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На всеки от вас пожелавам от сърце щастлива и обогатяваща година. Бих желал тя 

да Ви донесе много удовлетворение и щастие, както в личен план, разбира се, така и в 

професионален.

Работата заема значително място в нашия живот. На практика е невъзможно да я отделим 

от личния ни живот.

Всички имаме нужда да получим удовлетворение от добре свършената работа и призна-

нието, което тя заслужава.

Огромна част от нашите европейски съграждани работят. Същевременно не трябва да про-

пускаме онези, които не са на постоянна заплата, онези, които все още са прекалено млади, 

за да работят, или са пенсионери, нито онези, които не работят, тъй като болни, с тежки 

увреждания, засегнати от безработицата или по други причини.

Освен това по-голямата част от организациите на гражданското общество, представени 

в ЕИСК, извършват дейности, които са пряко свързани с работата. Просто това се дължи на 

огромното значение на труда в нашия живот.

Освен всичко, което сами инвестираме в своя труд — умения, смелост, енергия и воля, 

има нещо, което, според мен, е абсолютно необходимо, за да може моите пожелания да 

се осъществят най-добре, а то е да сте заобиколени от честност, лоялност, диалог и, ако 

е възможно, солидарност. Ние се нуждаем един от друг.

Каквато и да е причината, нека не забравяме две основни неща, около които трябва да се 

обединим, особено в тези трудни за Европа и нейните институции моменти: на първо място, 

Европейският съюз е благо за своите народи, следователно трябва да се запази и развие. 

След това – в рамките на Съюза, гражданското общество трябва да бъде организирано и дори 

насърчавано да се организира, тъй като трябва да бъде представяно и изслушвано.

Жорж Дасис,
председател на ЕИСК
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ЕИСК призовава комисар 
Катайнен незабавно да приведе 
в действие плана за инвестиции
Становище относно ЕФСИ 
2.0 препоръчва привличане 
на частен капитал

През декември Съветът на министрите 
реши да увеличи инвестиционния капаци-
тет на Европейския фонд за стратегически 
инвестиции (ЕФСИ 2.0) с още половин три-
лион евро до 2020 г. Пленарната сесия на 
ЕИСК, проведена през декември, призова за 
незабавното изпълнение на това решение, 
осигуряването на балансирано географско 
покритие на ЕФСИ в целия ЕС и гарантира-
ното привличане на частен капитал.

ЕФСИ показа, че първоначалният план е бил 
разумен. Одобрените досега операции въз-
лизат на над 154 млрд. евро, 62% от които са 
финансирани от частни инвеститори, и така 
380 000 МСП и над 50 000 микропредприя-
тия са получили подкрепа. ЕИСК приветства 
предложението на Комисията и решението 
на Съвета да удължи прилагането на ЕФСИ 
и да увеличи финансирането му. Подкре-
пата за МСП следва да бъде продължена, 
но, както беше подчертано в становището, 
МСП следва да осъзнават, че са получили 
подпомагане от ЕС. ЕИСК призова също така 

за по-голямо участие от страна на частния 
капитал и подчерта значението на балан-
сираното географско и секторно покритие. 
Освен това ЕИСК изтъкна необходимостта 
да се засили социалното измерение на ЕФСИ 
и препоръча укрепване на Европейския кон-
султантски център по въпросите на инвес-
тициите (ЕКЦВИ) и засилване на ролята на 
националните насърчителни банки.

Според Алберто Мазола (група „Рабо-
тодатели“ – Италия), докладчик на ЕИСК за 
ЕФСИ: „Ние предлагаме още по-активното 
привличане на частни капитали  – пазара 
на облигации, застрахователните и инвес-
тиционните фондове – като същевременно 
гарантираме правилното им използване. 
В Европа институционалните инвеститори 
управляват 13 500 млрд. евро, като по-малко 
от 1% от тях се инвестират в инфраструктура“. 
Планът „Юнкер“, който разполага с по-голямо 

финансиране от други инициативи, позво-
лява инвестиции в широкомащабни европей-
ски проекти, възлизащи на над 10 млрд. евро 
всеки, подкрепяни предимно с частен капи-
тал. „За осъществяването на тези проекти 
Комисията трябва да има проактивна роля. 
ЕФСИ следва да подпомага също така фак-
тори, включващи технологии с двойна упо-
треба, свързани със сектора на сигурността 
и отбраната, и да измени съответно списъка 
на секторите, изключени от дейността на 
ЕИБ“, заяви докладчикът на ЕИСК. (mm)� l

Европейското общество трябва да направи преход 
от разхищение към по-голяма устойчивост и повече 
работни места
ЕИСК приема становища относно икономиката 
на споделянето, функционалната икономика 
и стимулиращия подход

Декемврийската пленарна сесия на 
ЕИСК подчерта значението на икономиката 
на споделянето и на икономиката на функ-
ционалността като нови бизнес модели за 
по-устойчива Европа. Същевременно обаче 
тя призова Комисията да гарантира, че иконо-
миката на сътрудничеството не води до увели-
чаване на несигурността на работните места 
и на възможностите за избягване на данъци. 
Стимулиращият подход е един от начините 
за постигане на това. ЕИСК предложи също 
да се разработи нов подход за регулиране 
и измерване на новата икономика, при който 
се използват различни стандарти.

По време на обсъждането на неговото ста-
новище относно икономиката на сътруд-
ничество ЕИСК изрази своята загриженост 
във връзка със заплахата за несигурност на 
работните места и нарасналите възможности 
за избягване на данъци в една децентрализи-
рана цифрова икономика. ЕИСК настоятелно 
призова да не се допуска изместване на 

добавената стойност от участниците в реал-
ната икономика към собствениците на частни 
цифрови платформи като тези за съвместно 
ползване на автомобили Становището 
е насочено към решения като независима 
Европейска агенция за кредитен рейтинг за 
цифровите платформи, основаваща се а на 
прозрачност, недискриминация и доверие.

В своето становище относно икономиката 
на функционалността ЕИСК призова евро-
пейското общество да започне икономически 
преход, за да премине от фаза на свръхекс-
плоатация на ресурсите и разхищение към 
по-устойчива фаза, в която качеството се 
цени повече от количеството и се създават 
повече работни места. Комитетът препоръча 
да се ускорят изследванията и постижени-
ята, свързани с нови начини на производство 
и потребление във връзка с икономиката на 
функционалността като екодизайн на проду-
ктите, кръговата икономика и икономиката 
в името на общото благо.

Комитетът прие и становище относно прила-
гането на стимулиращия подход в поли-
тиките. „Стимулирането“ включва промяна 
на поведението на хората посредством „леки 
стимули“ или намеци и може да се използва 
почти във всяка област на политика като 
използването на енергия, здравеопазването 
и управлението на отпадъци. ЕИСК ще насър-
чава използването на този ефективен и лесен 
за прилагане инструмент в изготвянето на 
политики на европейско и национално рав-
нище. Когато стимулите се проектират внима-
телно, с отчитане както техническите, така и на 
етичните въпроси, те могат да насърчат хората 
да променят своето поведение. (mm)� l
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Според ЕИСК през 2017 г. 
Комисията трябва да настоява 
за по-голяма солидарност

По време на проведения в рамките на пленарната 
сесия дебат с първия заместник-председател на Евро-
пейската комисия Франс Тимерманс членовете на ЕИСК 
настояха за възстановяване на солидарността и отговор-
ността, както е заявено в приноса на ЕИСК към работната 
програма на Европейската комисия за 2017 г.

