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На пленарната асамблея присъстваха г-н Marcos PEÑA, председател на Испанския 
икономически и социален съвет, който говори на тема „Европа: социално участие и 
съвещателна демокрация“; г-н Günter VERHEUGEN, заместник-председател на Европейската 
комисия, който разясни предприетите действия и постигнатия напредък по инициативата „По-
добро законотворчество“ и г-жа Margot WALLSTRÖM, заместник-председател на 
Европейската комисия, която говори за „Пътната карта за конституционния процес“ и 
поставените от комисарите стратегически цели за 2008 г. Заедно с председателя на ЕИСК г-н 
Dimitriadis, г-жа Wallström подписа Допълнението към Протокола за сътрудничество между 
Европейската комисия и ЕИСК, сключен между двата органа през ноември 2005 г. 
 
1. РЕЗОЛЮЦИЯ ОТНОСНО ПЪТНАТА КАРТА ЗА 

КОНСТИТУЦИОННИЯ ПРОЦЕС – ЕВРОПЕЙСКИ СЪВЕТ НА 
21 И 22 ЮНИ 2007 г. 

– Докладчик: г-н FRERICHS (Работодатели – DE) 
 
– Препратки: CESE 640/2007 fin 
 
– Основни въпроси: 
 

ЕИСК подкрепя германското председателство в неговото намерение да представи по повод 
на срещата на Европейския съвет на 21 и 22 юни 2007 г. пътна карта за бъдещите усилия за 
разрешаване на кризата и приветства факта, че в Берлинската декларация от 25 март 2007 г. 
изборите за Европейски парламент през 2009 г. са определени като дата на влизане в сила 
на новата конституция. 
 
Необходимо е спешно да се намери изход от сегашната криза, като се приеме договор, 
който да отговаря на нуждите на един съюз от 27 или повече държави-членки. Поради 
новите предизвикателства е необходимо Европейският съюз да постигне съгласие по 
отношение на нови политики и да вземе необходимото решение. 
 
Тъй като конституционният договор бе ратифициран от две трети от държавите-членки с 
население, представляващо значително мнозинство от гражданите на Европейския съюз, 
ЕИСК настоява конституционният договор да остане основа на по-нататъшните 
разисквания и те трябва да доведат до запазване на основното съдържание на решенията, 
взети в Европейския конвент и впоследствие подписани от държавните и правителствените 
ръководители. 
 
ЕИСК потвърждава подкрепата си за Конституционния договор и подчертава отново 
своята предишна позиция по въпроса – Комитетът продължава да счита Договора за 
изключително важен инструмент, който ще позволи на Съюза да посрещне 
предизвикателствата, пред които е изправен, а на институциите - да функционират по-
ефективно. 
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Ето защо смята, че от една страна, Договорът трябва да продължи да служи като основа за 
провежданите разговори, за да се намери изход от сегашната сложна политическа и 
институционална ситуация, а от друга, че същината му трябва да се запази, особено 
демократичните, институционални и процедурни нововъведения, както и въвеждането на 
основните права. Това означава, че дял І (Цели, институции, структура на Съюза), дял ІІ 
(Харта на основните права на ЕС) и дял ІV (Общи и заключителни разпоредби) трябва да 
бъдат запазени в сегашния си вид. Институционалните и процедурни разпоредби в дял ІІІ 
следва, доколкото не надхвърлят обхвата на действащото право, да бъдат интегрирани в 
Дял І. 
 
Тъй като смята, че съдържанието на новия текст е по-важно от наименованието, ЕИСК не 
се противопоставя на идеята за ново название на договора поради многобройните 
недоразумения, които предизвика терминът „конституция“ в някои държави-членки. 
 
Комитетът потвърждава и намерението си да следи отблизо разговорите по новия Договoр, 
като се грижи, в съответствие с институционалните си правомощия, да бъде чут гласът на 
организациите на гражданското общество. ЕИСК е готов, в сътрудничество с 
португалското председателство на Съвета, да организира срещи с организациите на 
гражданското общество, както по време на работата на Европейския конвент, за 
предоставяне на информация и участие в диалога. 

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

 

2. ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЪЮЗ И ГЛОБАЛИЗАЦИЯТА 
 

• Предизвикателства и шансове за ЕС в контекста на 
глобализацията 

− Докладчик: г-н MALOSSE (Работодатели – FR) 
 
− Препратки: проучвателно становище – CESE 804/2007 
 

− Основни въпроси: 
Посоченото становище бе поикано от германското представителство на тема 
„Предизвикателства и шансове за ЕС в контекста на глобализацията“. Становището бе 
прието от специализирана секция REX на 4 May 2007 г.  
 

В становището се изтъква, че на международно ниво, отговорът от ЕС на глобализацията 
трябва да представлява по-съществен принос за основаването на „правова държава“, като 
спомага за глобализация с човешки облик, основаваща се на многостранност, на основните 
права на личността, на по-голяма прозрачност на финансовите пазари и на високо ниво на 
здравеопазване и безопасност на храните за цялото население. По отношение на 
международната търговия, ЕИСК е на мнение, че двустранният подход е полезен, само 
доколкото допълва многостранното участие, към което се стреми СТО. 
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В рамките на ЕС, глобализацията следва да бъде източник на възможности за европейската 
интеграция, като води до икономическа интеграция и солидарност, а те са главните аспекти 
на Лисабонската стратегия. 
 
