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В ТОЗИ БРОЙ

2 Не разхищавайте храна, 
дарявайте я!

3 Задълбочаването на 
интеграцията на ЕС 
е необходимо условие 
за достъпна енергия

4 Младите хора определят 
приоритети за Европа!

УВОДНА СТАТИЯ

Уважаеми читатели,

В периода след летните отпуски се раз-

криват редица нови перспективи. След като 

беше избран новият състав на Европейския 

парламент, през следващите месеци ще бъде 

формирана и бъдещата Европейска комисия 

с председател Жан-Клод Юнкер, когото още 

отсега приветстваме.

След тежката финансова и икономическа 

криза, през която премина, сега Европа 

е изправена пред социална и политическа 

криза, която застрашава самите ≠  устои. 

През следващите пет години приоритетите 

трябва да бъдат свързани с подновяване на 

връзката с европейските граждани, възста-

новяване на доверието им и възвръщане на 

желанието им да мечтаят за Европа.

За да постигне тази цел, Жан-Клод Юнкер 

заяви желанието си да бъде „председател 

на социалния диалог“. Това е призив, който 

Европейският икономически и  социален 

комитет приветства с голямо задоволство, 

и  в отговор заявяваме, че нашият Коми-

тет – гласът на европейското гражданско 

общество – ще бъде ангажиран партньор, 

истински двигател на предложения. Реин-

дустриализацията на нашите територии, 

бъдещите инвестиции, конкурентоспособ-

ните системи за обучение са също водещи теми, за които подкрепяме конкретни решения, 

основани на опита по места.

Европа има нужда да се върне към духа на солидарност, да придаде колективен смисъл на 

„европейската идентичност“, да предложи бъдещ общ проект, който да въодушеви хората. 

Ето защо тя трябва да следва пътя, отворен с Договора от Лисабон, който отдава по-голямо 

значение на демокрацията на участието. Това е предизвикателството, пред което нашият 

Комитет е готов да се изправи редом с европейските граждани.

Анри Малос
Председател на Европейския икономически и социален комитет

“След тежката финансова 

и икономическа криза, през която 

премина, сега Европа е изправена 

пред социална и политическа 

криза, която застрашава самите 

≠ устои. През следващите пет 

години приоритетите трябва да 

бъдат свързани с подновяване 

на връзката с европейските 

граждани, възстановяване 

на доверието им и възвръщане 

на желанието им да мечтаят 

за Европа.”

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА
10 септември – 
10 октомври 2014 г., 
ЕИСК, Брюксел: 
изложбата „Made in Italy. Цветове 
от Дарио Бреви“;

24 септември 2014 г., 
ЕИСК, Брюксел: 
семинар на тема „Адаптиране 
на регионалните инвестиции 
към основните катализатори 
на бъдещия растеж“;

15-16 септември 2014 г., 
ЕИСК, Брюксел: 
пленарна сесия на ЕИСК.

Европейска година за развитие 2015 г. – 
вдъхновение за по-ангажирано участие

Следващата година – 2015 г. – е опреде-

лена за Европейска година за развитие. Евро-

пейският икономически и социален комитет 

изигра централна роля, за да може тази 

изключително важна година за въпросите 

на развитието на равнището на ООН и ЕС да 

получи заслужено признание в Европа.

Общата цел на Европейската година за раз-

витие 2015 г. ще бъде да „вдъхновява“, да 

повишава осведомеността и да привлича за 

участие повече европейски граждани, по-

специално млади хора, в дейности, свързани 

с развитието, с акцент върху световната соли-

дарност и справедливост, правата на човека 

и предоставянето на повече права на жените. 

Целта ще бъде също така гражданите да бъдат 

привлечени да участват в изготвянето на про-

грамата за периода след 2015 г.

Идеята беше лансирана през 2011 г. от Анд-

рис Гобинс, член на ЕИСК, който по това време 

вече работи активно по въпросите на разви-

тието в родната си Латвия, в сътрудничество 

с Конфедерацията на европейските НПО за 

подкрепа и развитие (CONCORD) и ЕИСК. Те 

работиха заедно, за да получат подкрепата на 

Комитета на регионите на ЕС, на европейския 

комисар по въпросите на развитието Андрис 

Пиебалгс и на Европейския парламент.

В резултат на това тогавашният председател 

на ЕИСК Стафан Нилсон и председателят на 

ЕП Мартин Шулц писаха заедно до предсе-

дателя на Комисията Жозе Мануел Барозу, 

приканвайки го да приеме предложението. 

Отговорът беше положителен – останалото 

е история. През декември 2013 г. ЕИСК прие 

свое проучвателно становище, в което при-

ветства Европейската  година за развитие 

(2015  г.): първата по рода си европейска 

година, насочена и  към външни действия, 

извън границите на ЕС.

