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Да продължим да вярваме
След месеци на напрежение и известна тревога, изборните резултати в някои дър‑

жави членки донесоха известно облекчение в Европа.

Победата на Еманюел Макрон например е ясно доказателство за промяна в нагласите на 
част от френските избиратели по отношение на традиционните партии. Ясно е, че има 
много по‑дълбоки политически причини, но явните признаци на промяна са налице.

На практика има промяна в начина, по който част от избирателите възприемат поли‑
тиката и политиците, и резултатът е избор на независим от партиите кандидат със 
собствени идеи.

Не съм политически анализатор и макар че френската реалност, колкото и да е раз‑
лична от нашата, ме привлича и интересува, това, което ме успокоява най‑вече, са 
следствията от тези резултати за европейския проект.

Във Франция, както и в други държави членки, имаше една програма, един набор от 
идеи, защитавани от различни кандидати, които макар и да са валидни при демокра‑
цията, биха изложили на риск европейския проект във вида, в който го познаваме.

Не би било добре за Европа, ако такава важна държава като Франция има антиевро‑
пейски лидер.

Не твърдя, че Европа няма нужда от реформи и от нов импулс, а искам да кажа, че не 
се нуждае от човек, който се противопоставя на целия проект, воден от идеологическа 
концепция, базираща се на демагогски протекционизъм и разделение в името на една 
хипотетична сигурност.

Отстояването на индивидуални и колективни ценности в обществото, независимо от 
това дали ги приемаме или не, е право и задължение на всички, но то губи своя смисъл, 
когато се извършва под формата на атака срещу Европа и проекта за мир, за който 
всички мечтаем и от който искаме да се ползваме и занапред.

Не познаваме в детайли политическите проекти на някои от новоизбраните лидери 
и много неща все още не са ясни, но знаем, че предпочитането на европейския идеал 
и отстояването на ценностите на една Европа, която осигурява растеж за всички, е дос‑
татъчно основание за задоволство и повече надежда за бъдещето.

Това е повече от достатъчно основание Европа да въздъхне с облекчение и да се 
замисли за реформи, с които да отговори на безпокойствата и законните очаквания 
на гражданите.

За пореден път считам, че членовете на ЕИСК, като живи на свидетели на копнежите 
и тревогите на хората, трябва да имат готовност да съдействат за популяризирането 
на една приобщаваща и мирна Европа, която помага на всички и сътрудничи с всички. 
Това е, което искам!

Гонсалу Лобу Шавие
заместник-председател на ЕИСК
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Джан Дюндар: „Не изоставяйте Турция! 
 Ердоган не е Турция“

Турският журналист 
в изгнание обсъжда 
свободата на медиите 
и човешките права с ЕИСК

След неотдавнашните събития в Тур‑
ция ЕИСК покани турския журналист 
Джан Дюндар на своята априлска пле‑
нарна сесия. Бившият главен редактор 
на турския вестник „Джумхуриет“ при‑
зова ЕС да стои редом с Турция и нейния 
народ в подкрепа на свободата на меди‑
ите, правата на човека, принципите на 
правовата държава и демокрацията.

„Турция представлява най-големият 
затвор за журналисти днес“, заяви 
Джан Дюндар. „Ако Европа все още 
отдава голямо значение на свободата 
на мислене и свободата на пресата, тя 
ще подкрепи турския народ. Европа не 
бива да се отказва от ценностите си 
в интерес на краткосрочни ползи“.

Председателят на ЕИСК Жорж Дасис 
каза: „Вашата борба е  наша борба 
и  този призив към нас за защита на 
демокрацията и свободата е важен“. 
Надявам се, че той ще бъде чут от 
нашите правителства, националните 
парламенти и Европейския парламент. 

Можете да разчитате на нашата 
подкрепа“.

Това послание беше повторено и  от 
председателя на група „Работници“ на 
ЕИСК Габриеле Бишоф, която също 
настойчиво призова турските власти 
да освободят лишения от свобода 
в  затвор в  Турция немски журналист 
Дениз Юджел. Председателят на група 
„Други интереси“ на ЕИСК Лука Жайе 
и председателят на секция REX Диляна 
Славова напомниха на присъстващите, 
че за връщането към демократична 
и отворена Турция ЕС би трябвало да 
продължи да работи заедно със своето 
гражданско общество.