Организираното гражданско общество следва да подкрепя постигането на глобализация с 
„човешки облик“. ЕИСК подчертава необходимостта от активното участие на социалните 
партньори и всички представители на организираното гражданското общество. 
 
Постигането, както на глобализация с човешки облик, така и на европейска интеграция, са 
въпроси, по които следва да се ангажират гражданите и организираното гражданско 
общество. Ако бъдат по-добре информирани и консултирани и взимат систематично 
участие, европейските граждани ще се припознаят в една стратегия, параметрите на която 
ще са определени от тях и която те ще могат да направят своя. 
 
Резултатите от становището ще бъдат представени на конференция за глобализацията 
организирана от германското председателство, която ще се проведе на 12 юни в Берлин. 
Становището ще даде и принос за дебата, иницииран от публикуването на съобщението 
„Глобална Европа: конкурентноспособна в световен мащаб“. 

 
− За връзка: г-жа Celia Finana 
  (тел.: 00 32 2 546 089  – електронна поща: celia.finanaguzman@eesc.europa.eu) 
 
 
3. СОЦИАЛНИ ПОКАЗАТЕЛИ И ОБЩНОСТНА СТАТИСТИКА 
 

• Стандарти за качество – оценки на социалното въздействие 
– Докладчик: г-н RETUREAU (Работници – FR) 
 
– Препратки: проучвателно становище – CESE 794/2007 
 
– Основни въпроси: 
 

На 19 септември 2006 г. германското председателство на Европейския съюз поиска от 
Европейския икономически и социален комитет да изготви проучвателно становище 
относно „Стандарти за качество на съдържанието, процедури и методи на оценки на 
социалното въздействие от гледна точка на социалните партньори и другите участници 
от гражданското общество”. 

 

Отправеното искане изразява волята на германското правителство да постави ударение 
върху подобряване на нормативната уредба. 
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Изключително важно е да се привлича вниманието на политиците, вземащи решения, върху 
социалното въздействие на предложено законодателство, но Европейският икономически и 
социален комитет счита, че трябва да се обърне специално внимание на методологията, 
която все още не е ясно определена. 
 
Комитетът счита, че на този етап на разсъждения е особено важно да се привлече 
вниманието на Комисията и останалите заинтересовани страни върху критериите за 
качество, на които трябва да отговарят всички показатели. 
 
Комитетът призовава Комисията да интегрира оценката на социалното въздействие на 
законодателните и политическите инициативи на Европейския съюз във всички политики 
на Общността. Това е от решаващо значение, ако желаем наистина да създадем една 
"социална Европа" и да получим подкрепата на гражданите. 
 
Комитетът следва напълно да вземе под внимание пътната карта и оценката на 
въздействието, както и законодателното предложение, относно което трябва да изготви 
становище; би било уместно работата да започне без губене на време, веднага след 
публикуване на съобщението, придружаващо законодателното предложение. 
 
От решаващо значение е да се извършват редовни оценки на всеки законодателен акт, 
който е бил обект на предварителна оценка на въздействието и евентуално да се внасят 
корекции при прилагането му, като в този процес се включват социалните партньори и, ако 
е целесъобразно, заинтересованите НПО. 
 
В някои особени и изключително важни в социален аспект случаи (в областта на трудовото 
право например) консултирането на социалните партньори би трябвало да бъде предвидено 
на още по-ранен етап. 
 
Инициативата „По-добро законотворчество“ е безспорно подходяща програма за напредък 
в това направление, предлагаща необходимо и ефективно законодателство, чиито 
последици следва да са предвидими и стабилни за адресатите и да са свързани по-тясно с 
процеса на анализ и оценка на въздействието от страна на консултативните органи на 
Общността (ЕИСК и КР). 

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

• Статистическа програма 2008-2012 г. 
− Докладчик: г-н SANTILLAN CABEZA (Работници – ES) 
 
– Препратки: COM(2006) 687 окончателен – 2006/0229 (COD) – CESE 790/2007 
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− Основни въпроси: 
 

ЕИСК приветства предложението на Комисията. Хармонизираните и сравними 
статистически системи са изключително необходими, за да може широката общественост 
да разбере Европа, гражданите да се включат в дебата, а икономическите оператори да 
участват в единния пазар. 
 

− За връзка:  г-н Roberto Pietrasanta 
 (тел.: 00 32 2 546 93 13 – електронна поща: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 

• Статистически данни за свободните работни места 
− Докладчик: г-жа FLORIO (Работници – IT) 
 
− Препратки: COM(2007) 76 окончателен – 2007/0033 COD – CESE 791/2007 
 
− Основни въпроси: 
 

С предложението за регламент (COM(2007) 76 окончателен), изготвено по инициатива на 
Комитета по заетостта, Европейската комисия си поставя за цел да създаде нормативна 
уредба, която да дава възможност за получаване на сравнима статистическа информация за 
свободните работни места в рамките на определени срокове. 
 