„Мисля, че това е наистина страхотно“, заяви 

г-н Гобинс. „Аз съм обикновен човек, а  не 

суперзвезда  – представител на граждан-

ското общество от малка държава членка, 

която самата доскоро получаваше помощи, 

но благодарение на голямата подкрепа от 

всички страни, особено от CONCORD, тази 

инициатива вече е реалност“.

„Гражданското общество ще участва активно, 

тъй като първоначално идеята излезе от 

него“, потвърди Стина Соеварта, началник 

на отдел „Информация“ в  ГД „Развитие 

и сътрудничество“ на Комисията. „Европей-

ска година без участието на гражданското 

общество на практика няма смисъл“. Дей-

ностите ще се провеждат на равнището на 

ЕС и на национално равнище, а гражданското 

общество вече участва в организацията. Така 

например, през юни т.г. над 300 европейски 

граждани се събраха в Брюксел, за да обсъ-

дят как да изпратят послание за сътрудни-

чеството за развитие. Широкият кръг от 

партньори ще включва хора от развиващите 

се страни.

ЕС и неговите държави членки са най-голе-

мият световен донор в областта на помощта 

за развитието, предоставяйки повече от 

половината от официалната помощ в свето-

вен мащаб (53 милиарда евро през 2011 г.). 

Проучване от 2012 г. показа, че 85% от евро-

пейските граждани смятат, че е важно да се 

помага на хората в развиващите се страни 

и  тази цифра е  претърпяла съвсем лека 

промяна, въпреки икономическата криза. 

Повече от една четвърт от европейските 

граждани даряват от собствените си доходи.

Въпреки известния напредък, не всички 

цели на Хилядолетието за развитие ще бъдат 

изпълнени през следващата година. Новата 

програмата за глобално развитие за периода 

след 2015 г. трябва да включва по-решителни 

и по-конкретни ангажименти, настоява г-н 

Гобинс, „не само от страна на правителствата, 

а от всеки от нас, който може да помогне за 

превръщане на света в по-добро място за 

живеене“. Хората носят лична отговорност 

за устойчивото потребление и справедли-

вото третиране, подчертава той. „Искаме 

подкрепа за реални промени. Това е нашата 

мечта и сега сме малко по-близо до превръ-

щането ≠ в реалност.“ ●

По-силна икономика за по-силна Европа!
Новите лидери на Европа трябва да пред-

приемат действия за завършване на изграж-

дането на Икономическия и паричен съюз 

(ИПС), се заявява в становище на ЕИСК, прието 

на 500-ата му пленарна сесия. С по-солидна 

структура на икономическо управление 

Европа ще може да напредне в борбата със 

стагнацията и безработицата.

„Икономическият и  паричен съюз, който 

далеч не е завършен, е безусловно необхо-

дим, за да възстановим доверието в евро-

пейския проект и да го направим устойчив“, 

смята Йост ван Ирсел (Нидерландия, група 

„Работници“), единият от двамата докладчици 

по становището.

Като първа стъпка ЕС трябва да създаде 

истински пакт за растеж, заетост и стабил-

ност, основан на по-доброто прилагане на 

действащото законодателство и финансиран 

с помощта на публични и частни инвестиции. 

Второ, тъй като кризата открои слабости 

в самата структура на ИПС, ЕИСК представи 

пътна карта за завършване на ИПС, с цел да 

Андрис Гобинс, член на ЕИСК

“Икономическият 

и паричен съюз, който 

далеч не е завършен, 

е безусловно 

необходим, за да 

възстановим доверието 

в европейския проект 

и да го направим 

устойчив”
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Обсерваторията на пазара на труда (ОПТ) на ЕИСК 

проведе проучване в  Гърция, Хърватия, Италия, 

Австрия, Словакия и Финландия с цел да информира 

за прилагането на политиките на ЕС за младежка зае-

тост в тези страни. Въпреки че ситуацията в отделните 

държави е различна, като младежката безработица 

варира от 58,3% в Гърция до 9,2% в Австрия, същест-

вуват общи решения за всички държави членки на ЕС.

Сътрудничеството между социалните партньори, мла-

дежките организации и публичните власти може да 

помогне за разработването на успешни политики за 

заетост на младите хора, както е видно от постигна-

тото в Австрия и Финландия. „Заинтересованите 

страни могат да донесат действителна доба-

вена стойност на политиките за младежта, 

тъй като познават и живеят с реалните нужди 

на пазара на труда. Тази проверка на реалните 

условия с участието на гражданското общество 

е абсолютно необходима“, отбелязва Криста Швенг 

(Австрия, група „Работодатели“), председател на ОПТ.

Значителна част от проучването е посветена на анализ 

на прилагането на „Гаранцията за младежта“.

