориво от по-добро 
качество. Комитетът приканва Комисията да разгледа въпроса за качеството на горивото, 
за да постигне значителен напредък по въпроса за емисиите във въздуха от корабите. 
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ЕИСК се застъпва силно за създаването на „качествени крайбрежни“ държави, които са 
липсващата брънка във веригата за качество. Тази концепция би трябвало да бъде 
отстоявана от ЕС в ММО, за да се разработят подходящи измерими критерии за 
постигнатите от крайбрежните държави резултати 
 

− За връзка: г-жа Maria José Lopez Grancha 
 (тел.: 00 32 2 546 87 13 – електронна поща: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

• Обща пристанищна политика на ЕС 
 

− Докладчик: г-н SIMONS (Работодатели - NL) 
 

− Препратки: Становище по собствена инициатива – CESE 610/2007 
 

− Основни въпроси: 
 

Въпреки факта, че Европейският парламент вече два пъти отхвърли предложенията на 
Комисията по отношение на пристанищата, необходимостта от разпоредби на ниво ЕС 
остава все така осезаема. Европа следва да приеме насоки, за да обезпечи по-съгласувано 
развитие на пристанищнитe съоръжения. Конкуренцията между пристанищата, 
финансовата рамка, в която функционират, пристанищният капацитет, необходимостта от 
бързи процедури за разширяване, законодателството в областта на околната среда и 
създаването на равнопоставени условия са често срещани теми за разискване с 
пристанищните организации. Освен това, пристанищата са единствените съоръжения в 
транспортния сектор, които все още не са обхванати от специално европейско 
законодателство. 
 

ЕС може да насърчи високи стандарти за надеждност и безопасност в европейските 
пристанища, като осигури адекватна (финансова) подкрепа на програмите за 
квалификация и образование и чрез прилагане на действащото законодателство по 
отношение на безопасността. ЕС може допълнително да мотивира младите хора да 
упражняват професионална дейност в пристанищата, подобно на дейностите си по 
привличане на младежите към морето. Обучение на високо равнище в областта на 
мореплаването спомага за изграждането за в бъдеще на достатъчно на брой и качествени 
морски пилоти, капитани на пристанища и други свързани с пристанищата професии. 
 

Задълбочен дебат за устойчивото развитие на пристанищата е от първостепенно значение 
в контекста на европейската политика за морските пристанища. Пристанищата носят 
голяма отговорност за постигане на високи екологични стандарти и следва да бъдат 
насърчавани да инвестират допълнително в тази област. Междувременно обаче вече е 
съвсем ясно, че проблемите се дължат до голяма степен и на неясноти в самото 
законодателство на ЕС по отношение на околната среда. Ще са необходими допълнителни 
проучвания, за да се установи дали програмите за териториално устройство могат да 
спомогнат за създаване на по-голяма правна сигурност и повече възможности за развитие 
на пристанищата. 
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Европейската политика за морските пристанища не предполага непременно създаване на 
ново законодателство. Целесъобразна алтернатива на законодателството могат да се 
окажат в частност „мекото законодателство“ от една страна, и съобразеният с всеки 
конкретен случай подход, от друга. Европейската пристанищна политика следва, по 
принцип, да избягва ненужна намеса, а да се съсредоточи върху: а) прилагане на 
разпоредбите на Договора, при необходимост; б) гарантиране, че пристанищата адекватно 
изпълняват своята публична роля; в) стимулиране на пазарно ориентирано поведение; и д) 
развиване на положителното възприемане на сектора от обществеността. При 
необходимост, действащото законодателство на ЕС, което затруднява разумното и 
устойчиво развитие на морските пристанища, трябва да бъде преразгледано. 
 
