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Уважаеми
читатели,

Законодателството в областта на
несъстоятелността трябва да разглежда
предприятията като социален актив

„Брекзит“ и бъдещето
Бих желал да споделя с Вас някои мои разсъждения, възникнали по време
на голяма конференция, която Комитетът организира в Рим на 13 март по
случай шестдесетата годишнина от подписването на Договорите.
Процедурата вече започна и решението на Обединеното кралство трябва
да бъде зачетено. Това без съмнение е горчиво утешение, но нека все пак се
замислим за това, че процесът на европейска интеграция няма да отбележи
напредък, ако Обединеното кралство беше избрало да остане в Съюза при
условията, договорени от г-н Камерън преди референдума. Факт е, че, общо
погледнато, от присъединяването на Обединеното кралство през 1973 г.
досега британските правителства само забавяха всяка социална политика,
както и всяка мярка, насочена към постигане на интеграция.
Убеден съм, обаче, че единственият начин да се спечели силно одобрение
на проекта от страна на народите, е да се гарантира, от една страна, че
интеграцията напредва, че дава привлекателни резултати, и от друга, че
стремежът към благоденствие на народите, към по-силно регионално и
социално сближаване, към хармонизация „винаги нагоре, никога надолу“,
ясно изпъква като първостепенна цел.
По отношение на „Брекзит“ сам по себе си – ние ще посрещнем г-н Барние
на пленарна сесия и ще вземем нужните мерки, за да изразим мнението си
относно преговорите и изхода от тях.
По отношение на бъдещето на Съюза се радвам, че Комисията започна
граждански дебат по този въпрос и съм особено щастлив, че нейният председател, г-н Юнкер, ми изпрати съобщение, с което информира за сезирането на Комитета. Ние сме твърдо решени да направим така, че гласът
на организираното гражданско общество от нашите държави да бъде чут
по този важен въпрос и възнамеряваме да използваме всички възможни
средства за тази цел.
Жорж Дасис,
председател на ЕИСК

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ
В КАЛЕНДАРА
6 май / ЕИСК, Брюксел

В ТОЗИ БРОЙ
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Ден на отворените врати

18–19 май / ЕИСК, Брюксел

„Отговорни научни изследвания
и иновации в здравния сектор“

31 май – 1 юни / ЕИСК,
Брюксел
пленарна сесия на ЕИСК
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Цифров единен пазар:
защитата на потребителите
трябва да е основен
приоритет
Големи информационни
масиви: как да сведем до
минимум рисковете, като
същевременно увеличим
ползите за всички

На 30 март ЕИСК прие становище относно
предложението на Комисията за директива за несъстоятелността на предприятията, предназначена да хармонизира
процедурите за превантивно преструктуриране в цяла Европа. При все че
изцяло подкрепя предложеното на Комисията за преминаване от ликвидация към
ранно преструктуриране при справяне
с несъстоятелността на предприятията, ЕИСК препоръчва набор от мерки,
които да допринесат за смекчаване на
социалните последици от изпадането
в несъстоятелност. Комитетът предлага

по-специално въвеждането на механизъм за „социално предупреждение“,
чрез който заинтересованите страни да
бъдат предупреждавани, веднага щом
настъпят затруднения, както и създаването на специални фондове за гарантиране изплащането на възнаграждения
и предоставяне на втори шанс на неуспелите предприемачи, при условието че
финансовата информация е била изцяло
оповестена.
Предприятията представляват социален актив за Европа и би трябвало да се

разглеждат като такива. Докладчикът
Антонело Пецини (група „Работодатели“ – Италия) отбеляза: „Стремим се да
поставим началото на процес, който ще
доведе до това предприятията да бъдат
признати за това, което са в действителност – основно благо за обществото,
в което както работодателите, така
и работниците имат интерес“. Трябва
да се развие истинска култура на „втория
шанс“ и да се подкрепят структурите за
предоставяне на помощ на предприемачите, чиито предприятия са в процес
на преструктуриране. ЕИСК счита, че би
могъл да помогне на Комисията в работата ѝ в тази област.
Съдокладчикът Франка Сали-Мадини
(група „Работници“ – Франция) заяви във
връзка с механизма за „социално предупреждение“: „Важно е работниците
и техните представители да бъдат
напълно информирани преди вземането
на решенията, на възможно най-ранен
етап, тъй като изпреварващите действия водят до по-добро справяне с проблемите“. (dm)
l

Ефективните, съвместими с правилата на СТО
и актуални ИТЗ са ключови за конкурентоспособността
на европейската промишленост
Подзаглавие: ЕИСК призова
комисар Малмстрьом
да гарантира защитата
на промишлеността
и работните места от
нелоялен внос

Справедливостта е предпоставка за
отворената търговия. Ефективните, съвместими с правилата на СТО и актуални
инструменти за търговска защита (ИТЗ)
са от ключово значение за конкурентоспособността на европейската промишленост. В становището си относно
„Инструменти за търговска защита –
методология“, прието на пленарната
сесия през март, ЕИСК подкрепя предложението на Комисията за нова антидъмпингова методология, но настоява да се
внесат подобрения.
Докладчиците Кристиан Боймлер
(група „Работници“ – Германия) и Андрес Барсело Делгадо (група „Работодатели“ – Испания) призоваха комисар
Малмстрьом да ускори реформата на
ИТЗ. „Трябва да осигурим равнопоставени
условия на конкуренция за европейската

промишленост и да гарантираме запазването на работните места и растежа.
Не искаме протекционизъм, а справедлива търговия“, посочиха те.
В становището се изразява подкрепа за
предложението дъмпинговият марж да се
изчислява въз основа на референтни стойности, които да отчитат значителни нарушения при разходите за производство
и продажба. „Оценяваме намерението
на ЕК да използва специална методология за определяне на дъмпинговите
маржове върху вноса от страни, в които
има значителна държавна намеса, но
искаме също така да се отчете и неспазването на стандартите на МОТ и на
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многостранните споразумения по околната среда“, заяви Боймлер.
ЕИСК счита също така, че докладите по
държави следва да са задължителни за
страните с голям брой антидъмпингови
процедури, че тежестта на доказване
трябва да се определи ясно и да не се
прехвърля върху промишлеността в ЕС,
и че процедурите за подаване на жалби
трябва да бъдат по-достъпни за дружествата и МСП. (sma)
l