Стартирана през 2013 г., инициативата „Гаранция 

за младежта“ гарантира, че всички млади хора на 

възраст до 25 години ще получат конкретно добро 

предложение за трудова заетост в  рамките на 4 

месеца, след като напуснат системата на формал-

ното образование или останат без работа. Може 

да става въпрос за предложение за работа, чираку-

ване, стаж или продължаване на образованието и то 

следва да бъде съобразено с индивидуалните нужди 

и положение. Заключенията от проучването са, че 

ако се прилага правилно, Гаранцията за младежта 

има значителен потенциал да доведе до структурни 

реформи. Някои национални образователни системи 

биха могли, например, да се пригодят по-добре към 

нуждите на пазара на труда, за да се осигурят на 

младите хора уменията, от които бизнесът се нуждае. 

„Всички участници в Гърция, Италия и Хърватия 

подкрепят предлагането на повече и по-ефек-

тивно обучение на работното място и задъл-

бочаване на връзките между образованието 

и предприятията. Ясно е, че това е пътят, по 

който трябва да се върви“, посочва г-жа Швенг.

Петте милиона безработни млади хора в Европа са 

поставени при различни условия и това оправдава 

прилагането на внимателно планиран индивиду-

ален подход, съгласуван със заинтересованите 

страни и адаптиран към националните обстоятел-

ства. (cad) ●

се гарантират устойчиви и балансирани икономически резултати и да 

се предотвратят бъдещи кризи. Тази пътна карта, която се отнася за 

предстоящия европейски законодателен мандат, следва да се основава 

на четири стълба: напълно интегриран европейски капиталов пазар, 

инструменти за повишаване на конкурентоспособността, икономическа 

конвергенция и европейска солидарност, както и мерки за справяне със 

социалните последици от икономическите корекции и за укрепване на 

демократичната легитимност на институциите на ЕС и на еврозоната.

„Но това, от което най-много се нуждаят сега гражданите, е европейски 

план за инвестиции в растеж и работни места, без да се увеличава нацио-

налният дълг. Няма нужда от повече празни приказки или дълги текстове 

без конкретни предложения“, заявява Кармело Чедроне (Италия, група 

„Работници“), който би желал тези въпроси да бъдат изведени на челно 

място в европейския дневен ред.

В становището се подчертава необходимостта от по-задълбочена 

и по-добра икономическа, социална и политическа интеграция между 

страните в ЕС, която е необходима предпоставка, за да се отговори 

на очакванията на гражданите по отношение на качеството на живот 

и просперитета. В заключение се посочва, че чувството за ангажираност 

и съпричастност на гражданското общество в държавите членки е от 

решаващо значение за постигането на по-силна икономика за по-силна 

Европа. (cad/aa) ●

Младежката безработица – проучване 
сред 6 държави

Не разхищавайте храна, дарявайте я!

Гражданското общество като активен производител на възобновяема енергия

Европейската комисия прие общите цели за пакета 

„Климат и енергетика“ до 2030 г., сред които, наред с други 

неща, са увеличаването на дела на възобновяемите енер-

гийни източници в енергийния микс от 14% (2012 г.) на 

27% (2030 г.). ЕИСК подкрепя тази цел, като същевременно 

призовава за конкретни цели на равнището на държавите 

членки.

Определянето на цели само по себе си, обаче, не е доста-

тъчно, за да предизвика необходимите действия. Струк-

турните промени в енергийната система трябва да бъдат 

подкрепени чрез съответни правни актове. Предизвикател-

ствата в областта на климата и енергетиката могат да бъдат 

разрешени само ако и на малките производители бъдат 

гарантирани условията, от които се нуждаят за успешното 

реализиране на техните проекти за възобновяема енергия. 

Воден от тази цел, ЕИСК започна оценка на условията, които 

биха позволили на гражданите и общностите да разработ-

ват собствени инициативи в областта на възобновяемата 

енергия.

Гражданите, селскостопанските производители, коопе-

рациите, малките и  средните предприятия на местно 

и регионално равнище и общностите бяха двигателите 

на енергийния преход (Energiewende) в Германия, като 

успяха да увеличат дела на възобновяемата енергия от 

6% на почти 25% в рамките само на десет години. На тях 

се дължат и повече от половината от всички инвестиции 

в сектора. Нещо повече, проучвания показаха, че замяната 

на изкопаемите горива с възобновяеми източници на енер-

гия за малките производители е свързана със значителна 

нетна печалба.

Особено благодарение на крупните инвестиции на 

Германия, намаляха значително производствените 

разходи, свързани с вятърната и слънчевата енергия, 

и сега и други държави членки могат да се възползват 

от тези по-ниски разходи. Това, в допълнение към пол-

зите за околната среда и увеличаването на енергийната 

независимост, означава, че е напълно логично да се под-

крепя увеличаването на производството на енергия от 

възобновяеми източници, особено когато идва от малки 

инвеститори.