ЕИСК подчертава колко е важно наличието на статистически данни за състоянието на 
заетостта в Европа, които да бъдат съгласувани и надеждни в максимална степен. Поради 
това подкрепя усилията на Комисията за създаване на правна рамка, която да позволява 
получаването на актуализирана, сравнима и адекватна статистическа информация за 
свободните работни места на ниво ЕС, и подкрепя избора на регламента като нормативен 
инструмент. 
 
ЕИСК смята, че предвид необходимостта от опростяване на събирането на данни и от 
намаляване на произтичащите разходи, е направен недотам ясен избор, който се изразява в 
това, събирането на данни в сектори, определени като „сезонни“, по-специално свързаните 
със земеделието, рибарството и горското стопанство, да стане незадължително. 
 
Освен това структурата на трудовите договори във всички държави-членки на ЕС 
понастоящем включва десетки разновидности на трудови правоотношения. Поради тази 
причина е полезно да се знае за какъв вид работно място става въпрос (безсрочно или 
срочно, на непълно работно време, по проект, сътрудничество и др.) Една обща картина, 
по-точно отразяваща действителния потенциал на пазара на труда, неговото развитие или 
несъвършенствата му в някои сектори или региони, би дала възможност по-добре да се 
разработят стратегиите, необходими за постигането на целите на Лисабонската стратегия. 
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По същата причина ЕИСК смята, че най-вече по тези въпроси са необходими преки 
консултации с европейските социални партньори, както и тяхното непосредствено участие. 

 
–   За връзка:  г-н Marco Thyssen 
    (тел.: 00 32 2 546 84 11 – електронна поща: marco.thyssen@eesc.europa.eu) 
 

 

• България и Румъния (NUTS) 
− Докладчик: г-н BURANI (Работодатели – IT) 
 
– Препратки: COM(2007) 95 окончателен – 2007/0038 (COD) – CESE 792/2007 
 
− Основни въпроси: 
 

ЕИСК взема под внимание предложението на Комисията. Предвид факта, че то произтича 
от присъединяването на нови държави-членки, и от друга страна, че е от чисто технически 
характер, Комитетът може само да го одобри. 
 

− За връзка: г-н Roberto Pietrasanta 
 (тел.: 00 32 2 546 93 13 – електронна поща: roberto.pietrasanta@eesc.europa.eu) 
 
 
4. ТРУДОВО ПРАВО 
 

• Осъвременяване на трудовото право 
− Докладчик: г-н RETUREAU (Работници – FR) 
 

− Препратки: COM(2006) 708 окончателен – CESE 805/2007 
 

− Основни въпроси: 
 

Комитетът изразява съжаление относно твърде кратките срокове, определени за тази 
консултация и невъзможността за осъществяване на редица необходими подготвителни 
работи. Различните елементи от заключенията в доклада на г-н Кок от м. ноември 2003 г., 
одобрени от Съвета, предлагат по-пълна картина на реформите на пазара на труда, 
предназначени да отговорят на обновената Лисабонска стратегия, което не се прави в 
Зелената книга на Комисията, където акцентът е поставен върху конкретни въпроси от 
индивидуалното трудово право. 
 

Комитетът изразява загриженост от факта, че трудовото право днес би било несъвместимо 
с обновената Лисабонска стратегия, тъй като поставя пречки пред заетостта. Комитетът 
счита, че Комисията би трябвало да насочва дебата за осъвременяването на трудовото 
право и за защитите, свързани обикновено с трудовия договор, като здравословните и 
безопасни условия на труд, трудовите злополуки, организацията на работното време, 
платения отпуск и др. 
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Всеки начин на мислене, за който трудово право, основано на защита на работника, е 
пречка пред растежа и заетостта, би бил израз на опростенческа концепция. 
 
Комитетът констатира редица сериозни пропуски, които отслабват значително съжденията 
и перспективите, предложени в Зелената книга. Във въпросното становище, Комитетът 
подчертава редица въпроси и изразява съжаление, че те не са развити или изтъкнати: 
− социалното измерение; 
− колективното трудово право; 
− концепцията за достоен труд; 
− социалните партньори и колективните договори; 
− социалният диалог като инструмент за съвместно регулиране; 
− сигурността в трудовото правоотношение. 
 
Комитетът смята, че е настъпил моментът да се направи пълен и сериозен анализ, 
основаван преди всичко на: 
− преглед на правните системи в държавите-членки; 
− приноса на социалния диалог; 
− вземане под внимание на обществените служби; 
− вземане под внимание на управлението на предприятията и участието на работниците; 
− признатото място на истинските самонаети работници; 
− лансирането на препоръка № 198 на МОТ от 2006 г. относно трудовите отношения; 
− въздействието от труда на черно; 
− въздействието от миграционните движения; 
− взаимноизгодните решения; 
− образованието и началното обучение и ученето през целия живот на работниците. 