Цифров единен
пазар: защитата
на потребителите
трябва да е основен
приоритет

Комисар Крецу призова да се признаят
уникалните предизвикателства, пред които
са изправени островите на ЕС
Интензивните и проникновени дискусии, които се
проведоха по време на Европейския ден на потребителите 2017 г., организиран от ЕИСК в Малта на
21 март, показаха значението на проверката за
пригодност на цифровия единен пазар. Много
от съществуващите стандарти се пренебрегват,
когато потребителите, търговците и доставчиците
взаимодействат помежду си във виртуалния свят.
Електронната търговия обаче не е единственият проблем, причиняващ главоболие на потребителските
организации: автомобилите без водач, блокирането
на географски принцип, защитата на данните и др.
също се нуждаят от по-добро регулиране. Дискусиите показаха, че в областта на защитата на потребителите и достъпа но цифровия свят има още какво
да се подобрява.
Заместник-председателят Гонсалу Лобу Шавие
изтъкна ролята на ЕИСК да осигурява трибуна на
опасенията на гражданското общество и заяви:
„Цифровият единен пазар може да играе важна роля
в икономиката на сътрудничеството, при положение че се гарантира защитата на правата на
потребителите. Нуждаем се от подходящо регламентиране и съм оптимист, че ще успеем да го
постигнем“. Председателят на проучвателната група
на ЕИСК „Програма в областта на цифровите технологии“ Антонио Лонго (група „Други интереси“ –
Италия) посочи, че цифровото общество трябва да
свързва, а не да разделя, и подчерта необходимостта
от повишаване на цифровата грамотност.
Проявата, в която участваха експерти от областта на
ИТ, лица, отговарящи за изготвянето на политиките,
представители на бизнеса и потребителските организации, и членове на ЕИСК, беше съсредоточена
върху темата „Цифров единен пазар: какви са ползите за потребителите?“.
В заключение председателят на секцията на ЕИСК за
единния пазар Мартин Сикер (група „Работници“ –
Нидерландия) отбеляза: „За гражданите е важно да
се чувстват сигурни, когато „се гмуркат“ в цифровия
свят. Трябва да положим общи усилия, за да осигурим на Европа необходимото регламентиране, което
да защитава най-уязвимата брънка във веригата –
потребителите“. (sma)
l

Европейските острови са дом на 21 милиона души,
които представляват приблизително 4% от населението на ЕС. Заради своята изолираност и откъснатост от континенталната част, тези територии често
са изправени пред сериозни структурни затруднения. По време на дебат с комисаря по регионалната политика Корина Крецу, ЕИСК призова за
приемането на интегрирана политическа рамка за
справяне със социалните, икономическите и екологичните предизвикателства, пред които са изправени
островите.
„Островите и островните държави членки на ЕС са
изправени пред много специфични обстоятелства

и ЕС трябва да признае този факт. Не е въпрос само
на пари, но и на гъвкавост на политиките. Очевидно
е, че универсалният подход за всички не доведе
до очакваните резултати“, посочи Стефано Малия
(група „Работодатели“ – Малта), докладчик на ЕИСК.
„Призоваваме Комисията да има предвид островния
характер, когато разработва нови политики, и да
гарантира повече гъвкавост“, допълни той.
Комисар Крецу подчерта своя ангажимент политиката на сближаване „да остане основният инвестиционен инструмент на ЕС във всички региони.
Островите действително се сблъскват със сериозни
затруднения, но те имат също така потенциал за

производство на енергия и като експериментална
среда за нови технологии, енергия от възобновяеми
източници и т.н. Нашата задача е да ги подкрепяме
в това начинание чрез включване на по-гъвкави разпоредби за островите“.
В своето становище относно „Островите в ЕС“
ЕИСК подчертава необходимостта от полагане на
повече усилия за признаване на уникалността на
предизвикателствата, пред които са изправени
островите, и призовава ЕС да определи интегрирана законодателна рамка за преодоляване на тези
предизвикателства. (mq)
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Големи информационни масиви: как да сведем до минимум
рисковете, като същевременно увеличим ползите за всички
Публикувано от ЕИСК проучване
разглежда въпроса за етиката при
големите информационни масиви
по отношение на политиките на ЕС

2)

3)

ЕИСК наскоро публикува проучване относно „Въпросът за етиката при големите информационни
масиви“, изготвено от Evodevo – италианско дружество, специализирано в областта на големите
информационни масиви, предупредителния анализ
и разузнаването от открит източник. Проучването се
съсредоточава върху етичните и социалните аспекти
на големите информационни масиви и разглежда 5
мерки, чрез които да се избегне допълнително
увеличаване на дисбаланса между ползвателите на
цифрови услуги и лицата, събиращи данни, вследствие на ускоряването на цифровата революция.

4)
5)

Председателят на секция TEN Пиер-Жан Кулон (група
„Работници“ – Франция) отбеляза, че „Цифровите
услуги до такава степен са навлезли в ежедневието
ни, че повечето от нас вече не могат да представят живота без тях. Поради това е от съществено
значение да се даде възможност на европейските
граждани да се възползват в максимална степен от
тях, без да се отказват от правата и защитата, с които
разполагат в по-традиционни сектори. ЕИСК възнамерява активно да участва в създаването на необходимите условия за това.“ (dm)
l

Предложените в проучването мерки включват:
1)

европейска система за сертифициране, подобна
на ISO, за да се помогне на ползвателите на
цифрови услуги да разпознават дружествата,
използващи етични практики в областта на
защитата на личните данни;
декларация за управление на данните, посочваща как дружествата спазват европейските
стандарти в областта на защитата на данните;
европейска база данни за електронно
здравеопазване;
цифрово обучение в областта на големите
информационни масиви.

европейски уеб портал, където гражданите
могат да получават достъп до информацията
за личните си данни, която са предоставили
в замяна на услуги;

В космическия сектор се крие огромен потенциал
за европейското общество. Спътниковите данни
могат да бъдат използвани за предоставяне на
услуги, които значително да подобрят живота на
европейските граждани. Според наскоро прието
становище на ЕИСК Новата космическа стратегия
на Европейската комисия в голяма степен начертава пътя за използване на космическия сектор
за граждански цели в Европа, но би трябвало да
бъде още по-амбициозна, за да може европейското общество да се възползва напълно от предимствата му.
От контрол на насажденията до предотвратяване
на природни бедствия и от географско позициониране до управление на потоците от мигранти – това
са само някои от съществуващите или потенциалните употреби на сателитните данни, изпращани
към Земята, от които Европа може да се възползва.
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Космическият сектор не
е просто научна фантастика,
а носи множество ползи за
всички европейци
За да се извлече максимална полза от тези данни
обаче, Комисията трябва да създаде центрове за
обработка на големи информационни масиви за
целите на предварителната обработка и предоставянето на данните на предприятията, МСП и други
участници.
„Космическото пространство вече не е запазено
само за големите корпорации като „Еърбъс“.
Съществуват множество възможности пред МСП
да разработват нови материали и нови техники.
МСП са особено добри в разработването на креативни приложения и услуги“, каза докладчикът по
становището Миндогас Мацилевичус (група „Други
интереси“ – Литва). Примери за това могат вече да
се видят в различни държави членки.
ЕИСК подчертава и необходимостта да се подсигури подходящ бюджет, който да бъде конкурентен

на този на основните участници в космическия сектор. Понастоящем такъв бюджет няма. Въпреки че
като абсолютна му стойност бюджетът на ЕС за космически дейности е вторият по големина в света,
той е едва на шесто място като процент от БВП.
Китай и Русия също заделят огромни суми за космически дейности, но оповестяват само част от тях.
Освен това ЕИСК предупреждава, че космическата
стратегия на ЕС ще бъде успешна само ако частният
сектор също инвестира в този сектор.

