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УВОДНА СТАТИЯ

Уважаеми читатели,
През октомври 2010 г. членовете на ЕИСК ми довериха ръководството на Комитета. Бих искал да използвам тази възможност в средата на моя мандат, за да
изкажа с оглед на бъдещето някои мисли за това, което
се случи досега, и за ситуацията, в която се намираме
днес.
Не е тайна, че положението в ЕС се влоши. Думата
„криза“ се носи във въздуха като постоянно повтаряна мантра. Кризата обаче непрекъснато се променя и видоизменя и се стигна до появата на нови кризи — социална криза
и криза на доверието. За да ги преодолеем, трябва да се опитаме да насочим нашето
внимание към начините за постигане на напредък. Въпреки предстоящите предизвикателства тези кризисни времена ни предоставят платформа за промяна, която дава на
ЕС възможност да се обнови и да прогресира.
Бих искал да ви припомня двата приоритета на работната ми програма, които имат
отношение и към световната, и към европейската криза. На 7 и 8 февруари над 300
души посетиха важната конференция на тема „Да изберем устойчивостта, да бъдем
отговорни!“. Нашата цел беше да съберем различните участници от гражданското общество, необходими за постигането на устойчивото развитие, и да формулираме общо
послание, което представителите на ЕС да могат да използват в преговорите. В момента
продължаваме по нашия път към Рио+20. Ние настояваме за провеждането на диалог с нашите външни партньори, включително с икономическите и социални съвети
на Бразилия и Китай, с Обществената палата на Руската федерация и не на последно
място със страните от АКТБ. Пътят не е лесен. Той е изпълнен с препятствия, с подеми
и спадове и гласът на гражданското общество трябва да бъде чут. Някои от вас може би
имат съмнения относно ролята на гражданското общество, но позволете ми да цитирам
един блог от сайта на вестник „Гардиън“: „… на срещите на високо равнище не се дават
големи обещания, освен ако гражданското общество не ги поиска“.

Възможна ли е устойчивостта в условията
на настоящата икономическа криза?
Потреблението на продукти и услуги
въздейства върху околната среда по
множество различни начини. Например нещата, които купуваме, допринасят
пряко или косвено през целия жизнен
цикъл на продукта за изменението на
климата, замърсяването, загубата на биологично разнообразие и изчерпването
на ресурсите в Европа и други региони
в света.
Въпреки това промяната на нашия
модел на потребление е възможна
и това беше темата на конференцията за
„Устойчиво потребление в условия на
криза“, проведена на 15 март от Европейския икономически и социален комитет

В своята реч по време на откриването на конференцията председателят
на ЕИСК Стафан Нилсон заяви: „Убеден съм, че трудните времена, пред
които сме изправени в момента, дават
възможност да насърчим устойчивото
потребление. Радикалната промяна
на основите на икономиката ни е найголемият принос, който бихме могли да
направим за изграждането на устойчиво
бъдеще, в което се очаква потребителите
да играят активна роля. Нека да им предоставим възможност да правят интелигентни и мотивирани избори и да бъдат
по-добре информирани! Нека да превърнем устойчивите продукти в реален
избор за потребителите!“

На 25 септември стратегията „Европа 2020“ ще бъде наша първостепенна грижа
при провеждането на редица семинари, посветени на водещите инициативи, залегнали
в нея. По време на семинарите ще бъдат демонстрирани инициативите на гражданското
общество, с чиято помощ се осъществява стратегията.
Това са само основните моменти. Имам твърдото намерение да напредвам бързо,
решително и по балансиран начин във всички области, които са приоритетни за Европа
и следователно и за ЕИСК, като работя в сътрудничество с всички наши членове и с
европейските мрежи. Предстои ни много работа, за да привлечем хората към изграждането на устойчива Европа.

8 май 2012 г.
ЕИСК, Брюксел: Ден на
гражданското общество, 2012 г.

12 май 2012 г.
ЕИСК, Брюксел: Ден на
отворените врати

14 май 2012 г.
ЕИСК, Брюксел: конференция
на тема „Разходите за мрежата
и цените на енергоносителите“

2
2
3
4

(ЕИСК) и Датския съвет на потребителите по случай Европейския ден на
потребителя.