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

5. ДРУЖЕСТВЕНО ПРАВО 
 

• Сливане и разделяне на акционерни дружества 
– Докладчик: г-жа SÁNCHEZ MIGUEL (Работници – ES) 
 
– Препратки: COM(2007) 91 окончателен – 2007/0035 COD – CESE 796/2007 
 
– За връзка:  г-жа Magdaléna Belarova-Carabin 
 (тел.: 00 32 2 546 83 13 –  
 електронна поща: magdalena.belarova-carabin@eesc.europa.eu) 
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6. ДАНЪЧНО ОБЛАГАНЕ 
• Сближаване на акцизните ставки върху алкохола 
− Докладчик: г-н IOZIA (Работници – IT) 
 
− Препратки: COM(2006) 486 окончателен – 2006/0165 (CNS) – CESE 789/2007 
 
− Основни въпроси: 
 

Комитетът смята, че би било погрешно ставката да се коригира автоматично с процента на 
инфлацията в ЕС-15 от 1992 г. насам, като се има предвид, че през 1995 г. към Съюза се 
присъединиха три нови държави, на 1 май 2004 г. – други десет, а на 1 януари 2007 г. - още 
две. 
 
По време на изслушване, състояло се в Комитета, всички участници не само се обявиха 
против предложението на Комисията, но и я призоваха в бъдеще да извършва цялостна 
оценка на въздействието. Комитетът иска предложението да бъде оттеглено. 

 
− За връзка:  г-жа Imola Bedö 
 (тел.: 00 32 2 546 83 62 – електронна поща: imola.bedo@eesc.europa.eu) 
 
 

7. ВЪТРЕШЕН ПАЗАР 
 

• Вътрешен пазар на услугите 
– Докладчик: г-жа ALLEWELDT (Работници – DE) 
 
– Препратки: становище по собствена инициатива – CESE 793/2007 
 
– Основни въпроси: 
 

Директивата за  услугите на ЕС предизвика сериозни разногласия. Това до голяма степен се 
дължи на факта, че Директивата има много сериозно въздействие върху националните 
пазари на труда. 

 
Отговорите на анкетата на Обсерваторията на единния пазар показват, че се наблюдава 
значителен интерес към поемане на новите предизвикателства пред пазарите на труда, 
заетостта и защитата на правата на потребителите на вътрешния пазар на услугите. 
 
Информацията за възможните последици за заетостта от новата стратегия за вътрешния 
пазар изглежда не е достатъчна; преди всичко, хората очакват размествания в заетостта, но 
и загуба на работни места. 
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Повечето анкетирани обаче очакват промяна в националните условия на труд и заетост като 
увеличение на срочните договори и гъвкавите условия на заетост. Позитивните очаквания 
се свързват с по-добри предложения за работа, езиково обучение и квалификация. 
 
Често се изтъква като проблем недоброто прилагане на разпоредбите за командироване на 
работници. 
 
По-голямата мобилност на работещите ще доведе до по-голямо търсене на консултантски 
услуги. 

 
Потребителите оценяват високо качеството и правната сигурност, но тези аспекти не се 
насърчават достатъчно в директивата. 
 
Въпросите, свързани със защита на правата на потребителя трябва да намерят по-силен 
отзвук във вътрешния пазар на услугите и трябва да се изготви информационна стратегия 
на национално и на европейско ниво. 
 
ЕИСК възнамерява да продължи да се занимава с влиянието на вътрешния пазар на 
услугите особено върху заетостта и защитата на правата на потребителите. 

 
–   За връзка:  г-жа Claudia Drewes-Wran 
  (тел.: 00 32 2 546 80 67 – електронна поща: claudia.DrewesWran@eesc.europa.eu) 
 
 

8. ТРАНСПОРТ – ТЕХНИЧЕСКИ СТАНДАРТИ И СТАНДАРТИ ЗА 
БЕЗОПАСНОСТ 

 

• Безопасност по пътищата – професионални водачи 
− Докладчик: г-н ETTY (Работници – NL) 
 
− Препратки: становище по собствена инициатива – CESE 809/2007 
 
− Основни въпроси: 
 

Европейската политика в областта на безопасността по пътищата, включително и 
„Третата европейска програма за действие в областта на безопасността по 
пътищата“ (2003 г.) и „Средносрочният преглед на Европейската програма за действие в 
областта на безопасността по пътищата“ (2006 г.) бяха насочени към определена 
целева група, включваща водачи на мотоциклети, пешеходци и млади хора, както и 
професионални водачи. Все пак Комисията е пропуснала няколко актуални въпроса, един 
от които е дори от първостепенно значение по мнението на социалните партньори. Става 
дума за подходящо оборудваните места за почивка за професионалните водачи, които 
представляват част от безопасността на пътната инфраструктура. И по-специално: сигурни 
и безопасни места за почивка. 
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По причини, свързани с престъпността, касаеща автомобилния превоз на товари и с цел 
безопасността по пътищата, здравето и безопасността на водачите на камиони, в 
настоящото становище по собствена инициатива ЕИСК препоръчва да бъдат осигурени 
сигурни и безопасни места за паркиране за професионалните водачи на територията на 
целия ЕС. 
 
Международният съюз на автомобилния транспорт (IRU) и Европейската федерация на 
транспортните работници (ETF) са разработили общи критерии, които се възприемат добре 
и са осъществими и които трябва да бъдат взети под внимание при изграждането на 
подобни съоръжения за почивка. 
 