В допълнение на това Комитетът се спира и върху
образованието. Космическите дейности изискват
висококвалифицирани работни места. Европа
трябва да обучава/преквалифицира работници
и млади хора, за да намери отговор на пазарното
търсене на свързаните със сектора умения, особено
по отношение на използването на данни. В същото
време ЕС трябва да повиши нивото на осведоменост
относно потенциала на сектора за обществото като
цяло. (dm)
l

Изявление на председателя
на Европейския икономически
и социален комитет по повод
шейсетата годишнина от
подписването на Договорите от Рим

ПАЗАРЪТ НА ТРУДА ВСЕ ОЩЕ ПРЕНЕБРЕГВА ХОРАТА С АУТИЗЪМ
Както стана ясно от дебата, проведен на 3 април от специализираната
секция на ЕИСК „Заетост, социални въпроси и гражданство“ (SOC),
едва между 10% и 24% от възрастните, страдащи от аутизъм, работят.
ЕИСК организира дебата с акцент върху наемането на работа на хора
с аутизъм, за да отбележи Световния ден за повишаване на осведомеността относно аутизма (2 април) и за да подкрепи кампанията,
подета от сдружение „Аутизъм Европа“, която цели да направи обществата по-достъпни за хората, страдащи от това заболяване.
Взелите участие в дебата казаха, че хората с аутизъм се сблъскват
с предразсъдъци и пречки при търсенето или задържането си на
работа, но с подходяща подкрепа и разбиране биха могли да бъдат пълноценни членове на обществото.
„Повечето хора с аутизъм не работят“ заяви Доната Паджети Виванти, заместник-председател на
Европейския форум на хората с увреждания и бивш председател на „Аутизъм Европа“, като добави, че
по-малко от 10% от страдащите от аутизъм работят. Според „Аутизъм Европа“ техният брой е между
10% и 24% от страдащите от аутизъм.
Г-жа Паджети Виванти смята, че програмите за обучение през целия живот и по-доброто съответствие
между търсенето и предлагането на работа са от решаващо значение за включването им на пазара на труда.
Пример за добра практика беше даден от Дирк Румбаут от базираното в град Антверпен предприятие
Пасверк, което успешно наема софтуерни инженери с разстройства от аутистичния спектър. Те биват
оценявани, след което получават специализирано обучение и помощ от професионални съветници, за
да могат да се адаптират към работата.
Г-н Румбаут заяви, че напътствията и обучението на служители с аутизъм са се оказали инвестиция
с невероятна възвръщаемост.
„Да се отпращат хора с аутизъм е просто нелепо“, заяви той.
С цел да се повиши допълнително осведомеността за това заболяване, ЕИСК и „Аутизъм Европа“ организираха и фотографска изложба с творбите на трима фотографи като част от кампанията „Да премахнем
заедно бариерите пред хората с аутизъм – Да градим едно достъпно общество“. (ll)
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На този ден точно преди шейсет години бяха подписани Договорите от Рим. Те не бяха нито първите,
нито последните договорени между европейските
страни, но ознаменуваха ключов етап от просветителския, благороден и дързък процес, който способни
мъже и жени започнаха след края на жестока война,
в която бяха извършени ужасяващи престъпления.
Този процес беше пълният антипод на това, което
беше опустошило Европа и света. Срещу всичко,
което беше донесло само разрушение, срещу насилието, омразата, расизма, егоистичния национализъм, диктатурата, безразсъдността и погазването на
човешките права – срещу всичко това бяха издигнати
основите на постигнатото в бъдеще: мир, демокрация, законност, свобода, справедливост, сътрудничество, диалог, солидарност и уважение към другите.
Тогава беше създадена „икономическа“ общност, но
преамбюлът не оставяше съмнение относно подтекста на инициативата. В него страните по Договора
определиха за своя жизненоважна цел „постоянното
подобряване на условията на живот и труд“ на своите
народи. Те обявиха, че са „решени [...] да запазят
и укрепят мира и свободата“ и не се поколебаха да

се обърнат с призив към „другите народи в Европа,
които споделят техния идеал, да се присъединят
към техните усилия“, заявявайки, че са загрижени за
намаляването на „различията, съществуващи между
различните региони, и изостаналостта на по-слабо
развитите региони“. Крайната цел на икономическата общност очевидно бяха народите, отделните
хора, гражданите и техният живот.
Мнозина от нас все още си спомнят каква беше
Европа през 1957 г., защото са го преживели. И каква
за съжаление продължи да бъде за много от нас през
следващите тежки години – защото шестте подписали Договора страни все още бяха само шест. Общността, която се формираше – въпреки критиките,
които могат да бъдат отправени към нея – донесе
много блага на хората, които бяха част от нея. Тя
беше модел и източник на надежда за онези, които
искаха да се присъединят, било то и само за да намерят изход от трудностите и диктатурата. Спомням си
времето, когато никой в Общността не поставяше
сериозно под въпрос принципа, на който тя се основаваше – критикуван беше по-скоро бавният темп на
напредъка – и на практика всички извън нея приемаха присъединяването за свой идеал.

Въпросът за забраната на
глифосата поляризира Европа
ЕИСК организира обсъждане между
поддръжници и противници на
предложената от ЕГИ забрана

Греъм Тейлър (Европейска асоциация за растителна
защита – ECPA) заяви, че глифосатът е жизненоважен за селското стопанство с оглед на предизвикателството, което ще представлява изхранването на
9 милиарда души през 2050 г., при положение че
годишно 40% от добива от посевите се губят заради
вредители и болести по растенията.
„Просто не съществува алтернатива на глифосата“, заяви Оана Нягу (Copa-Cogeca). Евентуална
забрана би оказала негативно въздействие върху
посевните култури, тъй като ще наложи необходимостта от използване на още 20-30 литра гориво за
всеки хектар, а седмичното работно време ще се
увеличи с 50 до 80 часа.

