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Информация за Европейския 

икономически и социален комитет

Мисията на ЕИСК е да допринася за това евро-

пейските политики и закони да бъдат по-де-

мократични, по-ефективни и по-добре съо-

бразени с реалността на всекидневния живот, 

като изразява мнението на хората по места. 

Комитетът е съставен от 350 членове от 28-

те държави – членки на ЕС. Те не са политици 

или държавни служители, а обикновени хора, 

които работят друга работа и желаят да 

участват в развитието на Европа. Те са пред-

ставители на „организираното гражданско 

общество“.

Какво представлява 
организираното гражданско общество?
Това е общо наименование на всички групи и ор-ганизации, които хората създават на местно, национално или европейско равнище, с оглед на постигането на определена цел.  Тези групи и организации осъществяват връзката между отделните хора и лицата, отговорни за взе-мането на решения, и дават възможност на хората да предприемат действия на своето работно място или в своята общност, за да осъществят желаните от тях промени.

Хората често се обединяват по този начин, защото смятат, че той е по-бърз и по-пряк от гласуването за политически партии. Из-борите са основата на представителната демокрация, а преките действия са известни като „демокрация на участието“. 
В ЕС ЕИСК представя интересите на всички организации на гражданското общество в Ев-ропа.

ЕИСК има три основни задачи:       

• да консултира Европейския парламент, 

Съвета и Европейската комисия относно 

новите политики и закони, като изготвя 

експертни „становища“;

• да подобрява комуникацията между поли-

тиците и най-близкото до гражданите рав-

нище;

• да подкрепя организациите на гражданско-

то общество в Европа и по света. 

Европейски икономически и социален комитет

R EU 
Ready?by the EESC

ВЕЧЕ
на 23 официални езика на ЕС

Европейски икономически и социален комитет

Rue Belliard/Belliardstraat 99
1040 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

www.eesc.europa.eu

Отговорен издател: Отдел „Посещения и публикации“
EESC-2016-18-BG

© Европейски съюз, 2016 г.
Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника.

©
 Sh

ut
ter

sto
ck



Как работи Европейският съюз? Можете ли да повлияете 
на решенията? Знаете ли по какъв начин се създават 
политиките, които засягат вашия живот?   

Защо да не превърнем сложните процедури на ЕС в игра – забавна, но и 
изпълнена с предизвикателства, - която можете да изтеглите на своя 
смартфон, таблет или лаптоп?       

Европейският икономически и социален комитет направи точно това – създаде 
напълно нова игра, която ви позволява да изпълнявате ролята на член на 
Комитета в Брюксел. Може да отстоявате вашите собствени политики, да оказвате 
влияние върху други колеги, да отговаряте на въпроси и да научите повече за ЕС 
и мястото на ЕИСК в него.   

Стъпка 1

Изберете предпочитания от вас език и дали искате 
да сте мъж или жена. След това можете да решите 
към коя от трите групи на Комитета искате да се 
присъедините:

„Работодатели“ (в синьо) – представители на 
предприятията, работодателите и предприемачите

„Работници“ (в червено) – представители на около 80 
профсъюза и организации на работници и служители

„Други интереси“ (в оранжево) – представители 
на широк спектър от различни групи и НПО, от 
организации на потребителите и младежки организации 
до екоактивисти и сдружения в областта на културата.

Стъпка 2

Изберете област, в която ще отстоявате своите 
идеи. Предлагат се три основни теми:    

1. заетост; 
2. социални права и права на потребителите; 
3. околна среда.

Всяка група може да предложи по едно становище по 
всяка тема.  

Целта на играта е да спечелиш подкрепата 
на най-малко 75% от членовете на 
Комитета за твоето становище, така че 
то да бъде прието като политика на ЕИСК 
и да бъде използвано за оказване на влияние 
върху другите институции на ЕС.

Изиграйте играта и вижте сами 
какво е да си член на ЕИСК!    

Стъпка 3

Влизате в залата на Комитета, в която ще видите седалките 
на членовете , подредени в редици. Използвайте ръчичката, 
за да щракнете върху седалка. Можете да откриете:

• член на Комитета     
– Ако този член е от вашата група, печелите автоматично неговата 

подкрепа.
– Ако е от друга група, ще ви бъде зададен въпрос, на който 

трябва да отговорите.

• число – посочва броя на „скритите“ членове, седящи на 
съседните седалки. 

• звезда – Поздравления! Печелите точка „влияние“! 

• сладкиш –  Олеле! Губите една точка „влияние“, ако имате такава.

Стъпка 4

Ако откриете член от друга група и отговорите правилно 
на въпроса от викторината, ще спечелите допълнителен 
поддръжник.  

Ако имате натрупани точки „влияние“, можете да ги използвате, за 
да ви помогнат да отговорите на трудни въпроси. Ако не знаете 
правилния отговор, можете да използвате една точка „влияние“, за 
да си „купите“ подсказка.

Можете да проследявате напредъка си с помощта на зелената/
червената лента. Зеленият участък (вляво) ще се увеличава, когато 
печелите привърженици и се приближавате към целта от 75%.

Играта има пет нива. На всяко ниво има повече седалки и повече 
членове, а също така повече звезди и сладкиши! Местейки курсора 
нагоре и надолу, можете да видите всички седалки.

Между нивата ще се появяват екрани с 
информация, съдържащи интересни факти, 
свързани с вашето становище и вашата тема.

Можете да изберете допълнителни опции, 
като щракнете върху бутоните за настройка:

Тук ще научите правилата на играта.                                        Това е бутонът за споделяне.

                             Това е бутонът за усилване и намаляване на звука.

Приятни забавления!
Надяваме се, че играта R EU Ready? ще бъде за вас предизвикателство и забавление, 
от което ще научите малко повече за това как работи ЕС и как вие, в качеството си 
на представител на гражданското общество, можете да допринесете за оказване на 
определено влияние върху този процес.

За повече 
информация:

eesc.europa.eu/
R-EU-READY

facebook.com/
YourEuropeYourGame

facebook.com/
YourEuropeYourSay