Резултатите от проучването на ЕИСК ще бъдат предста-

вени на конференция, която ще се проведе в Брюксел 

на 17 септември, преди обяд (за повече информация вж. 

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.sdo-observatory-

red). (nq/sma) ●

Криста Швенг, председател на ОПТ

Двамата докладчици по становището за завършването на ИПС, Йост ван 
Ирсел, председател на специализирана секция „Икономически и паричен съюз, 
икономическо и социално сближаване“ (ECO), и Кармело Чедроне, член на ЕИСК

Европейският икономически и социален комитет 

(ЕИСК) съвместно с Европейската федерация на храни-

телните банки (FEBA) организира на 7 юли в Брюксел 

конференция на тема „Даряването на храна: борба 

с недостига на храна и действия срещу разхищаването 

на храна“.

Всяка година се разхищават 89 млн. тона храни, 

докато 79 млн. граждани на ЕС живеят под прага на 

бедността, а  16 млн. зависят от хранителните 

помощи, раздавани от благотворителни организа-

ции. Според председателя на ЕИСК Анри Малос това 

е нехуманно: „Общество, което разхищава една трета 

от годните за консумация храни, докато толкова 

много хора страдат от глад, не може да нарича себе си 

хуманно“. Той припомни на Европа за отговорността 

≠ да сложи край на тази недопустима ситуация.

Въпреки че много компании и физически лица са готови 

да даряват излишъците си от храна, законодателните 

и практическите пречки – различаващи се в отдел-

ните държави членки – на практика не им дават 

възможност да го правят.

По-ясни правила за улесняване 
даряването на храна

По време на конференцията консултантската 

фирма Bio by Deloitte представи резултатите от 

възложено от ЕИСК проучване на пречките и най-

добрите практики във връзка с  даряването на 

храни. В Европа вече има добри примери за зако-

нодателство и практики, улесняващи даряването 

на храни – те просто трябва да бъдат въведени във 

всички страни. Необходими са насоки на равнището 

на ЕС относно фискалните инструменти, йерархията 

в използването на храните, отговорността и трай-

ността на храните. „Проучването представлява 

ценна основа за следващите ключови етапи, насо-

чени към улесняване на даренията, като същевре-

менно се гарантира безопасността 

на храните. Сега трябва да се пред-

приемат действия на равнището 

на ЕС“, заяви Ив Сомвил (Белгия, 

група „Други интереси“). ЕИСК ще 

работи още отсега за прилагането 

на резултатите от проучването – 

чрез законодателни инициативи 

на равнището на ЕС и на държа-

вите членки и  като настоява за 

конкретни мерки.

Хранителните банки: 
ключов участник

Хранителните банки играят изключително важна роля 

в процеса на даряването на храни, като осигуряват съби-

рането на храна от донори (производители на храни, 

дистрибутори, търговци на дребно и физически лица) 

и преразпределянето ≠ на НПО и социалните служби, 

които подпомагат най-нуждаещите се. (sma) ●

Председателят на ЕИСК Анри Малос с Мануела Геолдус 
и Клементайн О’Конър от BIO by Deloitte, Анджела Фриго, 
Banco Alimentare, Ив Сомвил, докладчик по темата за 
изхвърлянето на храни, Игор Шармир, член на ЕИСК, работна 
група по изхвърлянето на храни, Тома Поше, член на E. 
Leclerc и основател на Greentag, и Етиен Рубенс, Komosie – 
федерация на социалните предприемачи еколози

Участие на ЕИСК в първата национална 
конференция относно кръговата 
икономика, проведена в Париж

В контекста на работата на местно равнище „Going local“, г-н Тиери 

Либар, член на ЕИСК (Франция, група „Други интереси“), представи 

работата на ЕИСК във връзка с борбата срещу планираното оста-

ряване на уредите по време на първата национална конференция 

относно кръговата икономика, проведена в Париж на 17 юни 2014 г. 

Неговото изказване беше в рамките на работна среща относно „Нови 

икономически модели, основани на продължителността на използ-

ване на продуктите“ и му позволи да представи работата на ЕИСК 

пред широка публика от отговорни икономически и политически 

фактори. Становището „За по-устойчиво потребление: продължи-

телността на живота на промишлените продукти и информацията 

за потребителите в услуга на възстановяване на доверието“ (док-

ладчик: Тиери Либар и съдокладчик: Жан-Пиер Абер) е първият 

европейски текст по въпросите на борбата срещу планираното 

остаряване. Първият европейски форум по същата тема ще се про-

веде в ЕИСК на 17 октомври 2014 г. (ab) ●

РАБОТА НА МЕСТНО РАВНИЩЕ
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“Всички участници в Гърция, Италия 
и Хърватия подкрепят предлагането 
на повече и по-ефективно обучение 
на работното място и задълбочаване 
на връзките между образованието 
и предприятията. Ясно е, че това е пътят, 
по който трябва да се върви”