На 5 април секция NAT покани поддръжници и опоненти на призива на Европейската гражданска инициатива (ЕГИ) за забрана на глифосата, в подкрепа на
който вече са събрани 640 000 подписа.
ЕГИ отправя три искания: забрана на използването
на глифосат, реформа на процедурата за одобрение на пестициди и предложение за задължителни
за целия ЕС цели за намаляване на използването на
пестициди.
При разискването бяха изразени различните виждания на ораторите. В светлината на оценките на Международната агенция за изследване на рака (IARC)
и Световната здравна организация (СЗО), според
които глифосатът „вероятно е канцерогенен“, Франциска Ахтерберг (Грийнпийс) призова ЕС да го забрани.

Оливър Муур (ARC 2020) заяви, че основният проблем на глифосата е „липсата на селективност“
(убива всички растения без разлика) и фактът, че
е „антимикробен“ (убива също така бактериите,
водораслите и гъбичките). Като алтернативен вариант той предложи агроекологията.
Майкъл Флу (Европейска комисия) посочи, че
законодателството на ЕС е сред най-стриктните
в света, както и че Европейският орган за безопасност на храните (ЕОБХ) и Европейската агенция по
химикалите (ЕСНА) са участвали във вземането на
решения и единодушно са заключили, че е малко
вероятно глифосатът да е генотоксичен или
канцерогенен.
ЕИСК има за цел да осигури платформа за дискусии по
всички свързани с темата предложения на ЕГИ. l

Препрочитането на тези стари документи и доклади
и краткият отдих за размисъл върху нашата история
не е теоретично упражнение по анализ, нито форма
на носталгия. Именно сега е моментът за това: наш
дълг е да оставим на децата си един добре подреден
свят, за предпочитане „устойчив“ във всички аспекти на думата, дори с мисълта, че нищо никога не се
постига завинаги и че винаги трябва да инвестираме
в напредъка.
Именно с Договора за създаване на Европейската
общност беше създаден Европейският икономически
и социален комитет, който според текста му „се състои
от представители на различните икономически и социални елементи на организираното гражданско общество, и в частност представители на производителите,
земеделските стопани, превозвачите, работниците,
търговците, занаятчиите, професионалните дейности,
потребителите и широката общественост“. Това беше
мъдро решение по две причини: първо, защото даде
възможност на институциите да се вслушат в мнението
на организациите на гражданското общество – макар
че през 1957 г. този термин все още не беше влязъл

в употреба – и второ, защото не само позволи на тези
организации да дават мнението си, но преди всичко ги
събра на едно място в Брюксел със задачата да се опознаят и уважават помежду си, да разговарят и изготвят
становища заедно, и да бъдат част от процеса.
В Договора има много неща, много общи принципи,
които бяха и, в светлината на историческите процеси,
продължават да бъдат справедливи и „политически
далновидни“.
На нас се пада задачата да им отредим централно
място, защото сега това е от значение. Наш дълг е да
кажем какво е Европейският съюз, защо съществува
и на каква цел трябва да служи.
От нас зависи да гарантираме – в духа, господствал
при основаването на Общността – че ЕС е обединен,
демократичен, основан на солидарност, мирен,
проспериращ и откликващ на нуждите на своите
граждани.
Брюксел, 25 март 2017 г.
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Изслушване
в ЕИСК – остарелите
правила на ЕС
възпрепятстват
борбата
с фалшивите
и пиратски стоки
Индустрията на фалшифицираните стоки вреди
на заетостта и икономическия растеж в Европа
и лишава правителствата от данъчни приходи в размер на милиарди. Въпреки това поради цифровата
търговия вносът на фалшиви стоки в световен мащаб
се е удвоил през последните десет години. Крайно
време е Комисията и държавите членки да актуализират европейската правна рамка и да я пригодят
към условията на 21-ви век, чрез въвеждането на
необходимите проверки и надзор на пазара. Потребителите трябва да бъдат по-добре информирани:
правото им на информация е залегнало в член 169 от
ДФЕС. Необходимо е частният и публичният сектор
да си сътрудничат в борбата срещу пиратството на
стоки.
Това бяха основните заключения на организираното
от ЕИСК на 6 април изслушване на тема „Индустрията
на фалшифицираните и пиратските стоки“, в което
участваха изтъкнати експерти от сектора, бизнес
и работнически сдружения, работещи в тази сфера
платформи и Комисията.
„Комисията не успя да представи стабилна правна
рамка“, заяви Антонело Пецини, докладчик по

становището по собствена инициатива на ЕИСК по
този въпрос. Изтъквайки собствения си опит и безкрайната трудна борба срещу фалшифицирането
в текстилния сектор и в сектора на високите технологии в Италия, той посочи, че Европа не може
да продължава да използва инструменти от преди
2000 -та година в тази област.
На проявата присъстваха и представители на някои
от най-силно засегнатите индустрии – в това число
кожарската, фармацевтичната, индустрията за
производство на играчки, строителната и тази на
луксозните стоки — които разказаха за предизвикателствата, с които са се сблъсквали в това отношение, и за действията, които предприемат за справяне
с проблема.
l
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от група „Работодатели“ на
ЕИСК

Значението на социалния диалог, ролята
на работодателските организации, икономическото положение в страните от
Балканите, напредъкът в процеса на
присъединяване и настоящите политически предизвикателства: това бяха
основните теми на дискусиите, проведени в рамките на Кръглата маса на
работодателите от Балканите, която се
проведе в Любляна, Словения, на 22
март 2017 г. Събитието събра на едно
място представители на работодателски организации от Словения, Хърватия,
Сърбия, Босна и Херцеговина, Черна

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ
Как организациите на
гражданското общество
помагат на бежанците
и мигрантите в ЕС:

гора и бившата югославска република
Македония.
Представителите на работодателски организации, които присъстваха на срещата,
размениха информация относно настоящите политически и икономически
процеси в съответните държави Работодателите от държавите, които желаят да
се присъединят към ЕС, посочиха редица
предизвикателства, пред които са изправени страните им, като например различията в конкурентоспособността и бавния
напредък в преговорите. Участниците
постигнаха съгласие, че изграждането
на регионалното сътрудничество ще
спомогне за подготовката на страните за
членство в ЕС.