Дюндар, който в момента живее в изгна‑
ние в Германия, е осъден на пет години 
затвор след като неговият вестник 
публикува информация за това, че раз‑
узнавателните служби на Турция доста‑
вят незаконно оръжия на бунтовници 
в Сирия. Заместник‑председателят на 
ЕИСК Гонсалу Лобу Шавие призова 
Турция да работи с международни жур‑
налистически организации, ЮНЕСКО, 
ОССЕ и Съвета на Европа за възстановя‑
ване на свободата на пресата в страната. 
(mm)� l

УВОДНА СТАТИЯ
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Борбата с финансирането на 
тероризма изисква по-широки мерки
ЕИСК подкрепя плановете 
на Комисията за контрола 
върху паричните средства, 
но изтъква пречките пред 
прилагането им

ЕИСК подкрепя новото предложе‑
ние на Комисията за разширяване на 
контрола върху паричните средства 
по границите на ЕС и за предоставяне 
на компетентните органи на правото 
да извършват повече проверки и  да 
конфискуват стоки в случай на подо‑
зрения за незаконни дейности, с цел 
да се получи повече информация и да 
се разкриват случаи на финансиране 
на тероризма. Но ЕИСК отново при‑
зова Комисията да публикува списък 
на „данъчните убежища“, на които се 
дължи по‑голямата част от незакон‑
ните парични потоци. ЕИСК счита, че 
необявяването им е  огромна пречка 
пред ефективното прилагане на 
предложението.

„Паричните пратки все още са основният 
канал, по който действат перачите на 
пари и други финансови престъпници“, 
заяви г-н Хавиер Доз Орит (група 
„Други интереси“  – ES), докладчик по 
становището относно „Финансиране на 
тероризма — контрол на движението на 
парични средства“, прието на априлската 
пленарна сесия.

ЕИСК препоръчва след консултации 
и  проучване Комисията да състави 
план за намаляване на използването на 
парични средства в ЕС. „Трябва да се раз-
гледа въпросът дали задължителният 

праг от 10 000 евро деклариране е дос-
татъчен“, заяви съдокладчикът Михай 
Ивашку. В становището се предлага още 
да се разшири обхватът на определе‑
нието за „парични средства“, така че да 
включва предплатените карти и високо‑
ликвидните стоки като златото.

Комитетът приветства въвеждането на 
санкции, които да бъдат налагани на 
държавите членки при неизпълнение 
на задължението за деклариране, като 
отбелязва обаче, че санкциите следва да 
бъдат стандартизирани и да бъде създа‑
дена обща процедура за докладване от 
всички държави членки.

В становището се подчертава и значе‑
нието на подобряването на обмена на 
информация и  координацията между 
органите на държавите членки, както 
и с трети държави, и настоятелно се при‑
зовават държавите членки да осигурят 
достъп на Европол до своите бази данни 
за борба с тероризма. (ll)� l
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ЕИСК се консултира с гражданското 
общество на ЕС относно Бялата книга за 
бъдещето на Европа

Европейският икономически и социален комитет 
ще проведе серия от национални дебати в 27‑те дър‑
жави членки, за да потърси мнението на европейското 
гражданско общество относно петте сценария за 
бъдещото развитие на Европа, представени от Евро‑
пейската комисия в нейната „Бяла книга за бъдещето 
на Европа — Размисли и сценарии за ЕС-27 до 2025 г.“.

Идеите, вижданията и  опасенията, изразени по 
време на националните дебати от организации на 

гражданското общество от всички сфери на иконо‑
мическия и социалния живот, ще бъдат отразени 
в становището, което ЕИСК подготвя относно Бялата 
книга след сезиране от Комисията. Становището ще 
бъде прието на пленарната сесия на ЕИСК през юли.

Дебатите през месец май са част от непрекъснат 
процес на широка дискусия относно „пътят напред 
за Европа“, започната от европейски институции 
в цяла Европа, в която участват както граждани, така 
и органи на властта и организации. Както Комисията 
подчерта в своето сезиране, ЕИСК трябва да играе 
ключова роля в този процес като изразител на мне‑
нието на организираното гражданско общество в ЕС.

В Бялата книга се предлагат пет сценария за това как 
би могла да се развива Европа до 2025 г. в различни 
области, като например единния пазар и  търго‑
вията, миграцията и сигурността или икономическия 
и паричен съюз. (ll)� l
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ЕИСК предлага създаването на 
платформа на заинтересованите страни, 
за да се увеличи пригодността за заетост 
на жените в транспорта

Инициативата беше подкрепена от 
Комисията и ще бъде стартирана 
през ноември

Само двама от всеки десет транспортни работ‑
ници са жени. Със 78 % работни места, заети от 
мъже, транспортът е  един от секторите, които 
са най‑силно засегнати от неравенството между 
половете. ЕИСК счита, че привличането на повече 
жени е спешно наложително и предлага създава‑
нето на „Платформа за промяна“ за справяне с този 
проблем.

