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УВОДНА 
СТАТИЯ
Уважаеми 
читатели,

2015 г. е година на възможностите, нека 

заедно да ги използваме!

В китайския език знакът за думата „криза“ 

и думата „възможност“ е един и същ. Дали 

това е съвпадение? Едва ли. Всяка криза 

крие в себе си и възможности, и те трябва да 

бъдат използвани. Последното десетилетие 

беше белязано в по-голяма или по-малка степен от кризи — финансова криза, криза на пазара 

на труда, икономическа криза, екологическа криза.

През 2015 г. отново ни очакват големи предизвикателства, но и големи възможности. Повече 

от всякога от нас се изисква в цяла Европа да си сътрудничим още по-тясно и по-интензивно.

Финансовата криза показа колко важни са ясните правила за банковото дело. Тя е и стимул за 

по-голяма интеграция в еврозоната. Икономическата криза ни показа, че кръговата икономика, 

основана върху рециклирането и удължаването на жизнения цикъл на продуктите, може 

действително да създава растеж и работни места. Без съмнение реиндустриализацията се 

нуждае от повече устрем и динамика. Също така в областта на политиката за околната среда 

се разкриват огромни възможности, които, например и в областта на енергетиката, водят 

до по-голяма независимост. С иновативни и авангардни идеи можем да допринесем за една 

устойчива околна среда и за постигане на целите, свързани с климата.

Заедно провъзгласихме 2015 г. за година на политиката в областта на развитието. Третият свят 

има потенциал. Най-големият му потенциал са многото млади хора, които буквално страдат 

от глад за знания. Политиката за развитие означава също така да се инвестира в потенциална 

европейска работна сила и пазари.

Без съмнение ние – гражданското общество – ще обърнем специално внимание на тази 

тема. И поради тази причина нашата политика трябва да бъде още по-прозрачна, осезаема 

и разбираема.

Съществува огромен потенциал по отношение на възможностите, но за да бъдат те използвани, 

са необходими усилията на 28-те държави – членки на ЕС.

Европейският икономически и социален комитет изразява готовност да си сътрудничи тясно 

с Парламента, Комисията и държавите членки.

Ханс-Йоахим Вилмс,
заместник-председател на ЕИСК

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ 
В КАЛЕНДАРА
21 януари – 4 февруари 2015/
ЕИСК, Брюксел:
The F Word: Images of Forgiveness

28 януари 2015/
ЕИСК, Брюксел:
конференция на тема 
„Гражданското общество в научните 
изследвания и иновациите“

18 и 19 февруари 2015 г./
ЕИСК, Брюксел:
пленарна сесия на ЕИСК

Европа през 2015 г.: ЕИСК и Европейският 
парламент призоваха Комисията „Юнкер“ 
към бързи действия и пряка демокрация

На декемврийската пленарна сесия пред-

седателят на ЕИСК Анри Малос представи 

приноса на Комитета към Работната про-

грама на Европейската комисия за 2015 г. 

в присъствието на председателя на Европей-

ския парламент Мартин Шулц. Той приветства 

решимостта на новата Комисия да потърси 

решения за намаляване на бюрокрацията, 

която в миналото се е оказвала пречка за 

различни стойностни инициативи, и да оси-

гури възможност за активно участие на граж-

данското общество в процеса на изготвяне на 

политиките на ЕС.

„Трябва да спрем да се самоанализираме. 

Нуждаем се от незабавни конкретни дейст-

вия за възстановяване на конкурентоспо-

собността и устойчивия растеж. За тази цел 

обаче е необходим един по-демократичен 

Съюз: успехът на новата Комисия зависи от 

способността � да мобилизира и ангажира 

гражданското общество“, заяви председате-

лят на ЕИСК.

Мартин Шулц приветства ценния принос на 

ЕИСК в процеса на вземане на решения в ЕС 

и  подчерта, че „доброто сътрудничество 

между Европейския парламент и ЕИСК е от 

полза за всички европейци, тъй като ние, 

представителите на народа на Европа и на 

европейското гражданско общество, сме 

очите и  ушите на ЕС, единствените, които 

могат да докладват какви са практическите 

последици от законодателството на ЕС по 

места.“

По въпроса за данъчните измами и укрива-

нето на данъци г-н Шулц заяви, че „в стра-

ната, в която се постигат печалби, трябва да 

се плащат и данъци“, визирайки становището 

на ЕИСК за данъчното облагане, което беше 

прието на пленарната сесия. В  съзвучие 

с изказването на председателя на ЕП, в ста-

новището на ЕИСК се призовава за по-тясна 

координация на икономическата политика 

по време на европейския семестър, която 

да спомогне за „справяне с често срещания 

проблем с вредната данъчна конкуренция 

между държавите членки, по-конкретно чрез 

намаляване и хармонизиране на обхвата на 

различните данъци“, отбеляза докладчикът 

на ЕИСК Карлос Триас Пинто.

Г-н Шулц призова да се приемат амбициозни 

мерки за изваждане на Европа от кризата 

и посочи, че „кризата в Европа ще свърши 

едва тогава, когато 25-те милиона безработни 

европейци си намерят трайна работа“. Г-н 

Шулц обеща завръщане към „общностния 

метод, с участието на Европейския парла-

мент като съзаконодател“, а  по повод на 

инвестиционния план на Комисията на стой-

ност 315 млрд. евро отбеляза, че „не можем 

да оставим на децата си планини от дългове; 

трябва да инвестираме в бъдещето“.