ЕИСК приветства инициативата на Европейския парламент, подкрепена от Европейската 
комисия, за осъществяването на пилотен проект с цел проучване на осъществимостта на 
подобни проекти и предоставяне на начална помощ за създаването на сигурни и безопасни 
места за паркиране за професионалните водачи. 

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

• Селскостопански трактори - устройства за осветяване 
(кодификация) 

 
- Препратки: COM(2007) 192 окончателен – 2007/0066 COD – CESE 798/2007 
 
− За връзка:  г-н Jean-Pierre Faure 
  (тел.: 00 32 2 546 96 15 – електронна поща: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
 

• Въздушни транспортни услуги - общи правила 
– Докладчик: г-н McDONOGH (Работодатели – IE) 
 
– Препратки: COM(2006) 396 окончателен – 2006/0130 COD – CESE 808/2007 
 
– Основни въпроси: 

− Всички авиокомпании, предоставящи обществена услуга, следва да представят 
гаранция за изпълнение. 

− Между летищата, обслужвани от компании, предоставящи обществена услуга и 
договарящата държава, следва да се сключи Споразумение за определено ниво на 
обслужване. 
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− Пътниците на авиокомпании, предоставящи обществена услуга, трябва да могат да 
получат по-високо обезщетение от предвиденото в Регламент ЕО 261/2004, тъй 
като може да не съществува алтернативен транспорт. 

− При тръжната процедура за предоставяне на обществена услуга следва да бъдат 
представени най-малко две оферти. 

− При полети в Европейския съюз, цената на полета на връщане следва да бъде 
колкото тази на полета на отиване. Ако има съществена разлика между цените на 
полета на отиване и на връщане, тя трябва да бъде оправдана. 

− Стойността на билетите за полети на авиокомпании, осигуряващи обществена 
услуга, следва при определени условия да подлежи на възстановяване, подобно на 
билетите на други авиокомпании. 

− Съставните елементи, включени при изчисляването на цената на полета, следва да 
са ясно указани на билета (такси, летищни такси и т.н.). 

− Подходът в областта на интермодалността следва да създаде равни условия за 
всички видове транспорт; авиацията понася несъразмерна тежест поради разходи за 
сигурност. Това следва да бъде коригирано. 

− Бележката за високоскоростните влакове следва да се запази, тъй като те не 
съществуват в някои държави-членки. 

− Комисията следва да извършва одит, за да провери дали националните авиационни 
регулаторни органи изпълняват задълженията си безпристрастно и справедливо и 
дали техните действия не водят до нарушаване на конкуренцията. 

− Еднократният контрол на сигурността, както бе предложено от Комисията, следва 
да се въведе за пътниците, преминаващи транзит през европейските летища. 

− Това следва да включва промяна на съоръженията за контрол на летищата, като се 
въведат ускорени процедури (биометрия) с цел да се улесни движението на 
редовните пътници. 

− За билети, закупени поне 1 месец предварително, би трябвало да се предоставя 
гратисен период, в рамките на който клиентите да могат да ги анулират до 48 часа 
без налагане на глоби. В случай на анулиране на билет, на клиента би трябвало да 
се предостави също така право на възстановяване на всички летищни такси. 

 
− За връзка:  г-н Siegfried Jantscher  
  (тел.: 00 32 2 546 82 87 – електронна поща: siegfried.jantscher@eesc.europa.eu) 
 
 

9. СЕЛСКО СТОПАНСТВО 
 

• Плодове и зеленчуци 
− Докладчик: г-н CAMPLI („Различни интереси“– IT) 
 
− Препратки: COM(2007) 17 окончателен – 2007/0012 CNS – CESE 802/2007 
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− Основни въпроси: 
 

ЕИСК подкрепя стратегията на Комисията, целяща до 2013 г. целият първи стълб да се 
превърне в едно единно и балансирано цяло; за тази цел призовава Комисията да въведе в 
сектора „плодове и зеленчуци“ подходяща преходна програма, за да се помогне на всички 
оператори от отрасъла да се адаптират към въвеждането на новата система. 
 
ЕИСК констатира, че Комисията е направила своите предложения в бюджетната рамка, 
като тя не е надвишена. Той отбелязва също така, че с премахването на изтеглянето от 
пазара и на възстановяванията при износ, Комисията ще създаде условия за увеличаване на 
ресурсите на бъдещите оперативни програми, ресурси, които има опасност да останат 
неизползвани и да не могат да бъдат инвестирани от страна на по-ефективните ОП. 
 
Освен това ЕИСК констатира, че от една страна, предложението въвежда в оперативните 
програми нови мерки с голямо политическо и икономическо значение (управление на 
кризите на пазара, политика в областта на околната среда, насърчаване на потреблението), 
а от друга страна, увеличава размера на съфинансирането (до 60 %) при някои мерки, 
разглеждани като стратегически. Тази иновативна политика, съчетана със запазване на 
горната граница за финансовата помощ на Общността, отпускана на оперативните 
програми, в размер на 4,1 % от стойността на предлаганата на пазара продукция от всяка 
ОП, всъщност представлява намаляване на наличните за инвестиране ресурси. 
 