ЕИСК счита, че 2017 г. трябва да бъде посветена на укреп-
ването на икономическото и социалното сближаване на ЕС 
и на засилването на неговата глобална роля и на европей-
ското чувство за принадлежност към ЕС. Председателят 
на ЕИСК Жорж Дасис заяви: „Трябва да се борим с нера-
венството и бедността; това е единственият начин да 
убедим Европа да се сплоти около европейския проект.“ 
Изграждането на редовен диалог с  организациите на 
гражданското общество и засилването на социалния диа-
лог са от ключово значение за постигане на целите на ЕС.

Заместник-председателят Тимерманс потвърди, че 
„Най-голямото предизвикателство, пред което сме 

изправени, е подобряването на социално-икономиче-
ските условия и нашите непосредствени действия за 
2017 г. ще бъдат насочени към стълба на социалните 
права, цифровия единен пазар и енергийния съюз.“

В своя принос към работната програма на Европей-
ската комисия за 2017 г., ЕИСК призовава Комисията да 
се увери, че европейският семестър постига целите на 
„ЕС 2020“. Той стига и до заключението, че завършва-
нето на единния пазар трябва да бъде от първостепенно 
значени е.

Ролята на ЕС като световен защитник на мира 
и стабилизацията трябва да бъде укрепена чрез 
обща система за предоставяне на убежище, силна 
обща външна политика и политика на развитие, меж-
дународно полицейско сътрудничество и ефективен 
контрол по външните граници. (cad/jk)� l

Необходим е нов подход към безопасността 
във въздухоплаването, смята ЕИСК

Безопасността е крайъгълен камък за един устойчив 
сектор на въздухоплаването, което е ключова област 
за икономическия растеж в ЕС. Но безопасността на 
въздухоплаването през 21ви век означава подгот-
веност и редовно адаптиране към новите рискове за 
безопасността, като например безпилотните летателни 
апарати и новите форми на киберпрестъпност. С цел 
адаптиране към развиващата се технологична среда, 
ЕИСК прие становище, в което изразява подкрепата си 
за нов подход към безопасността, основан на оценка на 
риска и резултатността, с редовна оценка на правилата 
на всеки пет години.

„Новите правила за авиационна безопасност ще трябва 
да гарантират безопасен, сигурен и екологосъобразен 
въздушен транспорт за всички пътници и за общест-
веността“, заяви Ремон Хенкс (група „Работници“ – 
Люксембург), докладчик по становището. „Трябва да 
вземем под внимание важното европейско измерение 
на авиационната безопасност и  да активизираме 
действията на равнището на ЕС. Държавите членки би 
трябвало да възприемат общ подход с цел избягване на 
усложнения и дублиране, когато става въпрос за стан-
дартите за безопасност.“

В допълнение към този нов подход би трябвало да се 
укрепи капацитетът на Европейската агенция за авиа-
ционна безопасност (ЕААБ) и да се осигури прозрачен 
и приобщаващ преход към новата система, основаваща 
се на оценка на риска и резултатността. Според ЕИСК 

мандатът на ЕААБ би трябвало да бъде допълнително 
разширен и да включва по-големи отговорности в облас-
тта на сигурността, по-специално що се отнася до извън-
редните ситуации. Нейното финансиране не би трябвало 
да зависи от таксуването за обслужване в „Единно небе“. 
В същото време следва да се обмислят допълнителни 
елементи, като например изисквания за сертифициране 
на операторите по наземно обслужване и система за 
лицензиране за кабинния екипаж.

ЕИСК призовава за всеобхватни и съгласувани правила 
за безпилотните летателни апарати, за да се гарантира 
безопасност. За тази цел трябва да се въведе съгласуван 
подход към лицензирането за експлоатация и притежа-
ване на безпилотни летателни апарати, включително 
относно регистрацията. (cad/jk)� l
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ЕИСК призовава за стратегически преглед на 
Стратегията на ЕС за киберсигурност

Интернет и цифровите технологии играят основна 
роля в  икономическия и  социалния живот. Цифро-
вата икономика вече генерира над една пета от 
растежа на БВП в ЕС. Обществото ни е зависимо от 
интернет и цифровите технологии; затова е важно да 
се осигури подходяща защита на тази жизненоважна 
инфраструктура.

Кибернетичните инциденти нанасят големи щети на 
икономиката на ЕС и подкопават доверието на хората 
в цифровото общество. Според Глобалното проучване 
за състоянието на информационната сигурност за 2016 
г. близо 80% от дружествата в ЕС са се сблъсквали с поне 
един кибернетичен инцидент, а през 2015 г. инцидентите 
във всички сектори в световен план са нараснали с 38%.

Според ЕИСК това доказва, че Стратегията на ЕС за 
киберсигурност от 2013 г. и предприетите в рамките 
ѝ  действия не са достатъчни за гарантирането на 
устойчивост срещу кибератаки и адекватна реакция 
при инциденти. Затова ЕИСК прие становище относно 
„Укрепване на отбранителната способност на Европа 
срещу кибератаки“, в което приветства съобщението 
на Европейската комисия по темата, но също така 
призовава Стратегията за киберсигурност да бъде 
актуализирана и предлага редица мерки, като напри-
мер отпускане на подходящо финансиране за отговор-
ните институции и за научни изследвания и иновации 
в областта на киберсигурността. Освен това ЕИСК се 
надява, че договорното публично-частно партньорство 

за киберсигурност ще бъде използвано, за да се под-
помогне развитието на дружествата, специализирани 
в сферата на киберсигурността.

Макар и да приветства намерението на Комисията да 
направи оценка на мандата на Агенцията на Европей-
ския съюз за мрежова и информационна сигурност, ЕИСК 
призовава за създаването на орган на ЕС по киберси-
гурността, както и на национален модел за развитие на 
киберсигурността и рейтинг система за измерване на 
отбранителната способност на всяка държава членка. 
Според Комитета други основни задачи, наред с оста-
налото, са ограмотяването на служителите на публич-
ната администрация по тези въпроси, повишаването 
на осведомеността на гражданите за съществуващите 
рискове и  укрепването на сътрудничеството между 
всички действащи лица. (jk)� l

Малтийското председателство 
на ЕС: акцент върху най-важното

През януари 2017  г. Малта застава за първи път 
начело на Европейския съюз, като нейният ред на 
ротационното председателство на Съвета на ЕС идва 
в ключов момент за Европа. Освен отбелязването на 
60-та годишнина от подписването на Римските 
договори през март 2017 г. и успешното приключване 
по този повод на процеса на размисъл относно 
бъдещето на ЕС, започнат от държавните и прави-
телствените ръководители през септември 2016  г. 
в Братислава, Малта също така отчита възможността 
за задействане на член 50 и следователно се подготвя 
и за възможно започване на преговорите за излизането 
на Обединеното кралство от ЕС. След нидерландското 
и  словашкото председателство, настоящата тройка 
председателства ще продължи до юли 2017 г. Малта 
се спира на следните приоритети, които ще ръководят 
нейното председателство:

�l миграция: подсилване и  рационализиране на 
общата европейска система за убежище;

�l единен пазар: премахване на пречките, като 
например таксите за роуминг и създаване на съюз 
на капиталовите пазари;

�l сигурност: борба с  тероризма, управление на 
външните граници на Съюза, подобряване на упра-
влението на Евроюст;

�l социално приобщаване: подобряване на учас-
тието на жените на пазара на труда, борба с наси-
лието, основано на пола;

�l съседните на Европа държави: стабилизира-
нето на Либия, мирният процес в Близкия изток, 
конфликтът в Сирия и ангажираността с държавите 
от източното съседство;

�l морски въпроси: международно управление 
на океаните, инициатива за басейна на Западното 
Средиземноморие.