В последвалия дебат тримата председатели 

на групи г-н Кравчик (група „Работодатели“), 

г-н  Дасис (група „Работници“) и  г-н  Жайе 

(група „Други интереси“) подчертаха, че 

в инвестиционния план на Комисията трябва 

да се даде приоритет на образованието, 

иновациите, предприемачеството за Европа 

и  прехода към устойчива икономика, тъй 

като солидарността трябва да е в основата 

на икономическата стабилност. Много чле-

нове на ЕИСК взеха думата, за да приветстват 

подкрепата на Европейския парламент за по-

доброто регулиране, и подчертаха важността 

на споразумението за сътрудничество между 

ЕП и ЕИСК. (cad/sg) �

20 години в ЕС:
траен съюз, който заслужава да бъде отбелязан!
Времето лети! Преди 20 години Австрия, Финландия и Швеция се присъединиха към Европейския съюз

На 1 януари 1995 г. към Европейския съюз 

се присъединиха три нови страни – Австрия, 

Финландия и Швеция, и с това броят на дър-

жавите членки нарасна от 12 на 15. Подготов-

ката за членство невинаги протичаше гладко. 

Притесненията на дотогавашните държави 

членки бяха свързани с  това, че по-ната-

тъшното разширяване би могло да забави 

по-широката интеграция на ЕС, а трите при-

съединяващи се страни също имаха своите 

съмнения. Дали членството в ЕС щеше да се 

отрази неблагоприятно на техните социални 

системи? Но несигурната връзка прерасна 

в траен съюз, който даде тласък на проспери-

тета и сигурността както на трите държави, 

така и на ЕС като цяло.

„Имаме свободното движение. Имаме 

вътрешния пазар. От моята гледна точка на 

земеделски стопанин, имаме по-последова-

телна и по-стабилна политика“, заяви Стафан 

Нилсон от Швеция, бивш председател на 

ЕИСК и на член на група „Други интереси“.

„Членството в  ЕС помогна 

на финландските дружества 

да излязат на международ-

ния пазар, а еврото осигури 

икономическа стабилност 

и  растеж, въпреки насто-

ящите предизвикателства“, 

отбелязва Филип Хамро-

Дроц от Финландия, член 

на група „Работодатели“. 

„За Финландия присъединя-

ването към ЕС беше преди 

всичко въпрос, свързан със 

сигурността и икономически 

въпрос.“

Членството даде възможност на трите дър-

жави –  по това време членки на ЕИП, да 

участват по-активно в изграждането на ЕС. 

„С присъединяването си Австрия получи въз-

можност най-накрая да участва в процеса на 

вземане на решения в ЕС“, заяви Оливер Рьо-

пке от Австрия, член на група „Работници“.

Сред съображенията на Австрия, Фин-

ландия и  Швеция по време на присъе-

диняването им бяха търговският поток 

Председателят на Европейския парламент 
Мартин Шулц говори пред декемврийската 
пленарна сесия на ЕИСК
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Приоритетите 
на латвийското 
председателство на 
Съвета на ЕС

По време на нашето 

председателство ще се 

съсредоточим върху три 

основни области: конкурен-

тоспособна Европа, цифрова 

Европа и ангажирана Европа.

Една по-конкурентоспособна 

Европа означава намиране 

на правилния баланс между 

разумно бюджетно управле-

ние и  стимулиране на рас-

тежа. От ключово значение 

за постигането на тази цел 

е разгръщането на потенциала на единния пазар. Шестте 

месеца на латвийското председателство ще бъдат доми-

нирани от дискусии между държавите членки във връзка 

с разработването на новата инвестиционна политика за 

Европа, включително мобилизиране на инвестиции на 

стойност до 315 милиарда евро.

Що се отнася до цифрова Европа, ще работим по пакета 

за защита на данните и за отключване на възможностите 

на единния пазар на телекомуникационни услуги. Също 

толкова важно е да се стимулират цифровите умения и да 

се насърчи диалогът в областта на електронното управле-

ние за повече прозрачност и приобщаване в публичните 

администрации.

Нашият приоритет за ангажирана Европа ще се стреми да 

отговори на глобалните предизвикателства и нестабил-

ността в съседни на Европа региони. Освен това ще оказ-

ваме подкрепа на търговските преговори с партньорите 

на ЕС, със специален акцент върху Трансатлантическото 

споразумение за партньорство в областта на търговията 

и инвестициите. Специално внимание ще бъде отделено 

на Източното партньорство и на отношенията на ЕС с Цен-

трална Азия.

Амбицията ни е да работим съвместно с Европейския 

икономически и социален комитет за изграждането на 

по-добра Европа. Време е да се премине от думи към дела, 

и ние гледаме сериозно на тази отговорност.

Посланик Илзе Юхансоне, Постоянен представител на 

Латвия в ЕС

Приносът на ЕИСК към латвийското председател-
ство на ЕС е публикуван на www.eesc.europa.eu �

За по-ефективно осъществяване 
на стратегията „Европа 2020“

На 4 и 5 декември в Рим ЕИСК проведе конференция 

на високо равнище на тема „За по-ефективна „Европа 

2020“: предложенията на гражданското общество за 

социално по-приобщаваща и конкурентна Европа“. Това 

беше важна възможност за гражданското общество като 

цяло, политиците и други влиятелни общественици да 

направят оценка на прилагането на стратегията и да 

обсъдят актуалното състояние и преразглеждането на 

стратегията „Европа 2020“.

Събитието предостави прекрасна възможност за кон-

структивен дебат на високо равнище за това как да се 

подобри стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, 

устойчив и приобщаващ растеж, придружен от създа-

ването на многобройни работни места, за да се насърчи 

икономиката, заетостта и общото благосъстояние на 

европейските граждани.