На пленарната си сесия през април ЕИСК прие ста‑
новище относно „Жените и транспортът“ — 
платформа за промяна“, в което се определя 
новият форум на заинтересованите страни и  се 
съдържат препоръки към Комисията относно начи‑
ните за неговото създаване.

„Транспортът е сектор, създаден от мъже и за мъже“ 
според докладчика на ЕИСК Мади Шарма (група 

„Работодатели“ – UK). „Но днес, увеличаването на 
броя на жените в транспорта е не само аргумент 
в полза на равенството между половете, то е също 
така задължително от икономическа и социална 
гледна точка. За да доведе до растеж и иновации, 
секторът отчаяно се нуждае от компетентни 
и ангажирани служители, които се чувстват оце-
нени и защитени“.

Чрез тази платформа ЕИСК ще се стреми да ангажира 
всички заинтересовани страни в процеса на промяна 
на работната среда в сектора и увеличаване на въз‑
можностите за жените. Платформата ще следва осно‑
ван на действията подход с целенасочени мерки и ще 
бъде подкрепена от уебсайт. ЕИСК счита също, че 
мониторингът, оценката и споделянето на най‑до‑
брите практики ще бъдат основни инструменти, 
които ще гарантират надеждността и успеха ѝ.

Заместник‑председателят на Комисията Франс 
Тимерманс и комисарят по транспорта Виолета Булц 
подкрепиха инициативата, която ще стартира през 
ноември 2017 г. (mq)� l

ЕИСК заявява, че в сегашната ситуация предварителните разрешения за 
пътуване за трети страни, които са освободени от визи, са необходими

На последното си пленарно заседание ЕИСК 
заяви, че при текущото състояние на сигурността 
планът на Комисията да създаде система на ЕС за 
информация за пътуванията и разрешаването им 
(ETIAS) е необходим, за да бъдат засилени провер‑
ките за сигурност на пътниците, които са освободени 
от визи в шенгенското пространство.

В становището си относно ETIAS ЕИСК подчерта, 
че информацията, събирана чрез тази система, ще 
позволи по‑ефективно управление на границите на 
Шенгенското пространство, но призова Комисията да 
разгледа въпроса за държавите, които са членки на 
ЕС, без да са членки на Шенгенското пространство.

„Тази система ще даде възможност за предвари-
телна проверка на потенциални рискове за сигур-
ността или незаконната миграция, която да 
защитава гражданите на ЕС от лица с лоши наме-
рения“, заяви докладчикът Ян Симонс (група „Рабо‑
тодатели“ – NL). Въпреки че може да не се харесва 
от всички, ETIAS ще донесе ползи за пътуващите, 
като намали времето за чакане по Шенгенските 
граници. ЕИСК смята обаче, че системата следва да 

бъде внедрена постепенно и в открита комуникация 
със засегнатите държави.

ETIAS ще се прилага към граждани от около 60 страни 
извън ЕС, които понастоящем могат да влизат в шен‑
генското пространство без виза. Системата следва да 
започне да функционира до 2020 г. Тя предполага 
пътниците да се регистрират по електронен път за 
разрешение за пътуване, което ще функционира 
като „режим, по‑лек от визовия“. След това плат‑
формата ще извършва автоматизирани проверки, 
като използва информационните системи на ЕС като 
Интерпол, Европол, Шенгенската информационна 
система (ШИС) и Системата за влизане/излизане, и в 
същия ден ще предоставя или отхвърля разрешение. 
Все пак окончателното решение ще бъде вземано от 
националните гранични служители.

ЕИСК приветства предложението, но подчерта, че 
ETIAS следва да зачита изцяло основните права 
и защитата на личните данни чрез предоставяне 
на достъп до данни само за органите, разследващи 
престъпления, тероризма, незаконната имиграция 
и други заплахи. (ll)� l

Как да се засили предложението на 
Комисията за чиста енергия

Политиките за ускоряване на енергийния пре‑
ход на Европа изискват по‑реалистично планиране, 
по‑добро консултиране с потребителите и по‑ясни 
правила за това как да се прилагат количествените 
цели за възобновяема енергия. На априлската пле‑
нарна сесия ЕИСК одобри пет становища по предло‑
жения от Комисията пакет за чиста енергия за всички 
европейци — 1 000 страници с предложения, които 
по думите на комисаря за енергийния съюз Марош 
Шефчович „ще променят коренно сектора“.