Поради всички тези причини ЕИСК счита, че е необходимо да се въведат най-малко три 
корекции, като се спазва принципът за истински бюджетен неутралитет: 
− финансирането на управлението на кризите на пазара не трябва да се включва в 

оперативните програми на ОП; 
− да не се прилага задължението за 4,1 %, когато дейностите са съфинансирани до 60 %, 

за да се даде възможност и на вече консолидираните ОП да продължат да изпълняват 
своята роля на балансьор на търговската мощ на веригите за търговия на дребно; 

− да се включат съвместните действия на две или повече ОП, разполагащи с 60 % 
съфинансиране от Общността; по този начин се насърчава сътрудничеството между 
организациите на производителите и концентрирането на предлагането. 
 

От друга страна ЕИСК взима под внимание предложението на Комисията на ОП да се 
повери управление на кризите и призовава Комисията да изготви прозрачни критерии за 
управлението на кризите в подкрепа на производители от трети страни, както и да 
подсигури ползването на предвидените за тази цел инструменти от всички производители, 
така че евентуална намеса в ситуация на криза да има положителен резултат и да позволява 
ефективното възстановяване на пазарите. 
 

- За връзка:  г-н Arturo Iñiguez Yuste 
  (тел.: 00 32 2 546 87 68 – електронна поща: arturo.iniguez@eesc.europa.eu) 
 



- 13 - 

Registry CESE 83/2007   EN – TC/gd .../... 

10. ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ЗАЩИТА НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ 
 

• Стратегия на ЕС за намаляване на вредите, свързани с употребата 
на алкохол 

− Докладчик: г-жа van TURNHOUT („Различни интереси“ – IE) 
 
− Съдокладчик: г-н JANSON (Работници – SE) 
 
– Препратки: COM(2006) 625 окончателен – CESE 807/2007 
 
− Основни въпроси: 

Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК) приветства Съобщението на 
Комисията „Стратегия на ЕС за намаляване на вредите, свързани с употребата на 
алкохол“. Но ЕИСК изразява съжаление, че Съобщението не може да се нарече 
„изчерпателна стратегия“, към каквато се приканваше в Заключенията на Съвета от 
5 юни 2001 г. 
 
Настоящото становище засяга въпроса от сферата на общественото здраве, свързан с 
намаляване на вредите от употребата на алкохол: вредната и рискова консумация на 
алкохол, както и консумацията на алкохол от непълнолетни лица. 
 
Като конкретна цел за осигуряване на по-добра защита на децата, ЕИСК призовава да се 
намали контактът на децата с продукти, съдържащи алкохол, както и с тяхната реклама и 
промоция. 
 
ЕИСК насърчава Комисията да обърне внимание на икономическите последици от вредите, 
свързани с употребата на алкохол. Отрицателното въздействие подкопава целите на 
Лисабонската стратегия и има последици за работното място, обществото и икономиката. 
 
ЕИСК настоява инициативите за обучение и осведомяване да бъдат част от цялостната 
интегрирана стратегия за намаляване на вредите, свързани с употребата на алкохол. 
 
ЕИСК признава, че културните навици в Европа се различават. Тези разлики би трябвало 
да бъдат взети предвид при предлагането на различни инициативи и дейности. 
 

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

• Защита на потребителите – дистанционни договори 
– Докладчик: г-н PEGADO LIZ  („Различни интереси“– PT) 
 
– Препратки: COM(2006) 514 окончателен – CESE 795/2007 
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– Основни въпроси: 
Макар и да отбелязва забавянето на публикуването на въпросното съобщение спрямо 
посочените в директивата крайни срокове, ЕИСК приветства инициативата и изразява 
съгласие с много от коментарите на Комисията. Все пак ЕИСК е на мнение, че би било 
уместно да се направи незабавен преглед на това законодателство, успоредно с прегледа на 
разпоредбите относно дистанционната продажба на финансови услуги и определени 
аспекти на електронната търговия и без да се чака да приключи работата по прегледа на 
достиженията на правото на ЕС в областта на договорите с потребителите. 
 
За тази цел ЕИСК: 
– приканва Комисията да извърши подробен анализ на данните, получени 

междувременно в резултат на обществените консултации и да проведе публично 
изслушване на заинтересованите страни; 

– потвърждава своята позиция, че обхватът на директивата не следва да бъде 
ограничен до отношенията между предприятията и потребителите и че би било 
изключително полезно този аспект да се преразгледа, с цел основните му аспекти 
да бъдат съобразени с обхвата на разпоредбите относно електронната търговия. 

 
ЕИСК не изразява съгласие с оценката от страна на Комисията на последствията от 
използването на „минималната клауза” и не счита, че тя е причината за проблемите при 
въвеждането на директивата – проблеми, заслужено изведени на преден план. От друга 
страна, Комитетът не отхвърля възможността за предприемане, чрез регламент, на пълна 
хармонизация, стига да се гарантира по-висока степен на защита на потребителите. 
 
В допълнение, ЕИСК подчертава необходимостта от специално предоставяне на реална 
информация на договарящите страни - особено на недобре информираните потребители – и 
от ефективна система за санкциониране на практиките в нарушение на съществуващите 
правни разпоредби. 