В Рим ЕИСК представи и доклада си за преразглеждането 

на стратегията „Европа 2020“. В доклада са включени кон-

кретни препоръки и предложения, насочени към полити-

ците в ЕС. ЕИСК направи следните основни препоръки:

 � За да стане ЕС по-устойчив, стратегията „Европа 2020“ 

следва да бъде преразглеждана в светлината на това 

как да се даде нов тласък на конкурентоспособността 

и социалното сближаване;

 � Европа се нуждае от амбициозен план за материални 

и  нематериални инвестиции в  инфраструктурата 

и социалните инвестиции, насочени изключително 

към възстановяване на конкурентоспособността на ЕС;

 � от съществено значение е, че разходите за този инвес-

тиционен план не следва да се включват в изчислени-

ята на дълга и дефицита на държавите членки;

 � финансирането на този инвестиционен план може да 

се осигури чрез участието на Европейската инвести-

ционна банка, издаването на специални европейски 

облигации и въвеждането на данък върху финансо-

вите сделки;

 � държавите членки следва да се борят спешно и по-

ефективно срещу корупцията, отклонението от 

данъчно облагане и сивата икономика.

Този доклад е изпратен на италианското председателство на 

Съвета на Европейския съюз във връзка с предстоящите засе-

дания на Съвета и срещи на върха на ЕС по темата. (js) �

Евро-средиземноморската среща на върха 
– ключовата роля на икономическите и социалните 
фактори за икономическото и социалното развитие

Педро Наро, председател на Комитета за наблюдение 
„Евромед“ на ЕИСК, на Срещата на върха на Евромед 
за 2014 г. в Кипър

Георгиос Дасис, председател на група „Работници“, Хуан Мендоза Кастро, 
член на ЕИСК, Ренато Натале, кмет на Казал ди Принчипе, и Умберто ди Маджо, 
регионален координатор на сдружение „Libera“ (Свободна)

Евро-средиземноморската среща на върха за 2014 г., 

която се проведе на 26 и 27 ноември в Никозия, приключи 

със съвместна декларация на участниците. В същинската 

част се говори за борбата срещу бедността и социал-

ното изключване, по-специално за безработицата сред 

младежите и жените, както и за перспективите за ико-

номическите и  социалните организации и  бъдещото 

сътрудничество.

Потенциалът на Средиземноморието е в 
неговите хора

Инвестициите в добро образование за всички, подкрепа 

за младите предприемачи и жените предприемачи в част-

ност, както и в условия на труд, които предлагат ефикасна 

социална закрила, са основните средства за установяване 

на нов климат на доверие и сътрудничество, който създава 

възможности за работа и достойно бъдеще на младите 

хора. Участниците постигнаха съгласие, че развитието, 

растежът и конкурентоспособността на региона зави-

сят от пълноценното използване на човешките ресурси 

на всички нива и във всички сектори на икономическа 

дейност.

Организираното гражданско общество 
— основа на демокрацията

В изказването си за откриване на срещата на върха пред-

седателят на ЕИСК Анри Малос подчерта изключително 

важната роля на организациите на гражданското обще-

ство в процеса на изготвяне на политиките: „Гражданското 

общество трябва да проправи пътя за правителствата, като 

предлага възможни решения за предизвикателствата пред 

нашите общества“. Следователно е изключително важно 

правителствата в региона да зачитат основните демокра-

тични принципи и преди всичко да пазят и насърчават 

икономическите и социалните организации.

Общи за двата бряга предизвикателства

Трябва да се търсят нови възможности за заетост, напри-

мер в селските райони в традиционни и нововъзникващи 

сектори като туризма, възобновяемите енергийни източ-

ници и околната среда. Европейската комисия и държавите 

членки трябва да улесняват използването на този потен-

циал — регионът на Средиземно море трябва да получи 

дължимото си място в европейската политика. (sma) �

Борба с престъпната икономика: 
извънредно заседание на група 
„Работници“ (II група) (4.12.2014 г.)

Предвид огромното увеличение на престъпните дей-

ности във времена на икономическа криза група „Работ-

ници“ на ЕИСК посвети своето извънредно заседание 

през декември на разглеждането на мерките и дейст-

вията, които трябва да се предприемат на европейско 

равнище за борба с престъпната икономика и органи-

зираната престъпност.

Чрез разказите „от първа ръка“ на тези, които участват 

ежедневно в тази борба, бяха изтъкнати редица пре-

поръки за практически действия не само в областта на 

политиката и работата на местните сдружения, но също 

и в сферата на музиката и развле-

ченията. Всеобхватен обществен 

подход за задушените от прес-

тъпна дейност общности е  не 

само необходимост, а се превръща 

в неотложен отговор, който трябва 

да бъде намерен по отношение на 

спешна ситуация.

По време на заседанието, предсе-

дателствано от г-н Георгиос Дасис, 

се изказаха: г-н Ренато Натале, кмет 

на Казал ди Принчипе, бивш член 

на Комисията за борба с мафията 

„Дон Диана“ от провинция Казерта; 

г-н  Даниеле Санцоне, писател 

и музикант, носител на престижни 

награди за работата си върху „кул-

турата на мафията“ и сътрудник на 

писателя Роберто Савиано; г-н Клаудио Метало, филмов 

режисьор, продуцент на игрални и документални филми 

за незаконната икономика; г-н Умберто ди Маджо, реги-

онален координатор на сдружение „Libera“ (Свободна), 

посветил се на популяризирането на културата на закон-

ност срещу мафията и координатор на проекта „Libera 

Terra“ (Свободна земя) за конфискувани от мафията земи; 

и г-н Хуан Мендоза Кастро, директор на Профсъюзния 

институт за сътрудничество за развитие (ISCOD-UGT) 

и член на ЕИСК. (cad) �

С е публ

През януари 2015 г. Латвия поема от Италия шестмесеч-

ното председателство на Европейския съюз. Под мотото 

„Конкурентоспособна Европа, Европа на цифровите тех-

нологии и ангажирана Европа“ трите ръководни принципи 

за председателството, които са и главни цели на ЕС, са: 

участие на всички заинтересовани страни (което отразява 

принципа на ЕС за приобщаване), развитие (особено чрез 

знания) и устойчивост.