С оглед на значението на тези приоритети малтийското 
председателство поиска от ЕИСК да изготви проучва-
телни становища по следните въпроси:

�l Плавателен и морски туризъм
�l Повишаване на уменията на хората на пазара на 

труда
�l Висококачествено образование за всички
�l Островите в ЕС: от структурен недостатък към при-

общаваща територия

Наред с останалите изслушвания и срещи, които ще се 
проведат в Малта, Комитетът ще организира там и еже-
годния Европейски ден на потребителите, който ще 
се проведе на 21 март 2017 г. Събитието тази година ще 
се проведе под наслов „Цифров единен пазар: Какви са 
ползите за потребителите?“ (jb)� l

Основни прояви на ЕИСК 
във връзка с малтийското 
председателство

�l 25 януари: Пленарна сесия на ЕИСК: пред-
ставяне на приоритетите на малтийското 
председателство (Брюксел)

�l 7 февруари: Обществено изслушване на тема 
„Какво е бъдещето на островите в Европей-
ския съюз?“ (Малта)

�l 22 февруари: Откриване на изложба  – 
Текстури на паметта от Джо П. Смит (Брюксел)

�l 21 март: Конференция на тема „Европейски 
ден на потребителите“ (Малта)

�l Април: Конференция на тема „Цифрова 
Европа и индустриалните промени“ (Малта)

�l 31 май: Откриване на изложба – Regnum от 
Крис Микалеф (Брюксел)

�l 22 – 23 юни: Годишна среща на председате-
лите и генералните секретари на национал-
ните ИСС в ЕС и на ЕИСК (Малта)

�l 5 юли: Пленарна сесия на ЕИСК: представяне 
на резултатите от малтийското председател-
ство (Брюксел)

Брошурата на ЕИСК за неговите приоритети по 
време на малтийското председателство може да 
бъде свалена на адрес http://www.eesc.europa.
eu/?i=portal.en.publications.41204
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Солидарност с мигрантите 
в Европейския съюз

В исторически план мигрантите имат 
активен принос за икономическото, соци-
алното и  културното развитие на евро-
пейските общества, както и  за тяхното 
многообразие. Днес, в контекста на заста-
ряващото население, ние се нуждаем от тех-
ните умения, енергия и решимост. Съгласно 
някои проучвания, проведени от Обедине-
ните нации, мигрантите допринасят повече 
за обществото отколкото му струват.

Миграцията и  приемът на бежанците са 
едно от най-големите предизвикателства, 
пред които е  изправена понастоящем 
Европа.

Това именно обосновава избраната тема за 
наградата на ЕИСК за гражданското обще-

ство през 2016 г., която се дава на лица и организации на гражданското общество, които са 
се отличили в оказването на помощ на бежанците и на мигрантите, чрез подобряване на 
техните условия на живот и подпомагайки ги да се интегрират в обществото.

Още в самото начало на бежанската криза ЕИСК проведе проучвателни мисии в 11 държави 
на ЕС и в Турция. Тези мисии дадоха възможност на нашите членове да проучат реалните 
условия по места и да представят серия от препоръки в доклада ни от март 2016 г. и по-спе-
циално: ЕС и неговите държави членки трябва да въведат обща и справедлива система за 
убежище, бежанците се нуждаят от сигурни и законни маршрути, за да достигнат до Европа, 
а след това имат нужда от дългосрочни политики за интеграция.

Организациите на гражданското общество вършат безценна работа, често запълвайки про-
пуските на публичните служби. От Южна Италия до Скандинавия, от Франция до Балканите 
те полагат усилия за защита на правата на човека и достойнството на мигрантите. В някои 
държави социалните партньори обединяват усилията си, за да помогнат на мигрантите да 
се интегрират на пазара на труда.

Много съм горд да покажа на света толкова вълнуващи примери на солидарност от страна на 
европейски организации и физически лица, които засвидетелстват такъв огромен капацитет на 
съпричастност, мобилизация и организирани действия. Съжалявам само за едно нещо, а именно, 
че не мога да отлича с тази награда повече организации, още повече, че в лично качество 
наистина бих искал да видя сред наградените една италианска организация. Във всички случаи 
бих искал да отдам дължимото на всички онези многобройни организации и физически лица, 
които навсякъде в Европа, понякога във враждебна среда или в разгара на икономическата 
криза, работят, за да облекчат поне малко страданията на толкова много хора.� l

Георгиос Дасис

Председател на ЕИСК

Честване на най-добрите постижения на 
гражданското общество

Изданието на награда на ЕИСК за граж-
данското общество за 2016 г. е към своя край 
и по тази причина бих желал да споделя 
с нашите читатели някои размисли за тази 
много положителна глава на моя мандат. 
Поради 284-те кандидатури — най-високият 
регистриран досега брой от създаването на 
наградата преди десет години – определя-
нето на крайните победители сред такова 
богатство на стойностни проекти и примери 
на огромна човешка солидарност, се оказа 
истинско предизвикателство за комисията 
за оценка и за журито.

Рекордният брой кандидатури и трудността 
да се направи избор бяха допълнително 
доказателство, ако изобщо е нужно такова, 
за ключовата роля на гражданското обще-
ство в справянето с предизвикателството 
на миграцията, независимо дали става 
въпрос за спасяване или прием на бежа-
нци и мигранти, посрещане на основните 
им потребности или за работа, имаща за цел 
да се осигури тяхната социална интеграция. 
Нашите петима победители безспорно рабо-
тят във всички тези сфери.

ЕИСК смята, че отличаването на най-забе-
лежителните примери, показани от граж-
данското общество в тази област, наистина 
беше най-добрият начин да се завърши 
година, която започна с  дълга поредица 
мисии за установяване на фактите в цяла 
Европа, целящи да се проучи ролята на 

гражданското общество в  справянето 
с огромния приток на мигранти и бежанци. 
В  тези мисии ярко пролича решаващото 
значение на гражданското общество за 
подкрепата на публичните власти, като 
понякога то дори ги замества там, където 
те не осъществяват дейност. Следователно 
сътрудничеството е от основно значение!

По тази причина, приветствайки нашите 
петима победители, бих искал също да 
отдам дължимото на всички организации 
и лица, които кандидатстваха за наградата. 
Тяхната работа, колективна или индивиду-
ална, е безценна и разказва много различна 

история от расизма, страха и ксенофобията, 
често показани от медиите. Всъщност в про-
цеса на подбор стана ясно, че съставяме 
набор от най-добри практики и практически 
решения, които заслужават да бъдат спо-
делени и разпространени, за да служат за 
модели. По този причина отдел „Комуника-
ция“ на ЕИСК прие да работи съвместно със 
секция „Заетост, социални въпроси и граж-
данство“ (SOC) и с нейния председател Павел 
Трантина, за да ни подкрепи в процеса на 
дейността ни във връзка с наградата чрез 
своя политически опит в областта на миг-
рацията и интеграцията, с цел цялата тази 
информация да бъде обединена и публику-
вана в книга. Заедно с докладите от мисиите, 
които нашите членове извършиха миналата 
година, се очаква публикацията да бъде от 
полза както за европейските правителства, 
така и за представителите на гражданското 
общество, за да се отговори на предизвика-
телствата, пред които е изправена нашата 
Европа.