− За връзка: г-жа Maria José Lopez Grancha 
 (тел.: 00 32 2 546 87 13 – електронна поща: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

• Логистика на превоза на товари – устойчива мобилност 
 
− Докладчик: г-н BARBADILLO LÓPEZ (Работодатели – NL) 
 
− Препратки: COM(2006) 336 окончателен – CESE 611/2007 
 
− Основни въпроси: 
 
Транспортът е неделима част от логистичната верига за доставки. Подходът на Комисията 
се съсредоточава върху логистиката в товарния транспорт и обхваща всички видове 
транспорт. Наличието на ефективен транспортен сектор е от съществено значение за 
поддържането и повишаването на конкурентоспособността на ЕС. Необходимо е модерно 
управление на сложните транспортни потоци за постигане на голяма ефективност и 
сътрудничество между различните видове транспорт 
 
Логистиката играе ключова роля за гарантирането на устойчивата мобилност. 
Транспортната логистика изисква компетентни и добре подготвени работници и 
ръководители, обучени за своята професия и способни да спазват нормите за безопасност 
и здравните изисквания; следователно ще трябва да се разработят програми за обучение 
по логистика, както основно, така и висше, с активното участие на социалните партньори. 
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Тъй като при транспорта се употребяват големи количества изкопаеми горива, трябва да 
бъде даден приоритет на ограничаването на неговата зависимост от тях и на намаляването 
на емисиите на CO2. Поради това в областта на транспорта трябва да бъде създадена 
специализирана програма за научни изследвания и развойна дейност, обезпечена с 
адекватно финансиране, като се насърчи използването на алтернативни енергийни 
източници. Освен това трябва да се приложи и диференцирана политика между 
различните видове транспорт, по-специално по отношение на данъчното облагане, която 
да подкрепи въвеждането и използването на нови, щадящи околната среда технологии. 
 
Новите технологии, по-специално европейската сателитна навигационна система Галилео, 
трябва да станат оперативно съвместими в целия ЕС и достъпни за МСП. 
Изследователската и развойната дейност трябва да бъде приоритет в Седмата рамкова 
програма, тъй като технологичните иновации могат да открият нови пътища за този 
сектор. 
 
Въвеждането на параметри за качество и „обслужване на едно гише“ ще допринесе за 
развитието на транспортната логистика в ЕС, тъй като, от една страна, измерването на 
качеството на ниво ЕС ще внесе известно уеднаквяване при оценката на ефективността на 
логистиката, а от друга, прилагането на административните процедури по уеднаквен и 
координиран начин ще опрости митническите формалности. 
 
От съществено значение е различните видове транспорт да бъдат включени при 
изготвянето на бъдещия план за действие от Комисията, за да бъдат постигнати неговите 
цели. 
 
− За връзка: г-жа Maria José Lopez Grancha 
 (тел.: 00 32 2 546 87 13 – електронна поща: mariajose.lopezgrancha@eesc.europa.eu) 

 

• Морски превози на къси разстояния – средносрочен преглед 
 
− Докладчик: г-н CHAGAS (Работници и служители– PT) 
 
− Препратки: COM(2006) 380 окончателен – CESE 612/2007 
 
− Основни въпроси: 
 
ЕИСК многократно подкрепя мерки, целящи развитието на морските превози на къси 
разстояния поради техния потенциал за осигуряване на растеж и създаване на работни 
места и като алтернатива на други, по-малко щадящи околната среда видове транспорт, 
което би довело до намаляване на претоварването на пътищата, на пътнотранспортните 
произшествия, шума и замърсяването на въздуха. 
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В своето становище относно представената през 2003 г. програма, ЕИСК подчерта 
необходимостта да се гарантира изключително важната роля на координационните 
центрове като връзка с индустрията и да се улесни интеграцията на този вид транспорт в 
интермодалната логистична система. ЕИСК призовава за по-големи усилия от страна на 
държавите-членки и социалните партньори за развитието на мрежа от координационни 
центрове. 
 
Комисията и държавите-членки трябва да поемат като неотложна задача отговорността за 
създаване на условия, които да доведат до развитието на различни видове транспорт, не 
само чрез осигуряване на инфраструктура за улесняване на интермодалността, но и чрез 
запълване на празнината, създадена от неспособността на индустрията да се справи с 
липсата на действително допълнително сътрудничество както за постигане на 
икономическа, така и на социална и екологична устойчивост. 
 