Закривайки конференцията, Яцек Кравчик, председател на група „Работодатели“, подчерта, че групата е поела
ангажимента да продължи сътрудничеството с работодателските и бизнес
организациите от Балканите.
Конференцията беше организирана съвместно от група „Работодатели“ и Асоциацията на словенските работодатели
(ZDS).
l

Група „Работници“ ще обсъжда програмата на малтийското
председателство и търговската политика на ЕС
от група „Работници“ на ЕИСК

Група „Работници“ на ЕИСК ще проведе извънредно заседание в Малта
на 11 и 12 май по повод малтийското
председателство.
Първият ден ще бъде посветен на икономическото и социалното положение
в страната домакин, както и на приоритетите и програмата на малтийското председателство. Приветствие от председателя
на група „Работници“ Габриеле Бишоф
ще постави началото на важна дискусия.
Министър-председателят Джоузеф Мускат ще произнесе реч за предизвикателствата пред малтийското председателство
и очакваните резултати. Заедно с министъра по въпросите на семейството и социалната солидарност Микаел Фаруджия,

министъра на финансите Едуард Шиклуна,
министъра на образованието и заетостта
Еварист Бартоло и министъра на туризма
Едуард Замит Луис ще обсъдим въпроси,
свързани със социалното и икономическото сближаване, положението на пазара
на труда и колективните трудови правоотношения в Малта и в ЕС.
Обсъжданията ще се съсредоточат върху
спешната необходимост от това да се
даде нов импулс на европейския проект
чрез набор от политики, които водят до
по-голямо сближаване между и в рамките
на държавите – членки на ЕС, по отношение на условията на живот
и труд. Работниците и гражданите ще
възвърнат доверието си в ЕС само ако
бъдат намерени и приложени конкретни

решения на техните проблеми, като се
осигурят качествена и пълна заетост,
равни икономически и социални възможности, социална закрила, лична сигурност
и благоденствие.
Вторият ден ще бъде посветен на начините за постигане на по-справедлива
и по-прозрачна търговска политика на
ЕС, която действително да е от полза за
работниците и гражданите, без да поставя
под въпрос социалните стандарти или
свободата на синдикалните организации. Очаква се важен принос към дебатите относно ВИТС да имат професорът
по трудово право Рейнард Цимер и представителят на Правителството на Валония
Тиери Дьолавал. (mg)
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Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие: новият
хоризонт за правата и напредъка в ЕС, 22-23 май 2017 г.,
Брюксел
от група „Други интереси“
на ЕИСК
Предприемането на „колективна инициатива... за освобождаване на човешкия
род от тиранията на бедността...“
и „изпълнението на нова универсална
програма... която да осигури човешки
права за всички“ са много амбициозни
цели. Още по-трудно обаче е да се мине
от изявления към конкретни действия,
поради което ефективното управление
на Програмата до 2030 г. е от огромно
значение. Без съмнение програмата ще
се превърне в реалност само ако гражданите подкрепят активно необходимия
преход, а гражданското общество участва
пряко във всеки етап от процеса.
С оглед на това конференцията, организирана от група „Други интереси“, ще се
основава на четири аспекта:

●● Първата ѝ цел е отново да се заяви,
че Програмата до 2030 г. за устойчиво развитие се състои от три
равнопоставени измерения (икономическо, социално и екологично),
които са неразривно свързани,
взаимно укрепващи се и неделими.
Напредъкът в изпълнението на
целите за устойчиво развитие (ЦУР)
ще зависи от степента, в която политическите, свързаните с политиките
и техническите решения отразяват
тази взаимосвързаност. Затова
е необходимо да се измерва напредъкът „отвъд БВП“ и да се премине от
прилагане на показатели към разработване на политики.
●● Второ, проявата ще демонстрира
възможностите, които Програмата
до 2030 г. предлага за изграждане на така необходимия позитивен дискурс за демокрацията
и устойчивия европейски растеж.
Програмата до 2030 г. несъмнено

QE-AA-17-004-BG-N

Кръгла маса на работодателите
от Балканите – настоящи
предизвикателства и перспективи
за бъдещето

е най-подходящата рамка, която да
направлява европейските и националните стратегии за справяне
с настоящите и бъдещите обществени предизвикателства. Езикът на
правата (както универсални, така
и общности) осигурява цялостната
водеща рамка за такъв подход.
●● Третата цел е да се подобри комуникацията относно ползите от изпълнението на ЦУР както за отделните
хора, така и за общностите. За тази
цел ще бъдат представени редица
примери за конкретни местни инициативи, реализирани на най-близкото до гражданите равнище.
●● И накрая, четвъртата цел е да се
проучи коя би била най-ефективната роля на гражданското общество
в управлението и изпълнението на
ЦУР на национално и европейско
равнище, с оглед на съвместното
прилагане на Програмата до 2030 г.
(cl)
l

успешен опит и обещаващи практики от Наградата на ЕИСК за
гражданското общество за 2016 г.
284-те инициативи, кандидатствали
за Наградата на ЕИСК за гражданското
общество за 2016 г., представляват
вдъхновяваща подборка от натрупан опит
и успешни практики, която ясно показва
ролята, която гражданското общество
играе в усилията за предоставяне на хуманитарна помощ и социална солидарност
и за подпомагане на социално-икономическото приобщаване на мигрантите, търсещите убежище и бежанците в ЕС.
В публикацията се прави общ преглед
на Наградата за гражданското общество
и се представят петте спечелили проекта;
включена е и подборка от инициативи,
предложени от други кандидати. Инициативите са групирани в пет тематични
сфери и области на намеса. Брошурата

представя актуална картина на организациите на гражданското общество, работещи в тази област.
Изданието може да бъде намерено
онлайн, както и в печатен формат на
английски, френски и немски език, на
следния линк: Как организациите на
гражданското общество помагат на
бежанците и мигрантите в ЕС | Европейски икономически и социален комитет.
(fgr)
l

Честване на 60-ата годишнина на ЕС в Париж

На 24 март членът на ЕИСК Тиери Либар
(Франция – група „Други интереси“) се
изказа от името на Европейския икономически и социален комитет на проява на

високо равнище, организирана в Париж
по случай 60-ата годишнина на ЕС. Френските членове на ЕИСК Кристоф Льофевр
(група „Работници“), Лор Батю (група
„Работници“) и Еманюел Бюто (група
„Работодатели“) също участваха в проявата, домакин на която беше кметът на
Париж, а спонсори – Представителството
на Европейската комисия и Информационното бюро на Европейския парламент в Париж, френската секция на
Европейското движение, както и самият
ЕИСК. От всеки оратор се изискваше да
посочи две постижения на ЕС, които са
допринесли за конкретна промяна, и две
от ключовите предизвикателства пред ЕС.



l

„Европейски паспорт за активно гражданство“ – вече и в
интернет
„Европейският паспорт за активно
гражданство“ (ЕПЗАГ), който до
момента се разпространяваше в печатен формат на 23-те официални езика на
ЕС, е едно от най-успешните издания на
ЕИСК. Щастливи сме да обявим старта на
електронната му версия, която предлага
динамичен интерфейс с допълнителна
информация и функции като бързи
линкове, тестове и инфографики, които
илюстрират наличната информация
и дават бърз поглед върху правата на
гражданите.
Паспортът свързва отделните граждани,
организациите на гражданското общество и техните идеи с процеса на вземане
на решения в рамките на институциите
на ЕС и на целия континент. Целта му
е да подпомага и насочва гражданите,
които искат гласът им да бъде чут, като
ги насърчава да задават основни въпроси

относно сроковете (кога би следвало да
предприемете действия?), сътрудничеството (с кого следва да обедините усилията си?) и инструментите (кой наличен
инструмент на участие би следвало да
използвате?) във връзка с активното
гражданство и демокрацията на участието в ЕС.
Електронната версия се предлага на
английски, френски и немски език. (fgr)l
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Mост между Европа и организираното гражданско общество

Нашата младеж вярва
в Европа – не трябва да
я разочароваме!
Уважаеми читатели,

Април 2017 | BG

„Твоята Европа, твоето мнение!“ 2017 г.
ЕИСК попита младите хора в Европа:
EU@60: а сега накъде?