Още веднъж, поздравления на всички, които 
взеха участие и допринесоха за промяната. 
Вие всички сте победители!� l

Гонсалу Лобу Шавие 

Заместник-председател на ЕИСК по 
комуникацията

С Наградата на ЕИСК за гражданското общество 
са отличени най-забележителните прояви на 
солидарност с мигрантите
Унгарската фондация Artemisszió получи първа награда за отстояването на 
разнообразно и мултикултурно общество в Унгария

Наградата на ЕИСК за 
гражданското общество за 
2016 г. в кадри
Гледайте церемонията по награждаването тук: europa.eu/!TD66Kt

Гледайте представяне на петте спечелили проекта тук: europa.eu/!dF33py

На 15 декември 2016 г. Европейският 
икономически и социален комитет (ЕИСК) 
присъди своята награда за гражданското 
общество за 2016  г. на пет организации 
и лица от цяла Европа, заради техните забе-
лежителни прояви на солидарност спрямо 
бежанците и мигрантите. Първата награда 
беше присъдена на унгарската фонда-
ция Artemisszió (14 000 евро), а германо, 
френско, италианската организация SOS 
Mediterrannee, гръцкият хлебар Диони-
сис  Арванитакис, клонът на испанската 

неправителствената организация SOS 
Racismo и гръцката неправителствена орга-
низация Iliaktida (Слънчев лъч) получиха 
по 9 000 евро.

В речта си при получаването на наградата 
Адриен Сузана Мегйери-Палфай, коорди-
натор на проекта на Artemisszió „Да градим 
мостове“, заяви: „Ние сме много благодарни 
за наградата и се гордеем с нея. Чрез тази 
награда Европа признава работата на 
организациите на гражданското общество. 

Действията на гражданското общество 
са от съществено значение за спасяване 
на човешки живот в тази широкомащабна 
миграционна криза. Тази награда предста-
влява силен и положителен сигнал за мигран-
тите и бежанците. Приемаме я като твърд 
ангажимент от страна на ЕС да защитава 
хората, които търсят мир и подслон.“

Чрез тези награди ЕИСК се надява да 
помогне на избраните организации, които 
често нямат достъп до или не могат да раз-
читат на държавни средства, да осигурят 
ресурсите, от които се нуждаят, за да осъ-
ществяват и  разрастват своите проекти. 
Той се надява още, че тези проекти ще 
бъдат възпроизведени в други европейски 

държави, а дори и извън Европа, като при-
мери за най-добри практики.� l
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ЕИСК публикува брошура, представяща 
петте отличени проекта. Брошурата пре-
доставя също така обща информация 
за наградата за гражданското общество 
и за значителната работа, извършвана 
от страна ЕИСК за изготвяне на общоев-
ропейска политика в областта на мигра-
цията и убежището. Брошурата може да 
се изтегли от: http://www.eesc.europa.eu/
resources/docs/qe-04-16-734-en-n.pdf� l

Награда на ЕИСК за 
гражданското общество: 
обща информация

Годишната награда за гражданското общество е инструмент, създаден от ЕИСК 
преди десет години, през 2006 г., за да се хвърли светлина върху усилията на гражданите 
и организациите в Европа за подобряване на условията на живот в рамките на техните 
общности. Целта е да се отличат и поощрят проекти — които вече са завършени или 
са в процес на изпълнение — довели до осезаеми резултати в дадена област, която 
е различна всяка година, както и да се повиши осведомеността на обществото относно 
приноса на гражданското общество за популяризирането на общите ценности, на които 
се основават европейската идентичност и проект.

В конкурса могат да участват организации на гражданското общество, установени в ЕС, 
както и индивидуални кандидати.

През 2016 г. ЕИСК получи 284 кандидатури от 27 страни. Комисията за оценка, съста-
вена от трима членове на ЕИСК и един външен оценител, изготви съкратен списък на 
финалистите, който впоследствие беше представен на комисия по подбора, включваща 
разширеното председателство на ЕИСК и неговия генерален секретар.

Целта на оценителите бяха новаторски проекти, които носят реални ползи за мигран-
тите, по-специално относно следните аспекти:

�l предоставяне на спешна помощ;
�l осигуряване на социална подкрепа, настаняване и здравни услуги;
�l предоставяне на практическа помощ и съвети;
�l борба срещу ксенофобията, расизма и дискриминацията;
�l борба срещу експлоатацията и насърчаване на взаимното уважение и толерантност;
�l повишаване на осведомеността на новопристигащите относно техните права 

и задължения и предоставяне на възможност да бъдат самостоятелни;
�l осигуряване на образование и обучение за гражданите на трети държави и при-

емащите общности;
�l подчертаване на положителния принос на мигрантите за европейското общество.

Комисията за оценка приложи серия от критерии, за да прецени:

�l в каква степен дадена инициатива е успяла да достигне до целевата си аудитория 
и да повиши осведомеността ѝ относно реалността на миграцията, както и

�l дългосрочното въздействие на проведените дейности и
�l устойчивия им принос за благосъстоянието на заинтересованите общности.

Освен това инициативите трябваше:

�l да бъдат иновативни, креативни и оригинални;
�l да включват участието на самите мигранти и
�l да бъдат пример, който да бъде последван от други.

На 15 декември 2016 г. в Брюксел се състоя церемонията по връчване на отличията, 
в хода на която наградата от 50 000 EUR беше разпределена между победителите и кла-
сираните на почетните места кандидати.

В предишните издания на конкурса с награди бяха отличавани различни проекти и ини-
циативи за борба с бедността и социалната изолация, подпомагане на ромските общ-
ности, насърчаване на устойчив начин на живот и „зелени“ работни места, насърчаване 
на работата в мрежа, образованието и кампаниите на повишаване на осведомеността, 
както и за защита на интересите на младежта.� l

Фондация Artemisszio

(HU) е неправителствена организация 
с  над 20-годишен опит в  работата, 
при много трудни обстоятелства, за 
интеграцията на мигрантите и бежа-
нците в обществото както в социално, 
така и  в културно отношение. Ней-
ната програма „Да градим мостове“ 
е  помогнала на много бежанци 
и мигранти да се почувстват част от 
унгарското общество с помощта на 
доброволци, изпълняващи ролята 
на наставници, които ги запознават 
с  местния език, обичаи и  култура. 
Освен това мигрантите получават 
професионално обучение, за да 
се подготвят за местния пазар на 
труда. Организацията се стреми да 
разшири капацитета на програмата, 
която понастоящем може да обхване 
60 лица едновременно, за да изгради 
по-голяма, постоянно разрастваща се 
общност – „Общността Mira в Унгария“.

НОВА ПУБЛИКАЦИЯ

Представяне на победителите
В следващите страници са представени 5-те носители на наградата за 

гражданското общество за 2016 г., както и отговорите на нашите въпроси 
след получаването ѝ

„
Тази награда представлява силен положителен сигнал за 

мигрантите и бежанците. Приемаме я като твърд ангажимент от 
страна на ЕС да подкрепи хората, които търсят мир и подслон.“

ЕИСК Инфо: Какво означава тази награда 
за Вас и Вашата организация?

ФА: Наградата потвърждава, че имаме ясна 
представа за проблема и за възможните 
решения. Тя показва, че не сме сами, и че 
можем да разчитаме на подкрепа от други. 
Тя показва също така признаване за рабо-
тата, извършена до момента. Това е нещо, 
което оценяваме високо и  ни изпълва 
с голяма гордост.

Какъв съвет бихте дали на други орга-
низации за постигане на резултати от 
такива дейности и програми?