Въпреки че като цяло приветства пакета, особено 
усилията за укрепване на ролята на потребителите 
на енергия като производители със самостоятелно 
снабдяване и на новите участници на пазара, като 
например местните енергийни общности, ЕИСК 
очаква големи пречки, по‑специално тъй като 
Комисията възнамерява да упражнява надзор на 
националните планове в областта на енергетиката 
и климата на всяка държава.

„ЕИСК изразява дълбока загриженост относно капа-
цитета на процеса на управление по отношение на 
прилагане на мерките и постигане на конкретни 
резултати“, се посочва в становище TEN/624. „Пре-
калено много се разчита на консултации и натиск 
от партньорите, вместо на ясни правила.“ ЕИСК 
призова за допълнително разяснение относно 

начина, по който Комисията може да поиска от 
държавите членки да предприемат „необходимите 
мерки“ в случай на недостатъчна амбиция или про‑
пуски в изпълнението.

В съобщението на Комисията „енергийната ефектив‑
ност се поставя на първо място“ и се изтъкват ней‑
ните ползи за преодоляване на енергийната бедност. 
Докладчикът на ЕИСК Улрих Зам също подчерта 
ключовата роля на енергийната ефективност, но 
изтъкна, че тя не е „непременно първото оръжие за 
борба с енергийната бедност“.

Планът за създаване на Обсерватория на енергий‑
ната бедност беше приветстван, като Комитетът 
отбеляза, че това отразява отправеното през 2013 г. 
предложение на сегашния председател на секция 
TEN Пиер Жан Кулон.

Председателят на ЕИСК Жорж Дасис предупреди, че 
преходът към чиста енергия не може да се осъществи 
„за сметка на някои групи от населението, по-специ-
ално на хората в неравностойно положение“.

Г-н Шефчович посочи, че е от жизненоважно 
значение предложенията да се подкрепят, тъй като 
сега целият свят очаква ЕС да посочи пътя напред. 
(dm)� l
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Понастоящем данъчните 
правила на ЕС не са подготвени 
за цифровата икономика

Европейските данъчни правила трябва да бъдат 
адаптирани към реалността, за да предложим на 
хората в Европа по‑голямо благоденствие в бъдеще. 
Това беше основното послание на проведения от 
ЕИСК на 5 май дебат относно данъчното облагане 
на цифровата икономика.

„Цифровата икономика вече не е просто част от 
икономиката, а се превръща в самата икономика“, 
заяви основният оратор, Рита де ла Фериа, профе-
сор по данъчно право в Университета в Лийдс и при-
знат експерт по данъчни въпроси. „Цифровизацията 
на икономиката и глобализацията са необратими. 
Или ще продължим да подчиняваме реалността 
на нашите закони със спорадични мерки, или ще се 
опитаме да адаптираме нашите правила и закони, 
особено в области, където се наблюдават измами – 
и ще предложим просперитет на нашите граждани“, 
добави тя.

Йост ван Ирсел, председател на секция ECO 
(Икономически и паричен съюз) на ЕИСК, прикани 
участващите експерти по данъчни въпроси и ико‑
номисти да проучат как биха могли да се облагат по 
подходящ начин новите модели на предприемаче‑
ска дейност, работа и потребление в икономиката 

на споделянето. Той припомни, че според ЕИСК 
предложенията за подходящо данъчно облагане на 
цифровата икономика са от жизненоважно значение. 
В рамките на работата си, свързана със справедли‑
вото данъчно облагане, ЕИСК подготвя становище 
относно данъчното облагане на икономиката на 
споделянето.

„Има опасност настоящите правила в областта на 
данъчното облагане да убият икономиката на споде‑
лянето, която всъщност допринася за повишаването 
на производителността. Те са особено тежки за мал‑
ките предприятия“, заяви членът на ЕИСК Кристер 
Андершон (група „Работодатели“ – SE). „Необхо‑
димо е да адаптираме данъчните ни правила, за да 
отговорим на предизвикателствата и да гарантираме 
оползотворяването на всички потенциални възмож‑
ности“, добави той.