За да се гарантира приемственост, съгласуваност и взаимно 

допълване, програмата за председателството на Латвия 

е част от 18-месечната „председателска тройка“. Латвия 

изготви своята работна програма в сътрудничество с пред-

седателствата на Италия (втората половина на 2014 г.) 

и Люксембург (от юли 2015 г.).

Латвия ще съсредоточи усилията си върху три приори-

тетни области за действие: конкурентоспособност и рас-

теж, използването на потенциала на Европа по отношение 

на цифровите технологии за насърчаване на развитието 

и укрепването на ролята на ЕС като фактор от световно 

значение.

Що се отнася до третия приоритет, Латвия, която беше 

част от Съветския съюз, би трябвало да допринесе за 

изглаждане на нарастващото напрежение и да насърчи 

по-голямо разбирателство между 

Русия и ЕС.

Председателството е и добра 

възможност за малката бал-

тийска държава с  население 

от 2  милиона души да стане 

по-добре позната. „Като пред-

седателстваща страна Латвия 

ще изпъкне на политическата 

карта – и за гражданите на ЕС, 

и за правителствата от държави 

извън ЕС“, се казва в оценката 

на общоевропейския мозъчен 

тръст TEPSA.

В практическо отношение латвийското председателство 

планира да бъде домакин на около 200 прояви, сред които 

срещата на високо равнище на Източното партньорство, 

петото издание на срещата на министрите на образованието 

от Азия и Европа (ASEM) и конференцията относно европей-

ската стандартизация. През тези шест месеца в Брюксел и в 

Люксембург ще се проведат и около 1 500 заседания.

Повече информация на http://www.es2015.lv/en/in-english.

 �
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Амбициите на Латвия за председателството
В отражение на приоритетите на ЕС ключовите думи за 
предстоящото латвийско председателство са приобщаване, 
растеж и устойчивост

и социално-икономическите основи, включително 

социалната солидарност и равенство.

Според г-н Хамро-Дроц „от решаващо значение е, 

че държавите – членки на ЕС, дават приоритет на 

опазването и повишаването на доверието и на отво-

реното, динамично сътрудничество помежду си, тъй 

като „едно нещастно европейско семейство“ би пара-

лизирало неговата способност да играе роля както 

в Европа, така и в световен план“. Той заяви още, че 

ЕС следва да се стреми към интеграция „на няколко 

скорости“ посредством „засилено сътрудничество“.

Според г-н Нилсон ЕС трябва да противодейства 

на евроскептичните течения посредством чес-

тен обществен дебат и разясняване на ползите от 

членството.

Г-н Рьопке призовава за по-голямо участие на соци-

алните партньори, за да може Европа наистина да 

отговори на очакванията на своите граждани. „Да се 

надяваме, че новата Европейска комисия е решена да 

продължи в тази посока“, каза той в заключение. �

Посланик Илзе Юхансоне, 
Постоянен представител 
на Латвия в ЕС

Лого на латвийското 
председателство на 
Съвета на Европейския 
съюз; източник: 
http://www.es2015.lv
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ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ 
НАКРАТКО
Гражданското общество в Русия 
(докладчик: Мол Хелъм)
С оглед на влошаването на ситуацията във връзка 
с правата на човека и гражданското общество в Руската 
федерация, днес е по-важно от всякога да се гарантира 
свободното взаимодействие между гражданското обще-
ство на Русия и на ЕС. ЕИСК насърчава диалога, по-специ-
ално по въпросите на правата на човека, с независими 
организации на гражданското общество в Русия.

Становището беше прието със 118 гласа „за“, 6 гласа „про-
тив“ и 5 гласа „въздържал се“.

Европейското кино в цифровата ера 
(докладчик: Ана Мария Дарманин)
ЕИСК приветства съобщението на Комисията „Евро-
пейското кино в  цифровата ера: Установяване на 
взаимовръзки между културното многообразие и кон-
курентоспособносттa“. Комитетът подчертава обаче, че 
е нужен подходящ баланс между стойността на аудио-
визуалния сектор в икономически и търговски смисъл 
и неговата ценност за Европа от гледна точка на култур-
ното наследство. Една от областите, които трябва да бъдат 
разгледани, е финансирането. Трябва да се търси конку-
рентоспособност, но не за сметка на културното измере-
ние на филмите в Европа. Освен това ЕИСК подчертава, 
че бързо променящата се среда, създадена от света на 
цифровите технологии, предоставя многобройни възмож-
ности за филмовата индустрия, но също така представлява 
и голямо предизвикателство за сектора.

Становището беше прието със 190 гласа „за“, 9 гласа „про-
тив“ и 1 глас „въздържал се“.

Към кръгова икономика: 
Програма за Европа с нулеви отпадъци 
(докладчик: Ан Льо Нуай Марлиер)
Комитетът приветства предложенията на Комисията за 
ускоряване на прехода към кръгов икономически модел. 
Комисията би трябвало да продължи да прави законо-
дателни предложения за прекратяване на депонирането 
на рециклируемите отпадъци и повишаване на целите за 
рециклиране на отпадъци. Въпреки това предложените 
действия не са достатъчно приобщаващи и се съсредото-
чават твърде много върху политиките в областта на отпа-
дъците, а не се обръща внимание на огромния потенциал 
на мерките за намаляване на потреблението на природни 
ресурси през целия жизнен цикъл на продуктите.

Становището беше прието със 129 гласа „за“, 2 гласа „про-
тив“ и 5 гласа „въздържал се“.