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

• Хигиена на храните / Премахване на дискриминацията при 
транспортните тарифи 

– Докладчик: г-н GKOFAS („Различни интереси“– EL) 
 
– Препратки: COM(2007) 90 окончателен – 2007/0037 COD – CESE 797/2007 
 
– За връзка:  г-н Jean-Pierre Faure 
  (тел.: 00 32 2 546 96 15 – електронна поща: jean-pierre.faure@eesc.europa.eu) 
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11. ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА 
 

•  Износ и внос на опасни химични вещества 
–  Докладчик: г-н PEZZINI (Работодатели – IT) 
 
–    Препратки: COM(2006) 745 окончателен – 2006/0264 COD – CESE 799/2007 

 
–    Основни въпроси: 
 

Комитетът е съгласен с Комисията, че е необходим хармонизиран подход, за да се подобри 
опазването на човешкото здраве и на околната среда в страните вносителки, по-специално в 
развиващите се страни. Съгласен е и че трябва да се прилагат гъвкави, ясни и прозрачни 
механизми, почиващи на ясни и единни процедури, за да се гарантира бърза и адекватна 
информация за страните вносителки на опасни химични продукти и вещества. 
 
Комитетът счита, че по-строгите разпоредби, предвидени в Регламент № 304/2003 (ЕО), 
повторени в новото предложение за регламент, са от съществено значение за общата 
сигурност и управлението на опасните химични вещества. 
 
Комитетът подкрепя намерението на Комисията да се използва коригирането на правното 
основание на регламента, за да се засили ефективността на разпоредбите на Общността и 
правната сигурност в тясна връзка с Регламент № 1907/2006 (ЕО) относно нормативната 
уредба, свързана с химичните вещества (REACH), който ще влезе в сила през 
м. юни 2007 г. 
 
Според Комитета новото законодателство би трябвало да предвиди от една страна, 
изработването на насоки за прилагане и на информационни документи, а от друга - 
организирането на образователни дейности въз основа на нормативната уредба на 
Общността, най-вече за митническите служители, с участието на отговорни лица от 
службите на Комисията и в частност, от Съвместния изследователски център (СИЦ). 
Комитетът подчертава важността при изготвянето на етикетите и техническите 
информационни листове да се използва езикът на държавата вносителка. 
 
Комитетът счита, че системите за митнически контрол и пълно сътрудничество между 
митническите власти и определените национални органи са ключови елементи за 
ефикасното, правилно и прозрачно функциониране на предложените механизми. 

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

• Пускане на пазара на продукти за растителна защита 
–   Докладчик: г-н van OORSCHOT (Работодатели – NL) 
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–   Препратки: COM(2006) 388 окончателен – 2006/0136 COD – CESE 800/2007 
 

–   Основни въпроси: 
 

ЕИСК приветства предложението на Европейската комисия за приемане на нов регламент 
относно пускането на пазара на продукти за растителна защита. В преамбюла на 
предложената директива следва да се упомене изрично колко е важно наличието на 
достатъчно продукти за растителна защита за осигуряване на безопасни и 
висококачествени храни за взискателния европейски потребител. 
 
ЕИСК изразява загриженост от въвеждането на критерии за одобрение на продуктите за 
растителна защита. Такива критерии за одобрение на продуктите за растителна защита, 
които се основават единствено на присъщите качества на техните активни вещества и не 
вземат предвид нито реалната им употреба, нито излагането им на въздействието на 
околната среда, накърняват принципа за вземане на решения въз основа на оценка на 
риска. ЕИСК не може да изрази съгласие с такъв подход, тъй като той ненужно 
възпрепятства иновациите в новите и усъвършенствани вещества.  
 
ЕИСК счита, че системата за даване на зонални разрешения и за взаимно признаване 
представлява първа стъпка към пълно хармонизиране на разрешенията в Европа. ЕИСК 
предлага да се даде възможност за взаимното признаване на разрешенията между 
различни зони, когато става дума за съседни страни със сходни селскостопански условия. 
 
ЕИСК подкрепя принципа за извършване на сравнителна оценка на продуктите за 
растителна защита, съдържащи вещества, които се предлага да бъдат заменени. ЕИСК 
обаче настоява оценката да се извършва на по-големи интервали и да се въведе стандартен 
период на съхранение на данните за тези вещества, за да се поддържа ниво на готовност за 
инвестиции от страна на промишлеността по отношение на тези вещества и по този начин 
да се избегне възникването на слаби звена в селскостопанския сектор. 
 
Според ЕИСК, предложението не създава достатъчно стимули за даване на разрешения за 
използване на продукти за растителна защита в малки количества. ЕИСК предлага две 
мерки за подобряване на ситуацията: първо, той предлага да се въведе система, според 
която първият кандидат да разполага с толкова по-продължителна защита на данните, 
колкото повече употреби в малки количества е предвидил и второ, ЕИСК приканва 
комисията да улесни съставянето на актуализиран списък от държавите-членки, в който да 
фигурират всички разрешени употреби (в малък мащаб). 