„Нуждаем се от по-единна данъчна система в Европа. 
Икономиката ни не е обвързана с територията, 
така че би трябвало да я  третираме, използ-
вайки единен европейски подход“, заяви Джузепе 
Гуерини (група „Други интереси“ — IT), докладчик 
по становището на ЕИСК относно данъчното обла‑
гане в рамките на икономиката на споделянето.� l

ЕИСК настоятелно призовава 
Комисията да увеличи бюджета 
за наука и иновации

Резултатите от консултациите със заинтересо‑
ваните страни, проведени от Комисията във връзка 
с междинната оценка на „Хоризонт 2020“, бяха обя‑
вени за първи път на съвместна проява на ЕИСК и ЕК 
(ГД „Научни изследвания и иновации“) на 28 април.

По този повод беше използвана възможността за 
сравнение на тези резултати с изводите, предста‑
вени неотдавна в информационния доклад на ЕИСК, 
изготвен от докладчика Гонсалу Лобу Шавие 
(заместник‑председател на ЕИСК  – Португалия) 
и в становището с докладчик Улрих Зам (група 
„Работодатели“ — Германия).

„Ние приветстваме тази инициатива на Европей-
ската комисия – заяви Гонсалу Лобу Шавие – 
тъй като тази програма е много важна за нашето 
бъдеще и бъдещето на идните поколения, и ЕИСК 
е силно ангажиран в процеса на оценка“.

На конференцията се стигна до заключението, че 
„Хоризонт 2020“ е успешна програма за иновации, 

обединила върховите постижения, съвместните 
научноизследователски инфраструктури, тран‑
сграничното сътрудничество и взаимодействието 
между академичните среди, промишлеността, МСП 
и научноизследователските организации. Въпреки 
това беше абсолютно наложително да се увеличи 
бюджетът за финансиране на научни изследвания 
и иновации на равнище ЕС, както и да се разшири 
участието, като едновременно с това се поддържат 
стандарти за високи постижения — позиция, застъ‑
пена от 89 % от респондентите.

По въпроса за финансирането Улрих Зам подчерта: 
„Най-големият проблем, който наблюдаваме, са 
огромните различия в Европа. Имаме много разли-
чен процент на успешно участие в „Хоризонт 2020“ 
и е налице много ясна връзка с национално финанси-
ране. Онези държави членки, които имат по-силно 
национално финансиране, са били по-успешни, а тези 
с по-малко национално финансиране – в по-малка 
степен.“ (mr)� l

Изявление на председателя на ЕИСК Жорж Дасис 
по случай Деня на Европа

Преди 67 години, на 9 май 1950 г., бяха поста‑
вени основите на Европейския съюз, когато френ‑
ският министър на външните работи Робер Шуман 
пое по нов път към европейска интеграция, като 
предложи създаването на Европейската общност 
за въглища и стомана (ЕОВС). ЕОВС беше само нача‑
лото на процеса и няколко години по‑късно беше 
подписан Договорът от Рим през 1957  г., който 
предизвести раждането на ЕС. Днес имаме повод 
да отбележим това събитие и да направим равно‑
сметка на постиженията на ЕС, но същевременно да 
анализираме нашата визия за бъдещето и съвсем 
реалните проблеми, пред които понастоящем са 
изправени народите на Европа.

Истината е, че успехите на ЕС се споменават рядко 
и  неговите постижения потъват в  забрава. Ако 
погледнем към миналото, можем само да се гор‑
деем с всичко, което ЕС успя да постигне. Мирът, 
възможността за свободен живот, свободното дви‑
жение на хора и стоки и 50 години икономически 
и социален напредък са само част от ползите, на 
които се радвахме и продължаваме да се радваме 
и днес. Наш дълг е да напомняме на света, че те не са 

просто паднали от небето и че за тях трябва да бла‑
годарим на Европейския съюз. Нещо повече, нищо 
не може да се приема за даденост, нито дори мирът.