Бих искал да открия този специален брой на нашия информационен
бюлетин, като се спра на поуките,
които можем да извлечем от 8-ото
издание на „Твоята Европа, твоето
мнение!“, проведено в края на март,
и като споделя с вас някои от идеите, надеждите и опасенията, които
участвалите в него млади европейци
поискаха да предадем на лидерите
на ЕС.
След тази двудневна проява мога
уверено да заявя, че съм оптимист за бъдещето на Европа. Тези
млади хора са доказателството, че
нашата младеж върви в правилната
посока. Те показаха, че са интелигентни и загрижени за бъдещето на
своите европейски съграждани и за
средата, в която живеем. Те имат
огромно желание да допринесат за едно справедливо, цветущо и мирно бъдеще.
Last but not least, they believe in Europe. Вярват в силата на единството, сближаването
и солидарността,
Разчитам на младежта на Европа да бъде нашето настояще и бъдеще – както ни напомни
17годишната кипърска авторка на есе във впечатляващото си изказване по време на
откриването – и я призовавам да използва всички средства и инструменти, с които
разполага, за да накара останалите да чуят гласа ѝ.
Призовавам националните правителства и институциите на ЕС да увеличат инвестициите в програми като Еразъм (с гордост мога да заявя, че съм „продукт на Еразъм“) и да
насърчат повече подрастващи да изкарат част от образованието или професионалното
си обучение в други държави членки. Това е важно не само за да се повиши взаимното
разбирателство, но и за да се мотивират младите хора да подобряват познанията си по
чужди езици. Както знаем, чуждите езици отварят врати и изграждат мостове.
За мен не беше изненада, че две от трите най-популярни предложения засягат необходимостта от изграждане на общ европейски дискурс – било чрез забавно, но същевременно информативно аудиовизуално съдържание и чрез социалните медии, било
чрез учебниците по история.
Младите участници призоваха лидерите да стимулират интереса към политиката, като
поставят акцент върху предлагането на „привлекателното съдържание“ за Европейския съюз. Бих добавил, че всички европейски заинтересовани страни, от политически лидери и депутати до организираното гражданско общество, трябва да разкажат
историята на Европа, да поемат отговорност за проекта и да покажат какъв огромен
напредък е постигнат за 60 години в икономически и социален план, както и до каква
степен европейското общество е утвърдило околната среда за своя ценност и се е превърнало в неин застъпник на световната сцена. Не трябва да забравяме, че ЕС успя
да интегрира 13 държави, които до неотдавна бяха отделени от останалия свят. Това
е едно от знаменателните събития в историята на 20 в.
За много млади европейци е важно да има и общо разбиране за европейската история –
от Изток до Запад и от Север до Юг. Важно е в училищата да се учи – от европейска
гледна точка и с акцент върху фактите, без да се вменява вина или срам – за двете войни
през 20 в., които унищожиха надеждите и живота на милиони хора, а причините за тях
да се анализират в дълбочина: какво доведе до всичкото това недоволство и омраза,
които се разпространиха като зараза из целия континент? Как такива ужасяващи авторитарни лидери успяха да се сдобият с толкова много власт? Как това можа да се случи
отново на Балканите в края на века? И най-важното, трябва да си вземем поука от
историята – на първо място че каквито и проблеми да имаме в Европа, никога не трябва
да позволяваме на национализма да ни разедини. Дължим това на нашата европейска
младеж. Дължим го на Европа.
Гонсалу Лобу Шавие,
заместник-председател на ЕИСК

С думите „Вие сте нашето настояще
и нашето бъдеще. Европа има нужда
от вас“ заместник-председателят на
ЕИСК Гонсалу Лобу Шавие приветства
99 младежи на ежегодната проява на
Европейския икономически и социален
комитет „Твоята Европа, твоето
мнение“. Заместник-председателят ги насърчи да се възползват
от тази уникална възможност да се
смесят с младежи на тяхната възраст от цяла Европа, да практикуват чуждите езици, които владеят,
да се опознаят и да намерят нови
приятели, които могат да променят
както живота им, така и разбиранията им за този невероятен проект,
наречен Европейски съюз.
На 30 и 31 март ЕИСК проведе ежегодната
си младежка проява „Твоята Европа,
твоето мнение!“. Тъй като тя се състоя непосредствено след отбелязването
на 60-тата годишнина на европейския
проект, а и на самия Европейски икономически и социален комитет, ЕИСК
попита младите участници: „EU@60:
а сега накъде?“. Измежду над 680 кандидатури през декември бяха избрани
33 училища. Всяко изпрати по трима
ученици и един учител в Брюксел, за да
обсъдят, от гледна точка на подрастващите, бъдещето на Европа, което всъщност е тяхното собствено бъдеще.
Във встъпителната си реч председателят
Жорж Дасис каза, че от началото на финансовата криза — „която дори не започна
в Европа, а в САЩ“ — имиджът на европейския проект беше донякъде накърнен.
„Европа изгуби обаянието си. Една от причините е, че понякога хората остават с впечатлението, че Европа принадлежи само
на големите предприятия и банките. На
първо място и преди всичко обаче Европа
принадлежи на своите граждани.“ Припомняйки си своята собствена младост и това,
че, подобно на много от връстниците си,