Кръгова икономика: създаване на 
работни места и зелен план за действие 
за МСП (докладчик: Антонело Пецини)
Перспективата за европейска кръгова икономика би 
трябвало да даде важен тласък на систематичната кон-
курентоспособност на ЕС като движеща сила за растеж 
и източник на нови екологосъобразни работни места 
и  умения, при условие че се основава на споделена 
европейска стратегическа визия с активното участие 
на сферата на труда, правителствата, работодателите 
и работниците, потребителите, както и законодателните 
и регулаторните органи на различни равнища.

Становището беше прието със 135 гласа „за“, 1 глас „про-
тив“ и 1 глас „въздържал се“.

Завършване на ИПС – Ролята на 
данъчната политика 
(докладчик: Карлос Триас Пинто, 
съдокладчик: Петру Сорин Дандеа)
С това становище по собствена инициатива Комитетът 
призовава за по-голяма координация на данъчните сис-
теми, за да се гарантира правилното функциониране на 
ИПС. По-доброто координиране на данъчното облагане 
в ИПС може да допринесе за постигането на растеж и за 
създаването на работни места. Освен това трябва да бъдат 
укрепени сътрудничеството и механизмите за обмен на 
информация с цел борба с данъчните измами и укрива-
нето на данъци.

Становището беше прието със 164 гласа „за“, 53 гласа 
„против“ и 11 гласа „въздържал се“.

Програма за пригодност и резултатност 
на регулаторната рамка (REFIT) 
(докладчик: Дьони Менан)
ЕИСК прие становище, в което изразява своето убеждение, 
че програмата REFIT би трябвало да бъде амбициозна и в 
същото време опростена, ясна и прозрачна. Като се имат 
предвид последните оценки на въздействието, Комитетът 
подчертава необходимостта от интегриран и балансиран 
анализ на икономическите, социални и екологични аспе-
кти на програмата.

Становището беше прието със 136 гласа „за“, 2 гласа „про-
тив“ и 4 гласа „въздържал се“. �

СКОРО В ЕИСК

Прошката, образи

ЕИСК призовава настоятелно новата Комисия: 
„Вашата работа е да създадете работни места“
В своята работна програма за 2015 г. Комисията „Юнкер“ трябва да даде приоритет на създаването 
на работни места за справяне с безработицата и свиването на предлаганата заетост, посочва ЕИСК

„Европейските граждани очакват нов импулс за 

Европа и действия в отговор на своите тревоги във 

връзка с  безработицата, деиндустриализацията, 

липсата на растеж и борбата срещу изменението на 

климата,“ заяви ЕИСК пред Европейската комисия, 

председателствана от Жан-Клод Юнкер.

В приноса си към работната програма на Комиси-

ята за 2015 г. ЕИСК открои като най-първостепенен 

и неотложен приоритет заетостта. Във връзка с това 

Комитетът приветства предложението на г-н Юнкер 

за изготвяне на план за публично-частни инвестиции 

на стойност 315 млрд. евро с цел насърчаване на съз-

даването на работни места и на растежа. „Водещи 

приоритети в рамките на инвестиционния план би 

трябвало да бъдат образованието и придобиването 

на умения, иновациите, предприемачеството, енер-

гийния преход и екологосъобразната икономика“, 

отбеляза ЕИСК.

Според председателя на ЕИСК Анри Малос „неот-

ложна е необходимостта от мобилизиране на целия 

набор от инструменти, с които разполагаме, за да 

възстановим конкурентоспособността и устойчи-

вия растеж. „Икономически и социален съюз“ не 

бива да остава само празен от съдържание израз, 

а вътрешният пазар следва да бъде консолидиран, 

за да може Европа да запази водещите си позиции 

в промишлеността. Световната конкуренция е силна, 

но освен това трябва да сложим край на изострящите 

се форми на конкуренция, която съществува в рам-

ките на Европейския съюз“.

Освен това ЕИСК призова Комисията да намери 

начини за избягване на бюрократичните процедури 

и активно ангажиране на гражданското общество 

в процеса на вземане на решения на ЕС. „Без кон-

сенсус и участие няма как да бъдат осъществени 

реформите“, се изтъква в документа.

ЕИСК очерта конкретни предложения за десетте 

области, набелязани в работната програма на Коми-

сията. Например, той препоръча да се намерят меха-

низми, които да гарантират по-добро обслужване на 

реалната икономика от капиталовите пазари, както 

и  да се разработи интегриран и  свързан единен 

цифров пазар.

За повече информация:

Работна програма на Комисията за 2015  г.: 

http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/

index_bg.htm

Принос на ЕИСК към работната програма на Коми-

сията за 2015 г.: http://www.eesc.europa.eu/resources/

docs/qe-06-14-108-bg-n.pdf �

Кооперативните банки: модел за финансиране на реалната икономика

На 1 декември 2014 г. в сградата на ЕИСК се проведе 

конференция, посветена на кооперативните банки, 

която беше организирана от Европейския икономиче-

ски и социален комитет (ЕИСК), Международната кон-

федерация на народните банки (CIBP), Европейската 

асоциация на кооперативните банки (EACB), Банкова 

група UNICO и Европейската асоциация на занаятчиите, 

малките и средни предприятия (UEAPME). Председателят 

на специализирана секция „Единен пазар, производство 

и потребление“ Мартин Сикер сподели впечатленията 

си с „ЕИСК инфо“.

„ЕИСК инфо“: Кои са основните 
изводи от конференцията 
за кооперативните банки, 
съорганизирана от ЕИСК?

Мартин Сикер: Основните изводи от конференци-

ята са два: първо, в последно време на равнище ЕС 

бяха въведени редица инструменти, които постигат 

резултати; второ, сътрудничеството между различните 

действащи лица е изключително важно, тъй като – и 

това беше изтъкнато нееднократно на конференцията 

– заедно можем да се справим по-добре.

Защо кооперативните банки са важни 
за финансирането на МСП?