Въпреки всичко, трябва да признаем, че от 2009 г. 
насам някои от основните ценности на ЕС, вклю‑
чително солидарността, останаха на заден план. 
През последните няколко години сме свидетели 
на стряскащо нарастване на ксенофобията, раси‑
зма и фашисткия дискурс, а популистките партии 
печелят все повече позиции и  привличат все 
по‑широка аудитория. За да се справи с бързото 
нарастване на антиевропейските настроения 
обаче ЕС трябва да вземе смели решения, за да се 
измъкне от задънената улица и спиралата на кри‑
зите. Можем да си възвърнем доверието на хората 
само ако политиците и ръководителите в държа‑
вите членки предприемат ясни и значими стъпки, 
за да покажат, че ЕС е близък до гражданите на 
Европа. Срамота е през 2017 г. хора в Европа да 
умират от глад и бедните да стават все по‑бедни. 
Всички ние трябва да постигнем договореност 
относно нуждата от социална пазарна икономика, 
която да включва мерки за преразпределяне на 

богатствата и  укрепване 
на социалното измерение 
на нашия икономически 
модел.

Във връзка с  това ЕИСК 
от доста време представя 
конкретни предложения 
за поемане на взаимна 
отговорност за на дър‑
жавите членки и  гаран‑
тиран минимален доход 
за гражданите на ЕС. 
Освен това, по искане на 
Комисията, ЕИСК ще има 
възможността да изготви 
и представи предложения за бъдещето на Европа 
под формата на становище, което да бъде гласу‑
вано след няколко месеца, по модела на консул‑
тациите със социалните партньори във всички 
държави членки, който беше използван успешно 
при становищата относно европейския стълб на 
социалните права и относно справянето с мигра‑
ционната криза.

В заключение, необходими са неотложни политиче‑
ски решения, ако Европа иска да бъде обединена, 
солидарна, демократична, мирна, просперираща 
и да не загуби връзката със своите граждани.

Жорж Дасис,
председател на ЕИСК
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Индустриален и енергиен преход: смекчаване на 
последствията от постепенния отказ от въглищата

На 7 април Консултативната комисия по индус‑
триални промени (CCMI) на ЕИСК проведе дебат на 
високо равнище на тема „Индустриален и енергиен 
преход: индустриални, икономически и  социални 
последствия“, в който участваха енергийни експерти 
от различни държави, в които се извършва въгледо‑
бив, представители на промишлеността и профсъ‑
юзите, както и членове на ЕИСК.

В обсъжданията бяха изтъкнати предизвика‑
телствата, пред които са изправени регионите 
и държавите при прекратяване на въгледобива. 
Например, в  области, в  които въглищата са 
един от малкото местни източници на енергия 
и  в които въгледобивът е  важен източник на 

заетост, енергийният преход може да окаже силно 
въздействие.

Въпреки това участниците се съгласиха, че 
е  налице неотложна необходимост от структу‑
рирано преустановяване на използването на 
въглища в Европа, за да се спазят договорените 
цели за ниска въглеродна интензивност до 2050 г. 
и опазване на околната среда и здравето. Пиер 
Жан Кулон, председател на секцията на ЕИСК, 
отговаряща за енергетиката (TEN), подчерта, че за 
този процес са необходими интелигентни дълго‑
срочни стратегии с акцент върху баланса между 
икономически, социални и екологични послед‑
ствия Януш Пиеткевич, член на ЕИСК (група 

„Работодатели“  – PL), добави, че е  необходимо 
потребителите да се превърнат в активни учас‑
тници (производители – потребители).

Участниците подчертаха, че преминаването към 
енергия от възобновяеми източници би могло да 
бъде част от решението. От ключово значение за пос‑
тигането на успешен преход са регионални инвести‑
ционни схеми и участието на местното население, за 
да се изгради обществена подкрепа.

Както резюмира Думитру Форнеа, член на ЕИСК 
(група „Работници“ – RO): „Не сме носталгици. Не 
става въпрос за спасяването на въгледобива, а за 
спасяването на нашата икономика и работните 
места за нашите граждани. А за това са необхо-
дими време, подкрепата на всички заинтересовани 
страни и комуникация със заинтересованите лица“. 
(sma)� l

Проф. Рита де ла Фериа на дебата относно данъчното облагане на цифровата икономика
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„Когато проявяваме 
солидарност, можем 
да оставим следа 
в историята“, заяви 
Жорж Дасис по време на 
Европейския форум за 
солидарност

На 12 април председателят на ЕИСК 
Жорж Дасис участва в заключителната 
сесия на посветения на Европейския кор‑
пус за солидарност форум на заинтере‑
сованите страни редом с председателя 
на Европейската комисия Жан-Клод 
Юнкер и председателя на Европейския 
парламент Антонио Таяни.

„Чрез проявата на солидарност се 
постигат успехи, които понякога са тол-
кова значими, че могат да оставят следа 
в историята“, заяви г‑н Дасис.