“Всяка година се разхищават 89 млн. 
тона храни, докато 79 млн. граждани на ЕС 
живеят под прага на бедността, а 16 млн. 
зависят от хранителните помощи, раздавани 
от благотворителни организации”

Продължение от стр. 1
По-силна икономика за по-силна Европа!
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ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО

Нова стратегия на ЕС за горите

ЕИСК приветства новата стратегия на ЕС за горите. Новата 

стратегия е изключително необходима, имайки предвид, че 

нарастват натискът върху горите и заплахите за тях, както 

и че съществуват множество секторни политики на ЕС и свър-

зани с тях правила, които имат отражение върху горското 

стопанство и горите. Във връзка с това ЕИСК настоятелно 

приканва Комисията и държавите членки да гарантират, че 

стратегията се прилага ефективно и ефикасно, и да продъл-

жат преговорите за постигане на консенсус относно правно-

обвързващо споразумение за горите в Европа. (hb) ●

Резултат от гласуването: 111 „за“, 0 „против“, 5 „въздър-

жал се“.

Цифрово общество

Това становище по собствена инициатива акцентира върху 

два основни аспекта. Първият включва преодоляване на 

т.нар. цифрово разделение, укрепване мястото на жените 

в цифровото общество, насърчаване на достъпа до ИКТ и пре-

дприемане на дейности, насочени към хора със затруднения 

в ученето. ЕИСК би желал в целия ЕС да бъдат приети мерки, 

за да се гарантира, че хората с увреждания ще получат достъп 

и ще се ползват с равни условия по отношение на новите тех-

нологии. Вторият елемент, достъп до заетост и приобщаване 

към цифровото общество, е свързан с постигане на по-ясно 

разбиране на цифровите аспекти в заетостта. (hb) ●

Резултат от гласуването: 128 „за“, 0 „против“, 0 „въздър-

жал се“.

Колективното финансиране 
в Европейския съюз

Колективното финансиране е един от бързо развиващите 

се нови модели на финансиране, които имат все по-голям 

принос в подпомагането на стартиращи предприятия да се 

придвижат към следващите етапи и да допринесат за изграж-

дането на плуралистична и гъвкава социална пазарна иконо-

мика. ЕИСК приветства съобщението на Комисията и изтъква 

потенциала за растеж на колективното финансиране в ЕС 

като алтернативен източник на финансиране. Комитетът 

подчертава и зависимостта на МСП от банковото кредити-

ране – ситуация, която ще се запази въпреки наличието на 

алтернативни източници, които невинаги са лесно достъпни. 

Следователно колективното финансиране би следвало да се 

признава изрично в законодателството на държавите членки 

като нова форма на спонсорство. (hb) ●

Резултат от гласуването: 195 „за“, 1 „против“, 5 „въздър-

жал се“.

Задълбочаването на интеграцията на ЕС 
е необходимо условие за достъпна енергия

СКОРО В ЕИСК

„Европейската координация и сътрудничество 

са жизнено необходими, както за контрола на 

цените, така и за осигуряването на енергий-

ните доставки“, това каза Стефан Бюфто на кон-

ференцията на тема „Овладяване на покачването на 

цените на енергията: координация, европеизация, 

участие“, организирана от Европейския икономиче-

ски и социален комитет (ЕИСК) през юни в Брюксел. 

Всички участващи заинтересовани страни се съгла-

сиха категорично с това твърдение, но въпросът все 

още не е общопризнат от всички държави – членки 

на ЕС. Участниците в конференцията изразиха недо-

волство от това, че при прилагането на европей-

ската енергийна политика липсва последователност 

и координация.

Европейският енергиен диалог – 
важна задача за новата Комисия

Въпреки постигнатия напредък в рамките на коорди-

национните групи по природния газ и електроенергията, 

Европейската мрежа на операторите на електропре-

носни системи (ENTSO-E) и Европейската мрежа на опе-

раторите на газопреносни системи (ENTSO-G), работата 

на тези групи остава фрагментирана. „Индустриал-

ната политика, енергийната политика и поли-

тиката в областта на климата трябва да бъдат 

по-добре съгласувани и основани на реалистични 

технологии и статистически данни“, подчерта 

Пиер-Жан Кулон (Франция, група „Работници“).