ЕИСК отбелязва напредъка, постигнат в изпълнението на предложените в програмата от 
2003 г. действия за насърчаване на морските превози на къси разстояния и призовава за 
бързо осъществяване на другите планирани действия, по-специално премахването на 
установените пречки. Развитието на координационните центрове и разширяването на 
техния обхват с цел да се включи насърчаването на сухопътна интермодалност и 
свързаната с това логистика биха могли да спомогнат за постигането на желаните 
резултати. 
 
ЕИСК смята, че в настоящото съобщение следва да се спомене създаването на Общо 
европейско морско пространство - стъпка, която би могла да допринесе значително за 
определянето на водеща роля на морските превози на къси разстояния във 
вътреобщностния превоз на товари. Съвсем логично би било превозът на товари между 
пристанища на ЕС да се третира по-скоро като вътрешен, отколкото като международен 
транспорт, с очевидни ползи, изразяващи се в опростени митнически процедури. 
 
− За връзка: г-н Sven Dammann 
 (тел.: 00 32 2 546 93 66 – електронна поща: sven.dammann@eesc.europa.eu) 

 



- 12 - 

Greffe CESE 62/2007  EN/FR – TC/PH/AD/mn …/… 

• Безопасност на пътните инфраструктури 
 

− Докладчик: г-н SIMONS (Работодатели – NL) 
 
− Препратки: COM(2006) 569 окончателен – 2006/0182 COD – CESE 613/2007 

 
− Основни въпроси: 

 

Комитетът приветства инициативата на Комисията, целяща да се придаде съдържание на 
третия стълб на политиката за безопасност по пътищата, а именно управлението на 
безопасността на пътните инфраструктури. Паралелно с действията, насочени към 
водачите и към подобряване на безопасността на превозните средства, предложението за 
директива цели да включи безопасността на всички етапи на планирането, на 
изграждането и на експлоатацията на пътните инфраструктури в трансевропейските 
мрежи (TEN-T). Всички тези аспекти са с еднаква важност по отношение на политиката 
на безопасност по пътищата. 

 

Въпреки че Комитетът отчита факта, че най-общо там където инфраструктурите са най-
добре развити, влиянието на мерките, свързани с пътните инфраструктури, ще бъде 
значително по-малко от въздействието на мерките, насочени към водачите или към 
превозните средства, той е убеден, че тук е подходящо да се приложат всички средства, 
за да се повиши пътната безопасност и за да се намали броят на жертвите. 

 

По мнение на Комитета, мерките, предложени по третия стълб на политиката на 
безопасност по пътищата, не би трябвало да се ограничават единствено до TEN-T, а да 
обхванат и всички пътища на държавите-членки, в извънградските райони, на които 
стават най-много произшествия. Предвид факта, че целта е да се намали броят на 
жертвите от пътнотранспортни произшествия и че най-голям потенциал за спасяване на 
човешки животи (1 300 спасени живота, вместо 600 понастоящем) се крие именно в 
инфраструктурите, различни от тези на TEN-T, следва да се очаква Комисията да обърне 
много по-голямо внимание на този аспект. Комитетът счита, че член 71, параграф 1, 
алинея в) от Договора за ЕО представлява добра основа за тази цел. 

 

Следователно, Комитетът приканва държавите-членки да приемат разширяването на 
приложното поле на директивата, за да се обхванат всички главни пътища, които се 
намират в извънградските райони. 

 

С оглед на целта на Комисията, а именно, да се намали наполовина броят на жертвите по 
пътищата на Европа до 2010 г. в сравнение с 2000 г., според Комитета е необходимо да се 
използва правен инструмент с по-обвързващ от директива характер, чиито разпоредби 
следва да бъдат спазвани от всички заинтересовани страни, както от публичния, така и от 
частния сектор. 

 

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

• Европейските метрополни области 
 

− Докладчик: г-н van IERSEL (Работодатели – NL) 
 
− Препратки: Проучвателно становище – CESE 600/2007 
 
− Основни въпроси: 
 

Настоящото становище е изготвено като продължение на Становище ECO/120 
„Метрополните области: социално-икономическо въздействие за бъдещето на Европа“ 1 
Двете становища представляват логически свързано цяло. 
 