Г‑н Дасис приветства инициативата на 
Европейския корпус за солидарност 
и  подчерта, че „ЕИСК отправи искане 
в рамките на европейския знак да бъдат 
взети мерки, които да са пряко насочени 

към ежедневието на гражданите и  да 
имат социален характер. Тази битка 
няма да бъде спечелена с речи, а по-скоро 
с  действия, за които населението 
трябва да бъде информирано“.

„Няма нищо по-интелигентно от това 
да помогнеш на друг човек“, заяви Анто-
нио Таяни, като посочи необходимостта 
от солидарност след природни бедствия.

„Ние още сме най-богатата част на 
света и затова трябва да се научим да 
споделяме“, заяви Жан-Клод Юнкер.

Стартирана през септември 2016 г., 
инициативата има за цел да даде въз‑
можност на хората на възраст между 
18 и 30 години да участват в проекти за 
оказване на помощ на хората в нерав‑
ностойно положение. ЕИСК подкрепя 
младите граждани, като продължава да 
насърчава Наградата за гражданското 
общество и организира ежегодно мла‑
дежката проява проява „Твоята Европа, 
твоето мнение“. Освен това на 18 май т.г. 
ЕИСК ще отбележи 30‑ата годишнина на 
програмата „Еразъм +“, като организира 
конференция по този повод. (ks)� l

НАКРАТКОПредложение за европейски стълб 
на социалните права предизвиква 
критична първа реакция от 
организации на работодателите
от група „Работодатели“ на 
ЕИСК

Предложението за европейски стълб 
на социалните права предизвика критична 
първа реакция от генералните секретари 
на UEAPME, Eurochambres и CEEP Вероник 
Уилемс, Арналдо Абруцини и  Валерия 
Ронцити участваха в заседание на група 
„Работодатели“ за обсъждане на текущите 
приоритети на своите организации.

„Предложенията, които видяхме до 
момента (равновесие между професио-
налния и личния живот), ще имат силно 
отражение върху МСП и ще добавят раз-
ходна тежест“, посочи Вероник Уилемс, 
генерален секретар на Европейската асо‑
циация на занаятчиите, малките и средни 
предприятия (UEAPME). Според UEAPME 

основният акцент следва да бъде поставен 
върху по‑доброто прилагане и привеждане 
в изпълнение на съществуващите правила, 
вместо да се създават допълнителни права.

„Много сме обезпокоени от посоката, 
в която поема европейската политика“, 
заяви Арналдо Абруцини, генерален 
секретар на Асоциацията на европей‑
ските търговско‑промишлени палати 
(Eurochambres), по повод на европейския 
стълб на социалните права. Според него 
в Европейския съюз се наблюдава тенден‑
ция да се експлоатира максимално соци‑
алният аспект, тъй като политиците се 
надяват, че това ще спре популизма. Той 
подчерта, че никоя социална политика не 
може да бъде устойчива без растеж и съз‑
даване на работни места. Работните места 
няма да бъдат създадени от социалната 
политика, а от предприемачи, които се 

нуждаят от стабилна бизнес среда, бла‑
гоприятна за растежа.

По думите на Валерия Ронцити, гене‑
рален секретар на Европейския център 
на предприятията с обществено участие 
(CEEP), сега предложенията на Комисията 
трябва да бъдат внимателно анализирани, 
за да се стигне до задълбочена и реалис‑
тична оценка. Според г‑жа Ронцити работо‑
дателите ще имат отлична възможност да 
подчертаят значението на растежа и работ‑
ните места за цялостната идея за социалния 
стълб по време на предстоящата социална 
среща на върха в Гьотеборг. (lj)� l

Работниците желаят конкретна промяна: 
социална Европа, в услуга на хората
от група „Работници“ на 
ЕИСК

На 26 април 2017  г. Европейската 
комисия публикува своя „социален 
пакет“, състоящ се от 17  различни 
документа, включително предложения 
относно европейския стълб на социал‑
ните права. Това е първият отговор на 
Комисията на Жан‑Клод Юнкер на иска‑
нията, отправени от профсъюзите.

Налице е спешна необходимост от пре‑
одоляване на социалния дефицит чрез 
коригиране на дисбаланса в  областта 
на социалната и икономическата поли‑
тика и поправяне на щетите, нанесени 
на европейското общество от дълги 
години строги икономии. Работниците 
желаят социална Европа, която да им 
служи, с конкретни и приложими права.