Освен това е много важно да се привлече за учас-

тие гражданското общество, за да се осигури по-

широка обществена подкрепа за преминаването 

към нисковъглеродна икономика. „Призоваваме 

за по-далновидна, амбициозна и координирана 

програма за обществено ангажиране и участие, 

истински Европейски енергиен диалог (ЕЕД). Това 

ще даде възможност да се проведат ориенти-

рани към действието разговори във и между 

всички държави членки и да се предоставят 

идеи на политиците, взимащи решения“, каза 

Ричард Адамс (Обединено кралство, група „Други 

интереси“), докладчик на становището относно 

„Проучване на потребностите и методите на 

обществено участие и ангажимент в сферата 

на енергийната политика“. ЕИСК продължава 

усилията си, за да убеди новата Европейска комисия 

да поеме ръководна роля за установяване на това 

жизнено важно сътрудничество. (sma) ●

От 10 септември в продължение на цял месец завръщането 

след отпуските ще бъде озарено от ярки летни светлини 

благодарение на произведенията, събрани за излож-

бата „Made in Italy. Цветове от Дарио Бреви“. 

Изложбата, която е част от проявите в рамките 

на шестмесечното италианско председател-

ство на Съвета, дава възможност за среща 

с един от най-ценените в международен 

план творци на съвременно изкуство 

и  дизайн, чиито изразни средства са 

едновременно нови и  оригинални 

и обобщават стария опит на най-значи-

мата италианска традиция.

В своите акрилни картини върху плос-

кости от MDF, инсталации и  скулптури 

той се откроява ясно като наследник на 

футуристите, тези майстори, сред най-

смелите на двадесети век, които искаха да 

пресъздадат всичко под знака на изкуството: 

Дарио Бреви споделя тяхната философия, но също 

и иронията и вкуса към игровите етюди. Начинът му на общу-

ване по най-наболелите въпроси на съвремието е уникален 

с перфектен синтез на форми и цветове – Дарио Бреви 

съумява да предаде сложни послания без самоиз-

тъкване, поддържайки постоянно усмихнато 

съучастие с посетителя, защото посланието се 

възприема най-добре заедно, в хармонията 

на художественото измерение.

„Made in Italy. Цветове от Дарио Бреви“, 

сграда JDE, фоайе на шестия етаж, от 

10 септември до 10 октомври 2014 г.

Изложбата ще бъде отворена за посеще-

ния от понеделник до четвъртък, от 9,00 ч. 

до 17,30 ч. и в петък от 8,30 ч. до 15,30 ч.

За посетителите без пропуск за достъп 

е задължителна предварителна регистрация 

(events@eesc.europa.eu). ●

Изложба „Made in Italy“

Какви възможности за развитие ще донесе на Европа Трансатлантическото партньорство в областта 
на търговията и инвестициите (ТПТИ)?

На 2 октомври група „Работодатели“ на ЕИСК ще председателства дискусия, 

посветена на възможностите, които разкрива Трансатлантическото партньорство 

в областта на търговията и инвестициите. Проявата се провежда в рамките на Евро-

пейския форум за нови идеи, който ще се състои в Сопот, Полша.

„Дебатът в Сопот е продължение на работата на ЕИСК относно ТПТИ, която започна 

с изготвянето на нашето становище, прието през юни“, обясни Яцек Кравчик, пред-

седател на група „Работодатели“ и докладчик по становището на ЕИСК за ТПТИ.

Наред с други теми участниците ще обсъдят следните въпроси: кои аспекти от 

споразумението между САЩ и ЕС предлагат най-големи възможности и предизви-

кателства за европейския бизнес и как да се възползваме от ТПТИ, за да преодо-

леем кризата, да намалим безработицата и да направим европейската икономика 

по-конкурентоспособна?

В дискусията ще вземат участие Маркус Байрер, генерален директор на 

BusinessEurope, Тим Бенет, генерален директор на Трансатлантическия бизнес съвет, 

Питър Чейз, заместник-председател на Американската търговска камара, отговарящ 

за Европа, и Яцек Кравчик, председател на група „Работодатели“. (lj) ●

© Dario Brevi – „Grazie al cielo, 2014“ („Благодарност към небето, 2014 г.“)
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Младите хора определят приоритети за Европа!

По време на 500-ната пленарна сесия 

на Европейския икономически и социален 

комитет (ЕИСК) на 9 юли 2014 г. делегация от 

петима ученици, участвали в инициативата 

„Твоята Европа, твоето мнение!“, пред-

стави и защити своите приоритети за бъде-

щето на Европа пред внимателна публика от 

около 500 политици, членове и служители на 

ЕИСК. Петимата ученици от средни училища 

участваха в тазгодишното издание на „Твоята 

Европа, твоето мнение“, състояло се в Брюк-

сел от 26 до 28 март 2014 г. Те дойдоха отново 

в Брюксел, за да изразят своята позиция.