Положението с  бежанците се различава 
в отделните страни и в различните моменти. 
Важно е да се реагира бързо при кризи, но 
също и да се предоставя помощ и да се под-
държа инерцията, която носи успехът на 
съвместните действия в дългосрочен план. 
Ние смятаме, че това може да се постигне 
най-добре, ако се скъси възможно най-
много дистанцията между даващите и полу-
чаващите помощ и се създаде среда, в която 
всеки може да дава помощ, независимо от 
своя статут.

Как ще използвате тези средства, за да 
подобрите грижите за мигрантите и тях-
ното благосъстояние?

От 2017 г. вече няма да получаваме помо-
щта, която получавахме от ВКБООН през 
2016  г. за изграждане на основата на 
общността „Mira“, тъй като понастоящем 
в Унгария не съществува бежанска криза, 
поне що се отнася до броя на хората. Това 
обаче не означава, че ситуацията е добра. 
Бежанците и  лицата, търсещи убежище, 
които понастоящем пребивават в Унгария, 
са изправени пред все по-трудни условия, 
както и  пред отхвърляне, не толкова от 
обществото, както от страна на институ-
циите. Целта ни е да продължим да им оси-
гуряваме безопасна общност, където могат 
да намерят дом и да се подготвят да станат 
полезни членове на унгарското общество. 
Общността се поддържа от голям брой 
доброволци, но разходите ни все още са 
високи. Ще използваме паричната награда 
за покриване на разходите за издръжка 
на общността, значителна част от които са 
свързани с  непрекъснатото обучение на 
доброволните наставници и преподавате-
лите по език.� l
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„
Малки деца от Сирия, Ирак и Афганистан сочат хляба с ръка. Те не знаят думата за 

храна. Може ли сърцето на човек да не се трогне, когато види малко дете да яде пръст?“

„
Между първото и второто ястие те 

престават да бъдат невидими фигури, които 
се разминават по улицата, и се превръщат 
в две обикновени семейства, които общуват 
помежду си на равни начала и така падат 
стените на расизма, ксенофобията, страха 
и недоверието.“

ЕИСК Инфо: Какво означава тази награда 
за Вас и Вашата организация?

ДА: Много съм щастлив, че получих тази 
награда. Бих искал да благодаря най-сър-
дечно на ЕИСК за това, че по този начин 
показа уважение към мигрантите. Бих искал 
също да благодаря и за честта, с която бях 
удостоен с присъждането на тази награда. 
Чувствам удовлетворение, като виждам, 
че този проблем достига до знанието на 
Европа; не просто проблемът на моя остров, 
а на цяла Гърция. Гърците преживяват тру-
ден икономически период и въпреки това 
предоставят подслон и храна на тези хора 
и се отнасят с тях по възможно най-добрия 
начин.

Какъв съвет бихте дали на други орга-
низации по отношение на постигането 

на резултати в  такива дейности 
и програми?

Опитайте се да дадете колкото е възможно 
повече. Смятам, че е важно възможно най-
много хора да узнаят за това начинание, 
защото вярвам, че колкото повече хора 
полагат усилие, толкова по-добри ще 
бъдат резултатите и  толкова по-добро 
бъдеще ще имат тези, които понастоящем 
страдат.

Как ще използвате тези средства, за да 
подобрите грижите за мигрантите и тях-
ното благосъстояние?

Семейството ми и аз притежаваме магазин, 
който произвежда сладкиши и хляб. Парите 
ще отидат в този малък бизнес, за да мога да 
помагам на тези хора колкото е възможно 
повече, както съм правил досега.� l

ЕИСК Инфо: Какво означава тази награда 
за Вас и Вашата организация?

SOS Racismo: На първо място това е при-
знание за хилядите хора, които години 
наред превръщат своите домове в микро-
пространства за интеграция, и за добровол-
ците и членовете на организацията, които 
работят ежегодно за разширяването на 
инициативата.

От институционална гледна точка, наградата 
е израз на подкрепа за нашата работа и за 
риска, който поехме, търсейки нови начини 

за насърчаване на съвместното съществу-
ване. Тя е и признание за организациите, 
които предоставят финансова подкрепа за 
инициативата. Надяваме се, че тази под-
крепа ще се утвърди и разрасне с участието 
на нови финансови поддръжници.

Какъв съвет бихте дали на други орга-
низации за постигане на резултати от 
такива дейности и програми?

Първо, бихме ги посъветвали да се осмелят 
да направят нещо различно. Единствената 
опасност е да не се получи толкова добре, 

колкото биха желали, и да трябва да се запо-
чне отначало.

Второ, да преценят, да помислят какво 
не се е  получило добре през годината 
и постепенно да го подобрят през следва-
щите години. Интеграцията и иновациите 
са процеси, които се осъществяват в сред-
носрочен план.

Трето, трябва да участва целият екип: всеки 
трябва да вярва в идеята и тя трябва да бъде 
съвместно начинание.

Четвърто, процесите на интеграция и на 
борбата с расизма и ксенофобията изискват 
тясно взаимодействие между публичния 
и частния сектор. Трябва да участват и други 
публични организации, за да може иници-
ативата да бъде „на всички“, да позволи да 
бъде повторена в бъдеще.

Пето, резултатът трябва да бъде видим: 
обществеността трябва да е запозната и да 
признава инициативите.

Шесто, ударението трябва да бъде изцяло 
върху истинските главни действащи лица, 

да се осветлява живота на мигрантите 
и чужденците, за да се създаде социална 
добавена стойност чрез включване на тези 
нови граждани в нашата среда.

Как ще използвате тези средства, за да 
подобрите грижите за мигрантите и тях-
ното благосъстояние?

Ще използваме парите от наградата за 
подобряване на работата си за укрепване 
на съвместното съществуване и интеграци-
ята като средство за намаляване на расизма 
и ксенофобията в нашата област.� l

Дионисис Арвантаки 

с е седемдесет и седем годишен гръцки хлебар, който в разгара на кризата печеше всеки 
ден над 100 кг хляб за отчаяните бежанци, пристигащи на остров Кос, недалеч от турския 
бряг. Щедростта му вдъхнови колеги, граждани, собственици на хотели и много други да 
последват неговия пример.

SOS Racismo Gipuzkoa

(Испания) е подразделение на SOS Racismo. Намира се в Сан Себастиан и е основана през 1993 г., за да се бори с расизма, нетърпимостта 
и ксенофобията. Печелившият проект — Bizilagunak или „Съседи“ — се основава на идеята, която е много проста, макар и сложна за 
осъществяване на практика: местни семейства посрещат на гости семейства на мигранти, така че да могат да разговарят помежду си 
и да имат възможност да научат повече едни за други и да се превърнат в истински съседи. Положителните резултати са огромни. 
Проектът се разрасна от 60 гостувания (120 семейства) през 2012 г. на 260 през 2015 г. (520 семейства) и показва, че значително нама-
лява усещането за несигурност и се увеличават положителните емоции, като например възхищение, по отношение на мигрантите.
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„
SOS MEDITERRANEE е група граждани, които смятат, че 

могат и трябва да вземат мерки за защита на човешкия живот 
и достойнство в контекста на политическия провал. През 
последните 11 месеца спасихме 6600 души. Те пристигат на нашите 
палуби травматизирани, но и обнадеждени. Корабът „Водолей“ със 
своя екипаж е единственият кораб на независимото гражданско 
общество, който продължава да работи в тези сурови зимни месеци 
в Средиземно море. Щеше ни се да не бяхме необходими. А и да не 
сме сами. Но ще продължим като граждани, които могат и трябва 
да действат солидарно с хората, които идват в Европа, за да 
оцелеят и за да намерят убежище. Продължаваме да призоваваме 
за безопасно и законно преминаване, за по-добра и широка реакция 
в морето, отколкото сме в състояние да осигурим сами днес. 
Призоваваме за това, тъй като днес и ние се надяваме Европа 
да е континент, където човечността е ценност, приложена на 
практика, а не нещо, за което само се говори.“

„
Ако малка организация като нашата може да 

постигне толкова много, само си помислете колко могат 
да постигнат всички държави заедно!“

ЕИСК Инфо: Какво означава тази награда за Вас 
и Вашата организация?