е трябвало да започне работа на 12 години,
той напомни на младите хора да поемат
своята отговорност: „От седемдесетте
години на миналия век сме свидетели на
постоянно нарастващо благоденствие.
Но нещата, които днес приемате за даденост, не се появиха от нищото. По-възрастните поколения — вашите родители
и баби и дядовци — изградиха благоденствието на Европа, често с цената на
много лишения. Вашата задача сега е да
гарантирате, че Европа ще продължи да
бъде континент на мира и благоденствието. Пак вие трябва да реагирате и да се
изправите срещу популистите, които
искат да разрушат нашата Европа.“
В приветствието си към младите хора
заместник-председателят на Европейската
комисия Юрки Катайнен спомена окончателното решение на Обединеното кралство да напусне ЕС, което стана известно
тази седмица: „Тъжно е, когато един член
напуска Общността. Ние обаче трябва
да видим в това и възможност да създадем нова Европа от 27 държави, към които
в бъдеще могат да се присъединят и други
държави.“ По отношение на дебатите по
време на „Твоята Европа, твоето мнение!“,
той насърчи младите хора да разговарят за
тази Европа, която те искат, и да имат предвид, че: „причината за съществуването на
ЕС е, че толкова много глобални предизвикателства, като например сигурността,
изменението на климата или миграцията,
не могат да бъдат решени само от една

www.eesc.europa.eu

държава членка, а се нуждаят от обединените сили на 27 държави.“
По време на проявата, продължила ден
и половина, младите участници работиха
заедно в рамките на работни групи и на
пленарни сесии, за да очертаят своите
идеи за бъдещето на Европа и да разработят предложения за постигането им.
В крайна сметка те гласуваха и избраха
три предложения. Сега те ще бъдат изпратени на Европейската комисия, която, както
подчерта г-н Катайнен, има голямо желание да изслуша мнението им във връзка
с петте сценария за бъдещето на Европа,
представени от председателя на Комисията
Жан-Клод Юнкер в Бялата книга за бъдещето на Европа.
33-мата учители също имаха активен
принос за успеха на YEYS, подготвяйки
учениците и придружавайки ги при пътуването им до Брюксел. Те имаха шанса да
участват в успоредна сесия за създаване на
контакти, да посетят центъра за посетители
на Европейския парламент (Парламентариум), да обменят най-добри практики
и да се запознаят по-подробно с ролята на
ЕИСК. „Слушайте учителите си, те дават
най-доброто от себе си, за да ви подкрепят
и да споделят ценностите си с вас“, посочи
Лобу Шавие.
ЕИСК организира тази проява за осми
пореден път и постоянно нарастващият
брой кандидатури, както и ентусиазмът
на младите участници, потвърдиха, че
инициативи като „Твоята Европа, твоето
мнение!“ са необходими, за да се предостави на младите хора трибуна, от която да
се чуе техният глас. (sma)
l
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Младежи от Европа призоваха ЕС да
вземе мерки срещу разхищението на
храни и бедността
По-добро наблюдение и управление на
разхищението на храни, учебна програма по европейска история с цел борба
с национализма и Европейски ден за училищата, чрез който да се осигури по-добро
разбиране на ЕС сред младите хора: това
бяха основните препоръки, отправени към
политиците от участниците в проявата
„Твоята Европа, твоето мнение!“
(YEYS), с цел да се потърси решение
на предизвикателствата, пред които
е изправен Съюзът.
На организираната от Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) младежка проява се събраха 100 блестящи
ученици от 33 училища от 28-те държави –
членки на ЕС, и петте страни кандидатки,
които споделиха своите свежи идеи за
посоката, в която Съюзът би трябвало да
върви през следващите години.

„Вие сте нашето настояще и бъдеще.
Европа се нуждае от вас“, отбеляза заместник-председателят на ЕИСК Гонсалу Лобу
Шавие във встъпителната си реч. „Ще
имате възможността да бъдете чути, без
значение от вашите убеждения, раса или
цвят на кожата, и това е безценно. Най-голямата награда е да се срещате с хора от
всички краища и да изразявате позицията
си относно бъдещето на Европа“, посочи
той.

Приоритетите на нашите
младежи

„Много хора вярват, че младите хора не
са нищо повече от бъдещето, което предстои“, каза Андри Пандура, 17-годишната
носителка на наградата на Конкурса за есе
на европейската младеж за 2016 г. „Но
ние не сме това. Ние сме настоящето –
настояще, което го е грижа и притежава
потенциала, ако не да промени света, то
поне да опита да го направи. Поради това
се нуждаем от повече инвестиции в обучения, конференции и програми, посветени
на младите хора, и което е най-важно,
повече доверие в младото поколение“,
посочи тя.

Учениците изразиха своята загриженост
за екологичните проблеми и бедността,
като гласуваха за предложението за намаляване на разхищението на храни и подпомагане на хората, живеещи в бедност. Един
ученик, който се застъпи за печелившото
предложение, заяви: „Спешно е необходимо по-добро наблюдение на процесите
в селското стопанство, за да се разграничат безопасните от небезопасните
храни. ЕС не е положил достатъчно усилия
за намаляване на количеството на отпадъците и насърчаване на даряването на
храни на приюти за гладуващите“.

Учениците обсъдиха най-чувствителните актуални въпроси, в това число
младежката безработица, интеграцията
на мигрантите, социалното неравенство
и неравенството между половете, околната среда, икономическото възстановяване, тероризма и сигурността. След това
те отправиха десет конкретни предложения към европейските политици.

Образованието беше посочено като един
от най-важните инструменти за справяне с настоящите предизвикателства
и заплахи. „Проблемът е, че хората са
изгубили вяра в ЕС“, каза друг участник,
който предложи да се въведе Европейски

След интензивния и оживен дебат по предложенията учениците постигнаха съгласие
по три приоритета за по-добро бъдеще на
Европейския съюз:
1. намаляване на разхищението на храни,
за да се подпомогнат живеещите в бедност
и да се насърчи устойчивостта;
2. борба с национализма чрез интерактивно образование и договорена учебна
програма по история;
3. повишаване на политическия интерес към Европа чрез разгръщане на
потенциала на социалните медии
и образованието, въвеждане на атрактивно съдържание и Европейски ден за
училищата.
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Членовете на ЕИСК и политиците бяха
изненадани от способността на учениците
да мислят нестандартно и да разсъждават
по основните проблеми, засягащи европейските общества днес.

ден в училищата, за да се повишат общите
познания за ЕС и да се насърчат дебати.

Кои следва да бъдат
останалите приоритети
на ЕС?

В центъра на вниманието беше и възходът на националистическите настроения
в много държави членки, предизвикан от
страха от миграцията, безработицата или
тероризма. За да се противопостави на
тези настроения, младите делегати предложиха ЕС да отдели средства за създаването на учебна програма по европейска
история, с помощта на която младите да се
запознаят с нашата обща история и споделените ни ценности.
Група участници предложи създаването
на национални схеми за подпомагане на
интеграцията на бежанците, с финансовата
и практическата подкрепа на ЕС. „Имаме
нужда от образователна програма,
с помощта на която бежанците да се
запознаят с нашата култура. В същото
време ние също би трябвало да учим за
техните култури, защото ако те знаят
кои сме ние, а ние не знаем кои са те, винаги
ще се страхуваме от тях и културното
многообразие никога няма да сработи“,
посочиха те.
Участниците изтъкнаха и необходимостта
от насърчаване на предприемачеството
сред младите хора чрез курсове за
обучение и възможности за стаж, подчертавайки, че „само чрез подкрепа за
предприемачеството държавите ни
могат да разрешат проблемите на безработицата и да повишат жизнения
стандарт“.