Инициативите, избрани от учениците за при-

оритетни, са:

 ● Равенство в образованието

Тази инициатива беше представена от Тисеас 

Ефстатопулос (Кипър), който подчерта, че 

достъпът до добро образование за всички 

е от основно значение за работните места, 

растежа и  просперитета. Правителствата 

трябва да признаят, че бъдещето на обще-

ството зависи от участието на младите хора 

с подходящо образование. В противен слу-

чай надеждата за равенство ще си остане 

мечта!

 ● По-нататъшно развитие на 

езиковото обучение

Тази инициатива беше представена от 

Якоб Вайс (Германия), който подчерта, че 

образованието е  приоритет. Той изтъкна, 

че владеенето на различни езици е важно 

за общуването и  изграждането на връзки 

с други европейски граждани. Във връзка 

с това подчерта, че е важно да се препода-

ват чужди езици в училищата още от ранна 

възраст, за да се установи добра база за 

мобилност и програми за обмен между евро-

пейските страни.

 ● Научни изследвания и иновации

Тази инициатива беше представена от Ана 

Глетхофер (Австрия). Тя подчерта факта, 

че имаме само една планета и поради тази 

причина трябва да се грижим добре за нея! 

Научните изследвания в областта на енерги-

ята от възобновяеми източници и рецикли-

рането ще дадат възможност за намиране на 

новаторски начини за опазването на окол-

ната среда и ще направят нашата планета 

здравословно място за живеене, което е от 

жизненоважно значение за живота, здра-

вето и оцеляването ни.

 ● Признаване на трудовия стаж, 

независимо от неговата форма 

и продължителност

Тази инициатива беше представена от 

Карин Олофсон (Швеция). Тя изтъкна, че 

увеличаващата се младежка безработица 

вероятно е  най-важният проблем, пред 

който е  изправен ЕС. Ето защо се призо-

вава ЕС да съдейства за осигуряване на 

ефективно образование, което означава 

да се осигури образование само в  обла-

сти, в които са необходими умения, да се 

подкрепят предприятията, които дават 

възможност на младите хора да придоби-

ват професионален опит, и да се помогне 

на националните правителства да създадат 

нови работни места за младите хора.

 ● Създаване на равни възможности

Тази инициатива беше представена от 

Лео Филип Ковачич (Хърватия), който 

подчерта липсата на идентичност на ЕС 

в рамките на Европа и заяви, че обменни 

програми в различни сектори, като обра-

зование, заетост, спорт и музика, могат да 

създадат по-осезаемо усещане за евро-

пейска общност. В действителност, про-

грамите за обмен могат да играят важна 

роля за създаването на равни възмож-

ности за всички граждани, предоставяйки 

възможност на всеки да участва в плодот-

ворен културен и социален обмен.

Изявата на тези петима млади хора по време 

на пленарната сесия убеди политиците 

и членовете на ЕИСК в потенциала, ентуси-

азма и интереса на младите европейци по 

въпроси, свързани с ЕС, което подхранва 

надеждата за бъдещето на Европа, особено 

в период на скептицизъм! (fgr) ●

Когато се чува гласът на ЕИСК

По време на посещението си в Алжир 

през юни делегацията на ЕИСК подчерта 

значението на работата, извършена 

на място от представителите на граж-

данското общество. Във връзка с  това 

председателят на Комитета Анри Малос 

изказа мнение, че алжирският закон за 

сдруженията, приет преди две години, 

е твърде ограничаващ. „Разбираме пра-

вителството, което иска да контролира 

произхода на парите, но е нужна гъвка-

вост, за да могат сдруженията да действат 

на място.“

На практика въпросният закон забранява 

каквато и  да била пряка връзка между 

чужди организации и алжирски сдруже-

ния. Той ги задължава да минават през 

администрацията за сключване на спо-

разумения или за всякакви транзакции.

Европейският съюз реагира по раз-

лични начини, за да подкрепи рефор-

мата за повече гъвкавост за алжирските 

сдружения и НПО. През ноември 2013 г. 

председателят на делегацията за връзки 

със страните от Магреба на Европейския 

парламент Пиер Антонио Панцери посети 

Алжир и се изказа в защита на смекчава-

нето на разпоредбите. Изглежда усили-

ята на всички страни са успели да убедят 

алжирските власти в  основателността 

на това искане. Бюрото на алжирското 

Народно събрание е приело въпросното 

предложение за изменение на закона 

да бъде внесено в правителството. Това 

е първа стъпка към подобряване на зако-

новата рамка за сдруженията и ЕИСК се 

надява, че новото предложение ще отго-

вори на очакванията на алжирското граж-

данско общество. (ghc/mm) ●

НАКРАТКО

Свободните професии: потенциал за растеж 
и едновременно с това за защита на потребителите

на ЕС е над 10%, а този в заплатите в ЕС също 

възлиза на около 10% (2012 г.).