SOS MEDITERRANEE: Тази награда е голяма чест за нас. 
Гледаме на нея като признание за важната работа на 
екипите на SOS MEDITERRANEE, работещи на кораба ни 
„Водолей“ и в националните асоциации във Франция, 
Италия и Германия.

Какъв съвет бихте дали на други организации 
за постигане на резултати от такива дейности 
и програми?

SOS MEDITERRANEE е европейска организация с персо-
нал и членове от различни среди, които са обединени 
от чувство на солидарност с хората в нужда. Участваме 
с каквото можем в качеството си на граждани. Други 
организации също могат да допринесат със своя разно-
образен експертен опит за превръщането на европей-
ските ценности в реалност. На първо място трябва да 
бъде спасяването на хората и облекчаването на страда-
нието на нуждаещите се, като същевременно се търсят 
човешки решения в дългосрочен план.

Как ще използвате тези средства, за да подобрите 
грижите за мигрантите и тяхното благосъстояние?

Ще използваме парите от наградата и подкрепата от 
страна на нашите щедри донори, за да продължим да 
реагираме спешно с предоставяне на помощ като един-
ствената независима организация, осъществяваща дей-
ност в централната част на Средиземно море по време 
на суровите зимни месеци.� l

ЕИСК Инфо: Какво означава тази награда за Вас 
и Вашата организация?

И: Наградата е подарък за всички нас. Тя е възнагражде-
ние за всички усилия, които положихме и ще продължим 
да полагаме. Това е същата вдъхваща нови сили радост, 
която изпитваме, когато се приберем уморени у дома.

Какъв съвет бихте дали на други организации 
за постигане на резултати от такива дейности 
и програми?

Всеки човек и  организация трябва да се научи да 
работи в екип и да си сътрудничи с останалите. Трябва 
да се вслушваме в мнението и вижданията на нашите 
колеги и да се опитваме да се отнасяме към всички 
хора в нужда така, както се отнасяме към самите себе 
си или към близките си. Трябва да поемаме рискове във 
висшия интерес на хората. Не трябва да проектираме 
собствените си нужди върху мигрантите, а просто да се 
опитваме да откликнем на реалните им нужди.

Освен това програмите следва да се изпълняват про-
зрачно. Това, което е  необходимо, е  съчетание от 
стриктно управление и гъвкавост.

Как ще използвате тези средства, за да подобрите 
грижите за мигрантите и тяхното благосъстояние?

Бихме искали да използваме паричната награда, за да 
разработим пилотен проект за интегриране в местните 
общности на хората, получили убежище, като основната 
цел ще е да им помогнем да си намерят работа. Същест-
вуващото законодателство за социалната икономика 
е добър инструмент, който бихме искали да използваме 
пълноценно.

Целта ни е да продължим да работим по планираното 
създаване на кооперативно предприятие с  учас-
тието на наши ключови сътрудници и  партньори  – 
мигранти и местни жители, които искат да обединят 
усилията си.� l

ILIAKTIDA

е организация с нестопанска цел, базирана в Лесбос, която помага да се покрият основните нужди на бежа-
нците и мигрантите, като им предоставя социална, правна, езикова, медицинска и психологическа помощ 
чрез своя професионален персонал. Основният ѝ стремеж и цел е излизането на бежанците от лагерите 
и интегрирането им в местните общности. Въз основа на тази концепция тя осигурява местни пансиони 
и апартаменти, където бежанците могат да се изградят нова ежедневна рутина, да си пазаруват, да си гот-
вят, да се наслаждават на местни културни прояви, да се срещат с местни хора и да изграждат приятелства 
с тях. Организацията насърчава мигрантите да допринасят за нейните дейности и да споделят опита си 
с новодошлите и с местните жители. Известен брой мигранти и бежанци вече дори са си намерили работа 
и са направили първите си стъпки от един нов, независим и интегриран живот в Гърция.

SOS MEDITERRANEE

е германо-, френско- и италианска неправител-
ствена организация, помогнала за спасяването на 
живота на над 5 400 души в Средиземно море чрез 
операции по издирване и спасяване между Сици-
лия, Лампедуза и Либия – миграционният път, 
където хиляди души се давят по време на пъту-
вания с неиздържливи и претоварени плавателни 
съдове, експлоатирани от безмилостни трафи-
канти. SOS MEDITERRANEE работи в партньорство 
с „Лекари без граници“ и заедно с италианските 
власти и силите на ЕС, като използва преустроен 
търговски кораб — „Водолей“ — и разчита на 
екипаж предимно от доброволци.
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Стартира „Твоята Европа, 
твоето мнение!“ 2017 г.
33 училища от цяла Европа ще участват в дебат за бъдещето на Европа 
в Брюксел

Европейският икономически и социален комитет 
(ЕИСК) избра училищата, които ще участват в тазго-
дишното издание на знаковата му младежка проява 
„Твоята Европа, твоето мнение!“. На 14 декември 
2016 г. техните имена бяха избрани с жребий измежду 
680 кандидатури в присъствието на заместник-пред-
седателя на ЕИСК, отговарящ за комуникацията, 
Гонсалу Лобу Шавие, и членовете на Групата за кому-
никация на ЕИСК Катяна Висенс Гийен (група „Работ-
ници“ – Испания) и Индре Варейките (група „Други 
интереси“ – Литва).

В инициативата ще участват тридесет и три средни учи-
лища, по едно от всяка от 28-те държави членки и петте 

страни кандидатки (Албания, бивша югославска репу-
блика Македония, Черна гора, Сърбия и Турция).

През 2017 г. 60-ата годишнина на Договора от Рим ще 
бъде темата на ежегодната младежка проява на Коми-
тета „Твоята Европа, твоето мнение“, която ще даде 
възможност на младежи от цяла Европа да обменят идеи 
за миналото, настоящето и бъдещето на ЕС. Всяко учи-
лище ще изпрати в Брюксел делегация от трима ученици 
на възраст 16–17 години и един учител, която ще участва 
в младежка пленарна сесия на 30-31 март 2017 г., 
паралелно с пленарната сесия на ЕИСК. В Брюксел уче-
ниците ще изготвят заедно, ще обсъдят и ще гласуват 
текст относно политическите предизвикателства пред 

ЕС в настоящия труден момент и ще предложат свои 
решения.

Първият етап ще стартира скоро с посещения на чле-
нове на ЕИСК в избраните училища в техните страни. 
Целта е те да помогнат на учениците да се подготвят 
за младежката пленарна сесия, като им представят 
работата на ЕИСК и им обяснят неговата роля в архи-
тектурата на ЕС.

С тази инициативата ЕИСК, гласът на гражданското 
общество, цели да осигури гласност на вижданията, 
опита и идеите на по-младите поколения в процеса на 
изготвяне на политиките на ЕС.

Пълният списък с избраните училища е публикуван на 
адрес: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.events-
and-activities-your-europe-your-say-2017-selected-
schools (ks)� l

Достъпът до земя – сериозно 
предизвикателство за 
земеделските стопани в Европа

На 7 декември членове на ЕИСК участваха в конфе-
ренция на тема „Достъпът до земя на земеделските 
стопани в ЕС“, организирана от Европейската зелена 
партия, в сградите на ЕИСК и Европейския парламент 
в Брюксел.