 
− За връзка: г-жа Yvette Azzopardi 
 (тел.: 0032 2 546 98 18 – електронна поща: yvette.azzopardi@eesc.europa.eu) 
 
 

• Квоти за емисии на парников газ 
− Докладчик: г-н ADAMS („Различни интереси“– UK) 
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− Препратки: COM(2006) 818 окончателен – 2006/0304 COD – CESE 801/2007 
 
− Основни въпроси: 
 

Комитетът приветства предложението за директива, която предлага внимателно обмислен 
и прагматичен подход за ограничаване и компенсиране на бързо растящия обем емисии на 
парникови газове от авиационната индустрия. 
 
Като включва авиацията в обхвата на схемата на Общността за търговия с емисии (СОТЕ), 
самата схема има потенциала да стане по-стабилна и по-изчистена, като основен модел за 
справяне с емисиите на СО2 в глобален мащаб. 
 
Комитетът намира предложението за реалистично. В него се признава силата на 
политическия, икономически и потребителски натиск за по-нататъшното развитие на 
въздушния транспорт и превоз, като се използва пазарния механизъм на СОТЕ, за да 
компенсира едно от основните вредни влияния на авиационната индустрия върху околната 
среда. 
 
ЕИСК приветства включването в проекта на всички полети в границите на Европа и извън 
нея от 2012 г. нататък, но смята, че таванът на емисиите – избрана е стойността му от 
2005  г. – би трябвало да бъде по-нисък и по-близък до равнищата, изисквани от други 
сектори в СОТЕ. 
 
Комитетът признава, че това е сложна тема, но смята, че предложението е доста 
непрозрачно и не съумява да представи преимуществата си ясно. Предложението се 
обръща по различни начини към различните нива за ЕС като цяло, държавите-членки, 
секторите на индустрията и обществото. Конкретно трябва да се подчертае положителният 
потенциал на Директивата за подкрепа и утвърждаване на СОТЕ. Също се отбелязва, че ще 
бъде необходима активна и допълваща подкрепа от другите дирекции на Комисията, в 
частност „Енергетика и транспорт“ и „Изследвания“. 

 
За връзка:  г-жа Annika Korzinek  
  (тел.: 00 32 546 80 65 – електронна поща: annika.korzinek@eesc.europa.eu) 
 

• Отпадъци от батерии и акумулатори 
− Препратки: COM(2007) 93 окончателен – 2007/0036 COD– CESE 803/2007 
 
− За връзка: г-н Jakob Andersen  
  (тел.: 00 32 546 92 58 – електронна поща: jakob.andersenl@eesc.europa.eu) 
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12. ИНФОРМАЦИОННИ И КОМУНИКАЦИОННИ 

ТЕХНОЛОГИИ 
 
• Бъдещо законодателство в областта на електронния достъп 
− Докладчик: г-н HERNÁNDEZ BATALLER („Различни интереси“– ES) 
 
− Препратка: проучвателно становище – CESE 810/2007 
 
− Основни въпроси: 

По искане на Комисията, ЕИСК изготви проучвателно становище относно бъдещото 
законодателство в областта на електронния достъп, със специално внимание по отношение 
на възрастните хора. 
 
Целта е най-вече да се определи вида на нормативния акт от вторично законодателство, въз 
основа на който ще се постигне целта на ЕС да се създаде едно общество, което включва 
всички в контекста на съвременните бързи икономически и социални промени. 
 
Поради значимите политически и социални промени през последните години ЕИСК смята, 
че трябва да се даде приоритет на предприемането на действия на Общността относно 
електронния достъп, за да се превърне достъпът до ИКТ в гражданско право в 
общественото обслужване. 
 
Тези общностни действия трябва да съчетават правен инструмент, които да подсили 
съществуващото законодателство, придружен от други мерки с незадължителен характер в 
различни области на политиките, като се има предвид добавената стойност на действия на 
ниво Общност. 
 
ЕИСК подчертава, че участието на организациите на гражданското общество е от основно 
значение за провеждането на подходяща политика за цифров достъп чрез тласъка, който те 
могат да дадат на съпътстващите мерки, например по отношение на правилата за поведение 
или съвместното регулиране. 

 
- За връзка:  г-жа Agota Bazsik 

(тел.: 00 32 2 546 86 58 – електронна поща: agota.bazsik@eesc.europa.eu) 
 
 

13. ОБРАЗОВАНИЕ 
 

• Учене през целия живот 
− Докладчик: г-Н RODRÍGUEZ GARCÍA-CARO (Работодатели – ES) 
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− Препратки: COM(2006) 479 окончателен – 2006/0163 (COD) – CESE 806/2007 
 
− Основни въпроси: 
 

Комитетът вярва, че съществува необходимост от предложението за създаване на 
Европейска квалификационна рамка, при условие че съответната прозрачност на 
квалификациите и уменията доведе до засилване на мобилността в рамките на ЕС и 
гарантира широк, стандартизиран достъп до европейския пазар на труда. 
 
ЕИСК отбелязва, че видът избрана правна форма за приемането на предложението е 
препоръка, а тя, по силата на член 249 от Договора за създаване на Европейската общност, 
не е правнообвързваща. 
 
ЕИСК смята, че за да станат по-разбираеми за обществеността, за предприятията и за 
специалистите, дескрипторите, съдържащи се в модела, и по-специално онези, отнасящи се 
до професионалните квалификации, следва да се прецизират и опростят. 
 

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

_____________ 