Гласовете на младите хора
ще окажат въздействие
ЕИСК ще се погрижи предложенията на
тези млади хора за по-добро бъдеще в ЕС
да бъдат чути от законодателите, като ги
включи в своите становища и изпрати на
Европейската комисия трите препоръки,
събрали най-много подкрепа. Освен това
делегация от ученици, взели участие
в „Твоята Европа, твоето мнение“, ще
представи тези предложения по време на
Дните на гражданското общество на ЕИСК
на 26 и 27 юни.
В заключителното си слово членът на
ЕИСК Евангелия Кекелеки (група „Други
интереси“ – Гърция) каза: „Вълнуващо
е да водим дебат с вас, младото поколение, и да чуем вашите идеи. Днес съм
напълно убедена, че вие сте много добри
наследници на моето поколение. Можете
да изградите нова Европа, Европа на ценностите и солидарността, която работи за
своите граждани, а не само за пари. От вас
зависи да създадете тази Европа, която
заслужавате“. (mq)
l

Участвалите в YEYS ученици издигнаха и гласуваха по 10 предложения. Ето кои
са останалите седем и какъв брой гласове са получили:
●● Създаване на организация на ЕС, която да помага на бежанците да се интегрират в държавите членки – интеграция чрез образование (36 гласа)
●● Идеална училищна система, осигуряваща заетост на младите (35 гласа)
●● Общи екологични стандарти на територията на ЕС (30 гласа)
●● Съсредоточаване върху по-дълбоките причини за тероризма (+ роля на
медиите) (26 гласа)
●● Стимулиране на местното предприемачество чрез програми за подкрепа
(20 гласа)
●● Равенство между половете (18 гласа)
●● Създаване на национални органи, които да помагат на хората да комуникират
пряко с институциите на ЕС, без да разчитат на националните правителства
(15 гласа)

Участие на членовете
Изказваме специални благодарности на
всички членове, които посетиха училища,
за ангажираността им с подготовката на
учениците за дебата в Брюксел: Мартина
Ширхалова, Мартин Сикер, Андреас
Павликас, Гунта Анча, Лидия Павич-Рогожич, Мари Зволска, Роман Хакен,
Кристиян Първулеску, Шеймъс Боланд,
Димитър Манолов, Алфред Гайдошик,

Ирини Ивони Пари, Емилио Фатович,
Примож Шпорар, Ренате Хайниш, Кинга
Йо, Рен-Клод Мадер, Арно Мецлер, Пирко
Раунемаа, Чарлс Вела, Мелис Йост, Кшищоф Патер, Гинтарас Моркис, Мигел
Кабра де Луна, Бренда Кинг, Ив Сомвил,
Марио Соареш, Жозиан Вилемс, Йонуц
Сибиан, Ариан Родер.
l
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YEYS по думите на учениците
Образование

„

Училището е основата на обществото. То обаче
създава роботи, а не човешки същества. Там се отдава
по-голямо значение на оценките, отколкото на самото
учене.

„“
„ “

Трябва да дадем възможност на младите хора да
кажат какво искат да се промени в образователната
система.
Трябва да насърчаваме ученето чрез практика
и да дадем възможност на учениците и учителите да
оказват влияние върху това, което се учи и преподава
в училище.

Национализъм

„
„
„
„

Национализмът унищожава тъканта на Европа.

“ „

Разграничението между „ние“ и „те“ е в основата на
национализма.

“
“

Владеенето на повече от един език помага
да преодолеем стереотипите и да се преборим
с национализма.
Що се отнася до национализма, всичко зависи от
образователната система – ако учениците имат достъп
до повече програми за обмен, това би им позволило да
се запознаят с различни перспективи и да поставят под
въпрос наученото в училище, защото не е изключено
преподавателите по политически науки да имат свои
собствени политически подбуди.

„

Околна среда

“

Участие на младежта
ЕС трябва да приближи процеса на вземане на
решения до хората посредством социалните медии,
телевизията и създаването на институционален форум
за млади хора от всички държави членки, за да бъде чут
техният глас.

„ “
“

Политиците трябва по-често да се консултират
с гражданите.

“

Рециклирането е глобален проблем и всички трябва
да участваме в усилията за решаването му. Хората, които
не рециклират, трябва да бъдат санкционирани с глоба
или по-високи данъци.

„

“
“

Важно е да се повиши осведомеността по
проблемите на околната среда: трябва да ограмотим
гражданите на ЕС.

Миграция и бежанци

„

Интеграцията на бежанците трябва да е двупосочен
процес. Те трябва да са запознаят с културата на
приемащата страна, а нейните жители от своя страна също
трябва да се опитат да разберат тяхната.

“
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Тероризъм и сигурност

Демографското предизвикателство

Сегашните усилия за справяне с тероризма се изразяват
в противодействие с физически и военни действия. Ако
вникнем обаче в корените на проблема, ще видим, че има
маргинализирани хора, за които насаждането на терор
е единственият начин да накарат телевизията и медиите да
дадат гласност на идеите им.

В повечето страни в Европа раждаемостта намалява
и след 10-15 години това може да се превърне в сериозен
проблем. Липсата на млади хора, които да работят и влагат
пари в икономиката, ще затрудни развитието.

„

“

„
„ “

Ако медиите и социалните мрежи отдават по-малко
значение на терористичните атаки, ще осуетим целите на
тероризма.
Хората не възприемат тероризма извън опасния
стереотип за ислямския екстремизъм, но има и други групи,
които извършват терористични актове, като например
крайната десница.

“

Европейска интеграция

„
„
„ “
„

Смятам, че мирът е важен, защото е основата на ЕС
и всичко, което той представлява.

“

Еврото ни обединява. Общата валута прави всичко
по-лесно.
ЕС не се нуждае от армия: създаването на военна
култура е нещо ужасно, има по-висши ценности, върху които
ЕС трябва да се съсредоточи.

“

Гледам на Европа като на една държава – всички сме
братя и сестри с различни акценти.
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“

„
„
„

Равенство между половете

“

21-ви век е! Би следвало да е напълно нормално да се
развиваме професионално и да следваме мечтите си без
значение на пола.

“

Проблемът на нашето общество е, че учим момичетата
как да се пазят, а не учим мъжете как да се държат.
Първата стъпка за постигане на равенство между половете
е възпитанието в нашите домове и училища.

“

YEYS

„

Най-интересното на YEYS е, че винаги изслушват
нашите предложения и мнения по различните актуални
за Европа теми и винаги задават въпроси. Оставят ни да
говорим, да участваме.

„

“

Твоята Европа, твоето мнение!“ е прекрасна инициатива
и трябва да бъде институционализирана!

“