Първоначално народните и кооперативните банки са 

били създадени от МСП; затова те дават приоритет на 

кредитирането на реалната икономика, в частност на 

МСП и частни лица, които стоят в основата на техния 

бизнес модел. Едно от всеки три МСП в  Европа се 

финансира от кооперативна банка. Заедно те съста-

вляват икономическата тъкан на Европа и могат да 

играят ключова роля в усилията да се даде нов импулс 

на растежа и заетостта на местно равнище.

Трябва ли кооперативните банки да 
бъдат предмет на същите разпоредби 
като останалата част от банковия 
сектор?

Кооперативните банки не търсят специално отношение. 

И все пак е важно новата регулаторна среда да не обез-

куражава финансирането на МСП.

Защо е толкова важно ЕИСК да 
поддържа непрекъснат диалог между 
банкерите, представителите на МСП 
и регулаторите и да търси консенсус 
между техните виждания?

ЕИСК винаги е следил с интерес развитието на банко-

вия сектор, особено във връзка с финансовата криза. 

В същото време МСП – гръбнакът на икономиката на 

ЕС – са от първостепенно значение за икономическото 

възстановяване на Европа. МСП обаче се нуждаят от 

пари, за да постигнат растеж. Тъй като банките в много 

страни от ЕС не са склонни да отпускат толкова важните 

кредити, е необходимо да се намерят други форми на 

иновативно финансиране. Една от тези форми е коопе-

ративното банкиране. (sg) �

ЕИСК и преговорите относно изменението на климата

От 8 до 12 декември членове на ЕИСК – г-жа Сир-

кейнен, г-жа Каньо Агилар и г-н Рибе, взеха участие 

в 20-ата конференция на страните по Рамковата кон-

венция на ООН по изменението на климата (COP 20), 

проведена в Лима, Перу. През първия ден на тяхната 

мисия, членовете на ЕИСК и на КР се срещнаха с коми-

саря по въпросите на климата и енергетиката Мигел 

Ариас Каньете.

ЕИСК счита, че преговорите относно изменението на 

климата следва да доведат до честно и обвързващо 

споразумение, приложимо за всички страни. Въпреки 

че окончателният „Призив от Лима за действия 

в областта на климата“ понякога в някои аспекти не 

е амбициозен (например не е предвидено система-

тично преразглеждане на обещанията за намаляване 

на емисиите), в него се признава, че всички страни 

трябва да допринесат за намаляване на емисиите 

— в съответствие с националните си особености, и се 

отбелязва напредък към предоставянето на ресурси 

на Зеления фонд за климата.

Освен многобройните двустранни срещи ЕИСК про-

веде и две съпътстващи събития. Първото, организи-

рано в сътрудничество с КР, изтъкна възможностите, 

които частното производство на енергията от възоб-

новяеми източници открива за местното развитие. 

Както ЕИСК твърди, постигането на целите във връзка 

с  изменението на климата изисква благоприятни 

правни рамки, които да дават възможност граждан-

ското общество да участва активно в производството 

на енергия от възобновяеми източници. Второто 

събитие, организирано в сътрудничество с италиан-

ското председателство и МОТ, подчерта начините за 

укрепване на трудовото измерение в бъдещото спо-

разумение за климата.

Едновременно с преговорите по въпросите на климата 

в рамките на COP 20 се състоя и голяма конференция 

с участието на гражданското общество и заинтересова-

ните страни със стотици събития, засягащи много прак-

тически аспекти на изменението на климата. Участието 

на тези действащи лица е с ключово значение, тъй като 

правителствата не са в състояние сами да се противо-

поставят на изменението на климата, необходими са 

колективни и съгласувани действия от страна на вла-

стите, гражданското общество, предприятията, общно-

стите, НПО и гражданите от цялата планета. (fda) �

В изложбата „The 

F   W o r d :  I m a g e s  o f 

Forgiveness“ са пред-

ставени впечатляващи 

образи и  лични исто-

рии, които ни карат да 

се замислим за способ-

ността да простим дори 

прояви на жестокост. 

Изложбата разказва 

историите на хора, 

чийто живот е белязан 

от насилие, трагедии и несправедливост и които се 

стараят да простят, да се помирят и да продължат 

напред. Изложбата е дело на британската журна-

листка Марина Кантакузино и фотографа Брайън 

Муди, които са събрали множество свидетелства на 

хора от Обединеното кралство, Южна Африка, САЩ, 

Северна Ирландия, Израел и Палестина.

След като е била изложена за първи път в Лондон 

през 2004 г., изложбата е показана в над 300 места 

по света. Изложбата може да се разгледа и в Брюк-

сел, в сградата на ЕИСК от 21 януари до 4 февру-

ари 2015 г. (ab/ms) �

Откриване на Конференцията относно изменението 
на климата в Лима; източник: Европейската комисия

pdff

Мартин Сикер, председател на специализирана секция 
„Единен пазар, производство и потребление“ на ЕИСК

3

ed_BG_501016_E2.indd   3ed_BG_501016_E2.indd   3 20/01/15   11:5320/01/15   11:53

http://ec.europa.eu/priorities/work-programme/
http://www.eesc.europa.eu/resources/


Q
E-A

A
-15-001-B

G
-N

Януари 2015 г./1 
 

„ЕИСК инфо“ излиза девет пъти годишно по време на пленарните сесии на Комитета.

Печатните издания на английски, немски и френски език могат да бъдат получени 
безплатно от пресслужбата на Европейския икономически и социален комитет.

Освен това „ЕИСК инфо“ е достъпен на 23 езика в PDF формат на уебсайта на Комитета:

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

„ЕИСК инфо“ не представлява официален отчет за работата на ЕИСК; за такъв следва да 
се направи справка в Официален вестник на Европейския съюз и други публикации на 
Комитета.