Председателят на секция NAT на ЕИСК Брендан Бърнс 
даде за пример родната си страна Шотландия, където 
50% от земята е собственост на едва 500 души, живе-
ещи предимно извън Шотландия, което води до запа-
дане на селата, запустяване на земите и отслабване на 
икономиката.

От 1999 г. Шотландия се опитва да промени тази ситуа-
ция, но среща множество пречки, с каквито например 
се сблъскват общностите, желаещи да купят земя от 
собственици, живеещи далеч от Шотландия. „Ситуаци-
ята в Шотландия, която възпрепятства устойчивото 
селско развитие на голяма част от страната и обще-
ството, трябва да послужи като предупреждение за 
Европа“, каза г-н Бърнс.

Силвия Кей от базирания в Амстердам Транснационален 
институт (TNI) от дълги години следи въпроса за земе-
делието и достъпа до земя в Европа. На конференци-
ята тя представи някои обезпокоителни данни: 3% от 
земеделските стопанства владеят 52% от земите, а 11% 
от големите земеделски стопанства (над 100 хектара) 
владеят 75% от обработваемата земя в Европа. В Бъл-
гария ситуацията е още по-лоша: 83,5% от земеделската 
земя е в ръцете на едва 2% от земеделските стопани. Във 
Финландия броят на големите земеделски стопанства 
е нараснал повече от петкратно (5,5), а земеделската 
земя, която контролират, се е увеличила шесткратно. 
В Нидерландия броят на големите земеделски стопан-
ства се е утроил.

В същото време в  Европа се наблюдава значително 
намаление на броя на дребните земеделски стопанства 
(до 10 хектара): от 12 милиона работещи стопанства 

в периода между 1995 г. и 2013 г. са оцелели само 8 
милиона, което означава намаление от 33%. В Естония 
само за 10 години, между 2003 г. и 2013 г., са изчезнали 
62% от малките земеделски стопанства.

Високата концентрация на собствеността, както при дос-
тавчиците, така и при клиентите, както и тенденцията 
към по-малко, но по-големи земеделски стопанства, 
създават проблеми в икономиката нагоре и надолу по 
веригата, водейки до закриване на много работни места 
и обезлюдяване на селските райони.

ЕИСК от дълго време работи по намирането на реше-
ния и е призовавал както за оказване на подкрепа на 
дребните земеделски стопани, така и за по-справедлива 
и по-устойчива европейска ОСП. ЕИСК е особено разтре-
вожен от някои от последиците от свободното движе-
ние на капитали в ЕС, залегнало в Договорите, и призова 
Европейския парламент и Съвета да обсъдят въпроса 
дали принципът на свободно движение на капитали 
следва да бъде гарантиран и във връзка с продажбата 
и закупуването на земеделски земи. (sma)� l

Полска делегация на ЕИСК в търсене 
на по-тясно сътрудничество с ключови 
институции в Полша

На 16 декември, веднага след пленарната сесия на 
ЕИСК, полска делегация на ЕИСК посети няколко клю-
чови институции във Варшава, за да представи текущата 
работа на ЕИСК и да обсъди евентуалните области на 
сътрудничество. Обърнато беше специално внимание 
на становищата по собствена инициатива, изготвени 
от полски докладчици и приети по време на първата 
година от настоящия мандат на ЕИСК.

Разговорите с новоназначения директор на Предста-
вителството на Европейската комисия в Полша Марек 
Правда бяха съсредоточени върху засилването на 
сътрудничеството между гражданското общество 
и представителството, в това число помощта, която то 
оказва за насърчаване на работата на ЕИСК. Обсъдени 
бяха и ключовите проблеми, свързани с европейската 
интеграция.

Основна тема на разговорите с директора на Инфор-
мационното бюро на Европейския парламент в Полша 
Яцек Сафута бяха потенциалните инструменти за насър-
чаване на гражданското участие в следващите избори 

за Европейски парламент и за засилване на сътрудни-
чеството между гражданското общество и бюрото на 
Европейския парламент.

Последната среща, която се проведе в Министерството на 
семейната, трудовата и социалната политика, предостави 
възможност важната работа, свършена от полските чле-
нове на ЕИСК и от Комитета като цяло, да бъде предста-
вена пред заместник-министрите Кшищоф Михалкевич 
и Станислав Швед. По време на оживения дебат, в който 
участваха и директорите на пет ключови отдела в минис-
терството, беше представен пакет от важни становища 
на ЕИСК. Специално внимание беше обърнато на при-
етото само два дни по-рано становище за Директивата 
относно командироването на работници. Представите-
лите на министерството отговориха на редица въпроси 
и  обясниха позицията на полското правителство по 
предложението на Европейската комисия. Освен това те 
предложиха да бъдат домакини на прояви на ЕИСК като 
семинари или изслушвания, признавайки, че подобни 
инициативи са добър инструмент за популяризиране на 
ценностите на ЕС в полското общество. (kp)� l

ЕИСК и Форумът на гражданското общество „ЕС-Русия“ обсъдиха положението на 
гражданското общество и миграционните политики

На 3-ия съвместен семинар на ЕИСК и Форума на 
гражданското общество „ЕС-Русия“ на 23 ноември 2016 
г. представители на организации на гражданското обще-
ство от ЕС и Русия обсъдиха положението на граждан-
ското общество в Русия и Европа, както и въпроса за 
миграцията.

„Контактите между гражданските общества са 
неразделна част от икономическите и социалните 
връзки между ЕС и Русия. От огромно значение е да се 
гарантира, че гражданските общества в Русия и ЕС 
могат да взаимодействат свободно и така да допри-
несат за изграждането на взаимно доверие и разби-
рателство“, заяви председателят на секция „Външни 
отношения“ на ЕИСК Диляна Славова (група „Други 
интереси“ – България).

Юрий Джибладзе, член на Координационния коми-
тет на Форума на гражданското общество „ЕС-Русия“, 
посочи: „Враждебността срещу гражданското обще-
ство в Русия се засилва: почти 150 неправителствени 
организации бяха включени в списъка на „чуждестран-
ните агенти“ от влизането в сила на закона преди 
четири години. Много организации бяха принудени да 
прекратят дейността си; други продължават бор-
бата си и са подложени на силен политически, законов 
и финансов натиск, а понякога са обект и на физиче-
ски нападения. По ирония на съдбата положението 
на гражданското общество в някои държави – членки 
на ЕС, по-специално в Унгария и Полша, започна да се 
влошава. Изключително важно е решаването на про-
блема с ограничаването на свободата на гражданското 
общество – както в Русия, така и в ЕС – да продължи да 

бъде основен приоритет в политиките на държавите 
членки и институциите на ЕС“.

Членовете на ЕИСК и Форума на гражданското обще-
ство „ЕС-Русия“ изразиха дълбокото си безпокойство 
от влошаването на положението на организациите на 
гражданското общество в Русия от юни 2015 г. насам.

Участниците бяха сериозно обезпокоени и от състоя-
нието на правовата държава и  основните свободи 
в Русия. Те подчертаха, че спазването на демократич-
ните процедури трябва да бъде основна точка в дневния 
ред на диалога между ЕС и Русия, независимо от поли-
тическите, икономическите или свързаните със сигур-
ността интереси. Участниците призоваха за повишаване 
на подкрепата на ЕС за руското гражданско общество.