ЕИСК призовава за 
регулиране на сектора: 
необходими са кодекси 
за поведение и етични 
стандарти.

Лицата, упражняващи свободни професии – 

лекари, адвокати и архитекти – в повечето 

случаи подлежат на специфичните разпо-

редби на всяка държава – членка на ЕС, като 

степента на регулиране зависи до голяма 

степен от конкретната професия. Затова Арно 

Мецлер (Германия, група „Други интереси“) 

призова за общоевропейско определение 

на „свободна професия“, в което просто да 

се определят основните характеристики на 

свободните професии и да се изброят съот-

ветните категории професии. Според Лука 

Жайе, председател на група „Други интереси“, 

е важно гражданското общество да може да 

разчита на висококачествени услуги. За да се 

гарантира това „е необходимо да разполагаме 

с еквивалентни в цяла Европа професионални 

и строги етични стандарти, което ще улесни 

и навлизането на пазара на хората, упражня-

ващи свободни професии.“ (sma) ●

През юни ЕИСК представи резултатите от 

проучване на свободните професии, извър-

шено от Кьолнския университет, озаглавено 

„Състоянието на свободните професии по 

отношение на техните функции и значението 

им за европейското гражданско общество“, 

в което по същество се потвърждават пре-

поръките и изискванията на становището на 

ЕИСК относно „Ролята и бъдещето на свобод-

ните професии в европейското гражданско 

общество през 2020  г.“, прието през март 

2014 г.

Свободните професии 
представляват важен 
стълб за европейската 
икономика.

Един от всеки шест 

самостоятелно заети 

работи в  сектор, 

доминиран от сво-

бодните професии. 

Над една четвърт 

от секторите на сво-

бодните професии 

осигуряват заетост 

на най-малко едно 

лице. Делът им в БВП 

Презентация на Трансатлантическото споразумение за партньорство 
в областта на търговията и инвестициите от заинтересованите страни

Становището на ЕИСК относно Трансат-

лантическото споразумение за партньорство 

в областта на търговията и инвестициите беше 

представено от докладчика и съдокладчика 

по него – г-н Кравчик (Полша), председател 

на група „Работодатели“, и г-н Бойл (Обеди-

нено кралство, група „Работници“) по време 

на презентацията и дебата относно това спо-

разумение, организирани от ГД „Търговия“ на 

16 юли 2014 г. в седалището на ЕИСК.

Сред участниците бяха главните преговарящи 

от страна на ЕС и САЩ, както и различни други 

заинтересовани страни.

Събитието беше повод да се припомни на 

публиката, че през юни членовете на трите 

групи в рамките на ЕИСК – „Работодатели“, 

„Работници“ и  „Други интереси“  – безре-

зервно приеха становището за трансатлан-

тическото споразумение. Г-н Кравчик също 

така информира присъстващите, че ЕИСК 

е подкрепил включването в трансатлантиче-

ското споразумение на глава, посветена на 

малките и средните предприятия, и съобщи, 

че Комитетът реши да изготви становище по 

собствена инициатива относно уреждането на 

спорове между инвеститор и държава. Освен 

това двамата докладчици привлякоха внима-

нието и към главата в трансатлантическото 

споразумение, посветена на устойчивото 

развитие, и  подчертаха, че е  необходима 

широка подкрепа от страна на гражданското 

общество. Вечерта ЕИСК беше домакин на 

дебат с участието на главните преговарящи 

от страна на ЕС и САЩ и в присъствието на 

посланика на САЩ към ЕС. Дебатът беше 

съвместно организиран от специализирана 

секция „Външни отношения“ (REX) и група 

„Работодатели“ като продължение на рабо-

тата по становището на ЕИСК за трансатлан-

тическото споразумение. (hb) ●

Карин Олофсон представя инициативата 
„Признаване на трудовия стаж, независимо 
от неговата форма и продължителност“

Яцек Кравчик, председател на група „Работодатели“, Игнасио Гарсия Берсеро, главен преговарящ от страна 
на ЕС, г-н Санди Бойл, член на ЕИСК и съдокладчик по становището на ЕИСК относно Трансатлантическото 
споразумение, и Дан Мълани, главен преговарящ от страна на САЩ

По време на посещението си в Алжир председателят 
на ЕИСК Анри Малос и Педро Нарос, председател на 
комитета на ЕИСК за наблюдение „Евромед“, бяха 
приети от министър-председателя Абделмалек Селал

Делегация от петима ученици, участвали 
в инициативата „Твоята Европа, твоето мнение!“

Тисеас Ефстатопулос представя 
инициативата „Равенство в образованието“

Лука Жайе, 
председател на група 
„Други интереси“

Освен това „ЕИСК инфо“ е достъпен на 23 езика в PDF формат на уебсайта на Комитета : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-infoета : http

http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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