Разрешава се възпроизвеждане на материалите, при условие че „ЕИСК инфо“ се посочи като 
източник и се изпрати копие на редактора.

Тираж: 8 230 екземпляра.

Следващият брой ще излезе през февруари 2015 г.

Редактор:
Беатрис Уен – представител на членовете 
на ЕИСК в редколегията (група „Работници“, 
Франция)
Петер Линдвалд Нилсен (главен редактор)
Сияна Глухарова (sg) 

Обща координация:
Агата Бердис (ab) 

В подготовката на настоящия 
брой взеха участие:
Андрей Попеску (ap) 
Каролин Алибер Дьопре (cad) 
Дорота Запатка (dz) 

Анри Борзи (hb) 
Лука Венерандо Джуфрида (lvg) 
Микела Сколаро (ms) 
Милен Минчев (mm) 
Пабло Молина Дел Поцо Мартин (ppm) 
Сияна Глухарова (sg) 
Силвия М. Аумайер (sma) 

Адрес:
European Economic and Social Committee
Jacques Delors Building, 99 Rue Belliard, 
B-1040 Brussels, Belgium
тел.: (+32 2) 546 94 76
факс: (+32 2) 546 97 64
електронен адрес: eescinfo@eesc.europa.eu
интернет: http://www.eesc.europa.eu/

ЕГИ: инструмент с все по-голямо значение
На ЕИСК се пада важната задача да бъде мост между гражданското общество и институциите на ЕС, като подкрепя 

европейските граждански инициативи (ЕГИ). Гражданската инициатива е инструмент, който дава възможност на един 

милион граждани на ЕС от най-малко една четвърт от държавите членки да призоват непосредствено Европейската 

комисия да предложи правен акт в област, в която държавите членки са отстъпили правомощия на ЕС. Затова тя е важен 

инструмент, който помага на гражданското общество да допринася за процеса на изготвяне на европейските политики.

Понастоящем ЕИСК е в добра позиция да предоставя съвети относно корекциите и промените, необходими за бъдещата 

политика. Сега ad hoc групата за ЕГИ прави преглед на процедурата за Европейската гражданска инициатива в опит да 

я направи по-достъпна за групите граждани. Стремежът е да се предложи служба за улесняване на ЕГИ, която да действа 

като наставник и фасилитатор на мрежите на ЕГИ и да подкрепя сътрудничеството между институциите на ЕС за създаване 

на истинска междуинституционална мрежа в подкрепа на ЕГИ. Във връзка с това на 10 декември Европейският омбудсман 

посети ЕИСК, за да представи заключенията от инициираната от нея проверка във връзка с ЕГИ.

Както посочва г-жа Мади Шарма, член на ad hoc групата на ЕИСК, „днес ЕС е изправен пред проблема, че гражданите не 

се чувстват включени в дейностите на Брюксел. ЕГИ е важен правен инструмент, който позволява на гражданите на ЕС 

да изразят позицията си и да предложат законодателство по въпроси, които според тях ще укрепят ЕС и ще подкрепят 

промените, които „хората“ искат да видят“. (ppm) �

Иновационен потенциал на европейските градове

НАКРАТКО

На 10 ноември 2014 г. ЕИСК проведе конфе-

ренция на тема „Интелигентни градове – към 

европейско икономическо възстановяване чрез 

граждански иновации“. Проявата събра на едно 

място над 100 участници – политици, градски 

ръководители и представители на гражданското 

общество. Те обсъдиха ролята на интелигентните 

градове за реиндустриализацията на икономи-

ките в ЕС.

Във встъпителната си реч председателят на ЕИСК 

Анри Малос очерта потенциала за иновации на 

европейските градове и подчерта, че интелиген-

тен град е град, в който всеки изпълнява своя 

роля. Програмата „Интелигентни градове“ може 

да бъде изпълнена успешно само ако всички 

участници от гражданското общество имат въз-

можност да разработват и внедряват новаторски 

решения, с които да превърнат интелигентните 

градове в реалност. Това послание беше излъчено 

от трите тематични дискусии, които имаха за цел 

да определят съществените елементи на интели-

гентните градове и ролята на новите технологии 

в приспособяването на нашите градове, така че 

да осигуряват среда с интелигентни и устойчиви 

условия.

Събитието беше закрито от Даниела Рондинели, 

която заяви: „Трябва да възприемем подход към 

проектирането на интелигентните градове, в цен-

търа на който да са поставени гражданите и който 

да отговаря на действителните потребности на 

хората и да разрешава обществените проблеми 

чрез технологични форми на участие и сътрудни-

чество“. Едно от най-важните заключения беше, че 

проектите за интелигентни градове трябва да дос-

тигнат индустриална величина чрез иновативни 

модели за сътрудничество между бизнеса, общин-

ската администрация и гражданите. Това може да 

се постигне чрез подобряване на компетенциите 

и уменията на заинтересованите страни в облас-

тта на цифровите технологии, чрез подпомагане 

на градски стартиращи предприятия и чрез уве-

личаване на инвестициите в инфраструктура чрез 

публично-частни партньорства. (ap) �

„Свръхзадлъжнялост на домакинствата“

На 12 декември 2014 г. ЕИСК беше домакин на конференция 

на тема „Свръхзадлъжнялост на домакинствата“. В конферен-

цията, която беше организирана съвместно с Европейската 

мрежа за потребителските дългове и Европейската мрежа за 

финансово приобщаване, участваха представители на изгот-

вящите политиката органи, на потребителски организации, на 

финансовия сектор и на академичните среди, които обсъдиха 

мерките за ограничаване и справяне със свръхзадлъжнялостта.