В течение на последните 50 години европейското пространство се преобразува и 
глобализацията ускорява този процес със съществени последици за центровете на тежестта 
в Европа, каквито са метрополните региони. Те са в най-добра позиция, за да отговорят на 
предизвикателствата и да извлекат най-голяма полза от възможностите, произтичащи от 
тези промени. 
 

ЕИСК се обявява за това Комисията да изготви Зелена книга за метрополните области в 
допълнение към Териториалния дневен ред и Стратегическите насоки за сближаването, за 
да насърчи европейския дебат на основата на обективен анализ. 
 

ЕИСК смята, че по-добре структуриран дебат за и между метрополните области в Европа 
би допринесъл за насърчаването на тези региони те самите да осъществят успешно дневния 
ред от Лисабон и от Гьотеборг, който би могъл да намери отражение в националните 
програми за реформа. 
 

ЕИСК отново констатира отсъствието на съпоставими на европейско равнище 
социалноикономически данни и данни за околната среда по отношение на метрополните 
области. ЕИСК смята, че, тъй като това би следвало да се прави на европейско и 
национално равнище, е необходим годишен мониторинг на резултатите, постигнати от 
европейските метрополни области от икономическа, социална и екологическа гледна точка, 
за да се опознае по-добре състоянието на всяка от тях и да се мобилизират 
заинтересованите действащи лица в тези области. 
 

ЕИСК счита, че е необходимо Комисията да вземе политическо решение да се възложи на 
Eвростат ежегодно изготвяне на надеждни и съпоставими данни за всички метрополни 
области на Европейския съюз и да се предоставят допълнителни кредити на Евростат, за да 
може той да изпълни тази нова задача. 
 

− За връзка: г-н Alberto Allende 
 (Тел.: 00 32 2 546 96 79 – електронен адрес: alberto.allende@eesc.europa.eu) 

                                                      
1

  ОВ C 302 от 7.12.2004, стр. 101. 
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• Териториален дневен ред 
 

− Докладчик: г-н PARIZA CASTAÑOS (Работници и служители – ES) 
 

− Препратки: Проучвателно становище – CESE 601/2007 
 

− Основни въпроси: 
 

На 7 ноември 2007 г. германското Федерално министерство на транспорта, строителството 
и градоустройството от името на бъдещото германско председателство се обърна към 
Европейския икономически и социален комитет с искане за изготвяне на проучвателно 
становище относно Териториалния дневен ред. 
 

Териториалният дневен ред представлява стратегическа рамка, която определя 
приоритетите за териториалното развитие на Европейския съюз. Той допринася за 
икономическия растеж и за устойчивото развитие, като засилва териториалното 
сближаване, което може да се определи като способността на политиката на сближаване да 
се адаптира към нуждите и към специфичните особености на географските 
предизвикателствата и възможности, за да се постигне балансирано и устойчиво 
териториално развитие. 
 

За всичко, което се отнася до въпросите свързани с територията, добавената стойност на 
един общ европейски подход е от решаващо значение. Натрупаният през последните 
десетилетия опит и необходимостта да се вземе предвид териториалното измерение на 
европейската интеграция изисква прогресивна "комунитаризация" на политиките, свързани 
с общия подход към европейската територия. 
 

ЕИСК смята, че дебатите в Съвета относно Териториалния дневен ред трябва да водят до 
по-конкретни политически решения. За това е необходимо Комисията да вземе по-голямо 
участие, тъй като именно Комисията може да гарантира последователността и 
съвместимостта на различните подходи към териториалното сближаване в Европейския 
съюз. 
 

За постигане на целта на териториалното сближаване на равнище ЕС е необходимо 
Комисията да създаде специализирана и добре подготвена служба, която да анализира, да 
диагностицира и да изготви политически предложения в подкрепа на добавената стойност 
на Европейския подход към териториалното сближаване. 
 

Следователно, ЕИСК призовава Европейската комисия да предложи на Съвета да ускори 
процеса на интегриране на Териториалния дневен ред въз основа на настоящите правни 
разпоредби. 
 