Група „Работници“ ще анализира под‑
робно предложенията на Комисията, 

изразяващи се в комбинация от законо‑
дателни и незаконодателни инициативи, 
за да прецени по какъв начин тези мерки 
отговарят на очакванията на гражданското 
общество и на постигане на целите, набе‑
лязани в становището на ЕИСК относно 
европейския стълб на социалните права.

Това е подходящ момент за нас да при‑
помним, че работниците на Европа са 
изключително горди с  европейските 
социални достижения, за изграждането 
на които ние изиграхме водеща роля, 
както и със съответните им приложими 
социални права.

Няма да подкрепим никакви опити за 
отслабване на социалните достижения 
чрез замяната им с обикновени прин‑
ципи и референтни показатели.

ЕС трябва да предостави положителна 
програма за работниците, която раз‑
глежда и предизвикателствата на 21‑ви 
век и процеса работа 4.0. Група „Работ‑
ници“ призова за мерки, които ще 
гарантират социалния напредък, вклю‑
чително: гарантиране на справедливи 
условия на труд за всички, приемане 
на рамкова директива за минималните 
доходи, социалната закрила за всички, 
зачитане на колективното договаряне 
и профсъюзните права, както и общ под‑
ход на ЕС по отношение на минималната 
заплата.

Ако ЕС не успее да се справи, ще трябва 
да понесем последиците: нарастване на 
национализма, протекционизма и ксеноф‑
обията, което в крайна сметка би могло да 
доведе до разрушаването му. (mg)� l

Лука Жайе на конференцията на 
Словашката академия на науките 
за бъдещето на Европа
от група „Други интереси“ 
на ЕИСК

На 18 април 2017  г. Институтът за 
икономически изследвания на Сло‑
вашката академия на науките заедно 
с  Международния клуб на Словакия 
и Икономическия клуб на Словакия про‑
веде международна конференция в Бра‑
тислава на тема „60-тата годишнина от 
Договора от Рим: бъдещето на Европа“.

В нея взе участие Лука Жайе, председа‑
тел на група „Други интереси“ в Европей‑
ския икономически и социален комитет, 
който представи ролята на гражданското 

общество за бъдещето на Европа. Той 
говори и за последните събития в Европа, 
включително за предстоящите избори 
във Франция, излизането на Обединеното 
кралство от ЕС и бъдещата роля на граж‑
данското общество в рамките на новата 
парадигма на политическа и икономи‑
ческа нестабилност и  геополитическо 
напрежение.

По време на конференцията и  други 
представители на ЕИСК говориха за със‑
тоянието на европейската икономика 
и основните предизвикателства за бъде‑
щото ѝ развитие. Предвид безпрецедент‑
ното отражение на световната финансова 
криза и  дълбоката световна рецесия 

(особено на дълговата криза и нейното 
въздействие върху реалната икономика 
и заетостта) беше представен всеобхва‑
тен пакет от мерки за реформиране на 
икономиката на ЕС и на еврозоната.

Конференцията стигна до заключението, 
че държавите членки трябва да работят 
заедно за преодоляване на пробле‑
мите и опасностите, както външни, така 
и вътрешни, пред които е изправен Евро‑
пейският съюз. (cl)� l

Ден на отворените врати – 6 май 2017 г

На 6 май, събота, Европейският икономически и социален комитет (ЕИСК), заедно 
с другите европейски институции, отвори вратите си за обществеността. Членове 
и служители на Комитета посрещнаха над 2 700 посетители, които искаха да научат 
повече за това как работи ЕИСК и за въпросите, с които се занимаваме.

Темата на деня на отворените врати през 2017 г. беше 60‑ата годишнина от подпис‑
ването на Договора от Рим. Програмата включваше посещения, информационни 
щандове, интерактивни дейности и концерти. Имаше дори детски кът за най‑мла‑
дите посетители.

Този много успешен 
ден предостави на 
п о с е т и т е л и т е  у н и ‑
кална възможност да 
открият многообрази‑
ето на Европа по заба‑
вен начин за цялото 
семейство. За повече 
информация за Деня 
на отворените врати, 
моля посетете нашата 
уебстраница: http://
www.eesc.europa.eu/
openday2017/ (nb)� l

Валерия Ронцити (CEEP) и  
Арналдо Абруцини (EUROCHAMBRES)
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„ЕИСК инфо“ е достъпен на 23 езика в PDF формат на уебсайта на Комитета : http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.eesc-info
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