Обсъден беше и въпросът за политическите и обществе-
ните последици от идването на бежанците и мигрантите 
в страните от ЕС и Русия, като беше направен преглед 
на политическите ответни мерки за справяне с новата 
реалност на европейско, национално и особено местно 
равнище. Представителите подчертаха някои моменти 
от развитието на бежанската криза в Европа, при които 
не бяха спазени човешкото достойнство и международ-
ните задължения.

Накрая беше повдигнат въпросът за социално-иконо-
мическите аспекти на интеграцията на новодошлите 
в Русия и в ЕС на местно равнище, и бяха обсъдени 
най-големите предизвикателства и примери за добри 
практики в областта на интеграцията. (cad)� l

Полската делегация в Министерството на 
семейната, трудовата и социалната политика

Полската делегация в Представителството на 
Европейската комисия в Полша
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Discover how the EESC has made a difference

Официален видеоклип на ЕИСК

ЕИСК публикува нов 3-минутен видеоклип, в който представя някои от своите 
главни постижения в оформянето на законодателството и политиките на ЕС, отразя-
ващи нуждите на европейските граждани. Борбата за правата на жертвите, защитата 
на потребителите, борбата срещу бедността, стимулирането на растежа на бизнеса, 
създаването на работни места и насърчаването на социалното приобщаване – това 
са някои конкретни примери как Комитетът помага за подобряване на ежедневието 
на гражданите.

Видеоклипът представя организацията на Комитета и работата на неговите 350 чле-
нове, които благодарение на своя практически опит съветват законодателите на ЕС 
и гарантират, че европейските граждани имат възможност да бъдат чути.

Можете да гледате видеото тук: europa.eu/!JG39

НАКРАТКО

Повече с по-малко – група „Работодатели“ 
срещу свръхрегулирането
от група „Работодатели“ 
в ЕИСК

Прекалено усърдното транспониране 
на законодателството на ЕС на нацио-
нално равнище подкопава единния пазар, 
повишава разходите и възпрепятства раз-
витието. В редица държави членки прави-
телствата използват транспонирането като 
възможност за решаване на вътрешни 
политически въпроси, което води до свръ-
хрегулиране. Тази неблагоприятна тенден-
ция оказва отрицателно въздействие върху 
стопанската дейност и следва да се избягва, 
доколкото е възможно. Бизнесът разчита на 
добро регулиране и последователна и ста-
билна правна уредба както на национално 
равнище, така и на равнището на ЕС. Това са 
някои от заключенията на конференцията 
на тема „Транспониране на европейското 
право – основно предизвикателство пред 
стопанската дейност“, която се състоя на 6 
декември 2016 г. в Загреб, Хърватия.

Бизнесът приветства факта, че по-доброто 
регулиране е  приоритет за Европейската 
комисия. За да се възползваме пълноценно 
от по-доброто регулиране, по подобен начин 
трябва да се подхожда и при транспонира-
нето на директивите на ЕС в националното 
право. Също така работодателите подчерта-
ват, че наличието на стабилна, предсказуема 
и опростена регулаторна рамка е предва-
рително условие за растежа. Прекалено 
усърдното транспониране води до свръхре-
гулиране, създава различия в нормативната 
уредба между държавите членки, нарушава 
хармонизацията и вреди на единния пазар.

Участниците в първата сесия представиха 
общ преглед на по-доброто регулиране, 
REFIT и практиките на транспониране. Във 
втората сесия бяха представени конкретни 
примери за неправилно транспониране 
и ненужно сложни правила на ЕС по отно-
шение на конкурентоспособността на 

европейската икономика. Конференцията 
беше организирана съвместно от група 
„Работодатели“ на ЕИСК и  Хърватската 
камара на търговията и занаятите, която 
беше домакин на проявата, с помощта на 
Хърватското сдружение на работодателите 
и Хърватската търговска камара. (lj)� l

Третата световна война 
е социална

от група „Работници“ 
в ЕИСК

Група „Работници“ проведе културно 
събитие: представяне на книгата „Третата 
световна война е социална“ на Бернар 
Тибо, бивш генерален секретар на Общата 
конфедерация на труда (CGT) на Франция 
и член на управителния съвет на Междуна-
родната организация на труда (МОТ). Авто-
рът представи книгата си лично.

Заглавието „Третата световна война 
е социална“ е нарочно провокативно. Кни-
гата е публикувана от издателство Atelier. 
Като член на управителния съвет на МОТ 
и бивш генерален секретар на CGT, Бернар 
Тибо критикува култа към най-ниски раз-
ходи, заради който работниците по света 
биват принасяни в  жертва на олтара на 
конкуренцията, и  предлага да се укрепи 
ролята на МОТ по отношение на историче-
ската ѝ мисия: „насърчаване на социалната 

справедливост като фактор за мира в света“. 
Противно на широко разпространеното 
виждане, решението на отрицателните 
практики няма да дойде от вглъбяването 
в  национализма, а  от насърчаването на 
равенството между хората в страните по 
света чрез приемането на стандарти за 
защита както от гледна точка на възнаграж-
дението с достойно заплащане, така и по 
отношение на условията на труд.

Представянето беше последвано от дискусия, 
модерирана от председателя на група „Работ-
ници“ Габриеле Бишоф, с  участието на 
различни синдикални лидери, между които 
Лука Визентини, генерален секретар на Евро-
пейската конфедерация на профсъюзите, 
Сузана Камусо, генерален секретар на 
Общата конфедерация на труда – CGIL (Ита-
лия), Игнасио Точо, генерален секретар на 
работническите комисии – CCOO (Испания), 
Пламен Димитров (група „Работници“ – 
България), председател на КНСБ (България), 
Руди де Льов, председател на Общата феде-
рация на труда в Белгия (FGTB). (mg)� l

Председателят на група „Други интереси“ Лука 
Жайе откри Форума на гражданското общество 
в Централна и Източна Европа
от група „Други интереси“

Вторият форум на гражданското обще-
ство в Централна и Източна Европа се про-
веде на 25 ноември 2016 г. в Букурещ. Над 
петдесет оратори от дванадесет европейски 
страни бяха поканени да споделят своя опит 
и възгледи за демокрацията. Целта беше да 
се обсъдят най-сериозните предизвикател-
ства и бъдещите тенденции и да се проучи 
как гражданското общество може да поеме 
по-голяма отговорност и да играе по-зна-
чителна роля в ситуацията, пред която сме 
изправени.

Форумът потвърди и продължи традицията 
на съвместно действие и сътрудничество 
между организациите на гражданското 
общество в Централна и Източна Европа, 
генерира нови идеи и обедини граждан-
ското общество в ЕС и Европейското ико-
номическо пространство зад някои общи 
цели за застъпничество. На откриването 
бяха представени три гледни точки за със-
тоянието на демокрацията в Европа — от 
Виолета Александру, министър на общест-
вените консултации и  гражданския диа-
лог на Румъния, Ив Льотерм, генерален 

секретар на Международния институт за 
демокрация и  съдействие, и  Лука Жайе, 
председател на група „Други интереси“ на 
ЕИСК. Основните теми за обсъждане бяха 
ролите на политиците и  гражданското 
общество в  една Европа, доминирана от 
нарастваща политическа и социална неста-
билност в контекста на нисък икономиче-
ски растеж и продължаващите бюджетни 
ограничения – ситуация, изострена от про-
дължаващия конфликт в  Близкия изток, 

миграционните и бежанските потоци към 
Европа и геополитическите предизвикател-
ства. Целта на форума през 2016 г. беше да 
помогне за поддържането на демокрацията 
и защитата на основните ценности, които са 
в основата на европейския растеж. (cl)� l
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