− За връзка: г-н Alberto Allende 
 (Тел.: 00 32 2 546 96 79 – електронен адрес : alberto.allende@eesc.europa.eu) 
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7. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ЗАЩИТА НА 
ЖИВОТНИТЕ 
 

• Тематична стратегия за опазване на почвите 
 

− Докладчик: г-н NILSSON (Различни дейности – SE) 
 

− Препратки: COM(2006) 232 окончателен – 2006/0086 COD – CESE 603/2007 
 

− Важни въпроси: 
 
ЕИСК приветства тематичната стратегия за опазване на почвите на ниво ЕС и подкрепя по 
принцип създаването на рамкова директива. 
 

ЕИСК посочва, че: 
 

− стратегията на ЕС трябва да бъде насочена към тези области, в които проблемът е най-
сериозен и опасността за обработваемата земя е най-голяма, например при променено 
използване на почвата, замърсяване на индустриални зони и непропускливост на 
подпочвените слоеве; 

− стратегията на ЕС трябва да взема предвид принципа на субсидиарност; 
− разходите, свързани с деградиране на почвите трябва да бъдат поети от причинителя на 
щетите, когато те са пропорционални, а не най-вече от ползвателя на земята. Ако една 
рамкова директива трябва да гарантира създаването на обща основа за опазване на 
почвите, ангажирането на държавите-членки трябва също така да е подобно, за да не се 
стигне до нарушение на конкуренцията; 

− земеделие и горско стопанство, които прилагат добри селскостопански практики, 
допринасят за запазването и подобряването на качеството на почвата. 

 

ЕИСК остро критикува Европейската комисия за това, че тя все още не е представила 
преработеното предложение за нова, преразгледана директива за утайки от пречистване на 
отпадъчни води и призовава Комисията да го представи възможно най-бързо, тъй като това 
е един от най-важните елементи от опазването на земеделските земи и за ограничаване на 
замърсяването им с опасни вещества. 
 
ЕИСК изтъква, че националните секторни политики не трябва да водят до нарушаване на 
конкуренцията между държавите-членки. 
 

Според ЕИСК, създаването на независим експертен комитет, съставен от експерти от 
частния и публичния сектор, би могло да улесни изпълнението на тематичната стратегия за 
опазване на почвите. 
 

− За връзка: г-жа Eleonora di Nicolantonio 
 (тел.: 00 32 2 546 94 54 – електронна поща: eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
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• Устойчиво рибарство 
 
− Докладчик: г-н SARRÓ IPARRAGUIRRE (Различни дейности – ES) 
 
− Препратки: COM(2006) 360 окончателен – CESE 605/2007 
 
− За връзка: г-н Arturo Iñiguez Yuste 

 (Тел.: 00 32 2 546 87 68 – електронен адрес : arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 

• Забрана за търговия на кожи с косъм от котки и кучета 
 
− Докладчик: г-н RETUREAU (Работници и служители – FR) 
 
− Препратки: COM(2006) 684 окончателен – 2006/0236 COD – CESE 606/2007 
 
− За връзка: г-жа Eleonora di Nicolantonio 

 (Тел.: 00 32 2 546 94 54 – електронен адрес : eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

• Метален живак - износ и съхранение 
 
− Докладчик: г-н OSBORN (Различни дейности – UK ) 
 
− Препратки: COM(2006) 636 окончателен – 2006/0206 COD – CESE 607/2007 
 
− За връзка: г-жа Filipa Pimentel 

 (Тел.: 00 32 546 84 44 – електронен адрес : filipa.pimentel@eesc.europa.eu) 
 

8. БЕЗОПАСНОСТ НА ХРАНИТЕ 
 

• Добавки, ензими, ароматизанти – единно разрешаване 
 
− Докладчик: г-н PEZZINI (Работодатели – IT) 
 
− Препратки: COM(2006) 423-425-427-428 окончателен – 

2006/0143/0144/0147/0145 COD – CESE 604/2007 
 
− За връзка: г-жа Eleonora di Nicolantonio 

 (Тел.: 00 32 2 546 94 54 – електронен адрес : eleonora.dinicolantonio@eesc.europa.eu) 
 

_____________ 