Проблемът със свръхзадлъжнялостта на домакинствата от 

години фигурира в дневния ред на ЕИСК. Във встъпителната си 

реч председателят на специализирана секция „Единен пазар, 

производство и потребление“ Мартин Сикер припомни, че още 

през 2000 г. ЕИСК призова Европейската комисия и държавите 

членки да предприемат мерки за борба със свръхзадлъжнялостта в ЕС. Четиринадесет години 

по-късно е очевидно, че ситуацията не само не се е променила, а реално се е влошила.

Дискусиите в четирите работни групи показаха, че вече съществуват различни решения, но 

все още трябва да се полагат много усилия в тази насока. В становището си за защитата на 

потребителите и свръхзадлъжнялостта, прието по-рано тази година, ЕИСК отново изтъкна, 

че е необходимо да се приемат мерки на европейско равнище, и подкрепи концепцията за 

„отговорен кредит“, която означава както кредитодателите, така и кредитополучателите да 

прилагат лоялни и етични практики. (dz) �

За повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-and-activities-household-

over-indebtedness

„EU and ME(dia)“ – А сега накъде?

Медиен семинар за гражданското общество в Милано от 27 до 28 ноември 2014 г.

На 12  декември  2014  г. в  Ханя, Крит, 

в сътрудничество с InsulEur (Мрежа на остров-

ните търговско-промишлени палати в Евро-

пейския съюз) и Търговската камара на Крит, 

ЕИСК проведе публично изслушване на тема 

„Интелигентни острови – модел, който води 

до растеж, заетост и устойчиво развитие“. То 

се проведе и във връзка със становището по 

собствена инициатива на ЕИСК по същата 

тема, чийто докладчик е г-жа Дарманин.

Във встъпителната си реч председателят 

на ЕИСК Анри Малос изтъкна, че островите 

в  Европейския съюз са пренебрегвани от 

националното и европейското законодател-

ство, въпреки че са изправени пред специ-

фични пречки от гледна точка на мрежовата 

свързаност, транспорта и интернет връзките. 

Той подчерта значението на диалога между 

хората, които живеят на острови и институ-

циите на ЕС, тъй като законодателството на 

Съюза трябва да бъде съответно адаптирано.

Най-обсъжданите предложения относно 

начина, по който островите могат да пови-

шат своя потенциал за развитие, бяха тези на 

професор Годфри Балдакино. Проф. Балда-

кино от Университета в Малта, председател 

на Международната асоциация за проучва-

ния на малките острови (ISISA), се е специа-

лизирал в  изучаването на островите. Той 

предложи за добре развития туристически 

сектор да се използва подход, основаващ се 

на заемането на определени ниши, който дава 

възможност на малките острови да разноо-

бразяват дейността си в различни области на 

специализация в рамките на туристическия 

пазар. Примери за такива ниши са медицин-

ският туризъм в Барбадос, туризмът, свързан 

с гмуркането с леководолазен апарат, в Малта 

и  туризмът за новобрачни на Малдивите. 

В заключение проф. Балдакино заяви, че за да 

се развива една малка островна икономика, 

е необходима децентрализация на икономи-

ческите политики. (lvg) �

Интелигентни острови — модел, който води до растеж, заетост и устойчиво развитие

Рен-Клод Мадер, член на ЕИСК 
и докладчик по проучвателно 
становище относно „Защита на 
потребителите и подходящи 
мерки по отношение на 
свръхзадлъжняването 
с цел предотвратяване на 
социалното изключване“

През 2014 г. медийният семинар на ЕИСК за граж-

данското общество – организиран в сътрудни-

чество с Европейския съюз за радиоразпръскване 

– беше на тема „The EU and ME(dia)“, като в цен-

търа на дебата беше поставено информираното 

гражданство в ЕС и в съседните страни. На семи-

нара в Палацо Реале – любезно предоставен за 

целта от община Милано – присъстваха и няколко 

членове на ЕИСК, а председател на проявата беше 

заместник-председателят на ЕИСК Ханс-Йоахим 

Вилмс.

Близо 150 участници дебатираха в рамките на 

четири работни групи, разискващи настоящите 

предизвикателства, независимостта на медиите, 

възможностите, предлагани от социалните медии, 

и кампанията преди изборите за ЕП през 2014 г.

Те стигнаха до някои много интересни заключения:

 � Въпреки че всеки ден се разпространяват 

милиони новини както за ЕС, така и по други 

теми, хората все още нямат задълбочени 
познания по европейските въпроси. Поло-

жителното въздействие на ЕС често се пре-

небрегва, когато се отразяват проблемите 

на национално равнище. Медиите играят 

основна роля за разпространението на 

информация и за осъществяването на взаи-

модействия. Публичните радиа и телевизии 

все още са необходими, за да разказват исто-

рии от ежедневието.

 � Източникът на финансиране оказва 

директно влияние върху съдържанието. На 

семинара бяха представени практически 

примери за това как медиите могат да бъдат 

използвани за манипулация, дезинформация 

и пропаганда. Независимостта на медиите 

най-важен обаче остава прекият контакт 

с хората.

 � По време на изборите за ЕП едно от въведе-

нията беше провеждането на телевизионен 

дебат, а децентрализираният подход пожъна 

резултати.

За повече информация вж. нашия уебсайт 

http://www.eesc.europa.eu/, раздел „Събития 

и  дейности“, и  специалната брошура, посве-

тена на семинара, която ще излезе през януари 

2015 г. (sma) �
и журналистите е от първостепенно значе-

ние за постигането на информирано 

гражданство.

 � Гражданите могат да избират между 

множество източници на информа-

ция. Институциите на ЕС не могат да 

оставят съдържанието на социал-

ните медии само и единствено на 

пазарите, а трябва да дадат своя 

принос, като същевременно си 

зададат въпроса „какво мога да дам 

на своите последователи?“. Социал-

ните медии са важно допълнение; 
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