ЕС трябва да предприеме
строги действия срещу
данъчните убежища
Първият конкурс на ЕИСК
за видеоклипове премина
с успех!
Пленарната сесия на ЕИСК,
28 и 29 март 2012 г.
Твоята Европа,
твоето мнение! — 2012 г.

■ Европейците използват все поголеми обитаеми площи. Средната
площ на жилищата се е увеличила
от 81 на 87 м2 от 1990 г., а броят на
хората в домакинствата е намалял
от 2,8 на 2,4.

■ Всяка година в ЕС се изхвърлят
около 89 милиона тона храна. Това
се равнява на приблизително 180 кг
отпадъци на човек, изхвърляни от
домакинствата, производствения
сектор, магазините и ресторантите. В Обединеното кралство 25 %
от закупената храна се изхвърля,
докато две трети от нея биха могли
да бъдат изконсумирани.

В заключенията на Съвета от 24 и 25 март 2011 г. към Комитета беше отправено
искане да допринесе за „европейския семестър“. Един посланик ни съобщи, че самото
председателство на Съвета е настояло да бъдем споменати в заключенията. Така че трябва
да оправдаем доверието.

ОТБЕЛЕЖЕТЕ СИ В КАЛЕНДАРА В ТОЗИ БРОЙ

■ Европа може да използва ресурсите
по-ефективно. 87 % от европейските
граждани изразяват съгласие, че
това е възможно по отношение на
природните ресурси, и 41 % са на
мнение, че домакинствата им произвеждат твърде много отпадъци.

■ Европейците пътуват на по-дълги
разстояния с автомобил. Въпреки
че автомобилите стават все по-икономични, цялостното потребление
на горива от частните автомобили
почти не е намаляло, най-вече
поради факта, че се изминават подълги разстояния.

Стратегията „Европа 2020“ запълва изцяло нашата програма. Бих искал да ви припомня, че ние се придържаме към приоритетите, определени от моя предшественик
Марио Сепи, който отделяше особено внимание на Лисабонската стратегия. Сега ние
преди всичко осъществяваме наблюдение върху стратегията „Европа 2020“ посредством
нашата работа в ръководния комитет и сътрудничеството ни с националните икономически и социални съвети.

Стафан Нилсон
Председател

ралите и металите представляват
около половината, а изкопаемите
горива и биомаса приблизително
по една четвърт.

По време на срещата, организирана
от Европейската агенция за околната
среда в Копенхаген, бяха разгледани
възможности за адаптиране на икономиката така, че да се стимулират
устойчиви модели на потребление.
Беше разгледан въпросът как рецесията в Европа създава едновременно
възможности и ограничения за политиците, които биха желали да насърчат
„екологичната икономика“. Моментът
за срещата беше особено подходящ, тъй
като екологичната икономика е един от
приоритетните въпроси за обсъждане на
историческата среща на върха по въпросите на устойчивото развитие, която ще
се проведе в Рио де Жанейро през юни
тази година.

Знаете ли, че…
■ Европа потребява повече ресурси
в сравнение с по-голямата част
от останалите региони на света.
Средностатистическият европеец
използва приблизително четири
пъти повече ресурси, отколкото
един африканец, и три пъти повече,
отколкото един азиатец, но само
половината от ресурсите, които се
използват от човек в Съединените
щати, Канада или Австралия.
■ Използването на ресурсите в Европа
расте: за периода 2000—2007 г. то се
е повишило с 9,1 % на човек в рамките на ЕС-27 и е достигнало приблизително 17 тона годишно.

■ Потреблението косвено използва
вода. За производството на един
чийзбургер, например, в това число
хляба, говеждото месо и сиренето,
са необходими 2400 литра вода.
Потреблението ни също води косвено до емисии на парникови газове,
така че само за производството
на месото в този бургер се отделя
повече въглероден диоксид, отколкото за да се изминат 9 мили с голям
автомобил.
■ Настоящият модел на потребление води до неустойчиви нива на
отпадъците. През 2008 г. всеки
гражданин е изхвърлил средно 444
кг домакински отпадъци и косвено
е произвел 5,2 тона отпадъци в европейската икономика. (АИЛ) ●

■ От 8,2 милиарда тона материали,
използвани в ЕС през 2007 г., мине-

www.eesc.europa.eu
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ЕС трябва да предприеме строги действия
срещу данъчните убежища
„Поради своята потайност данъчните
убежища се използват и за пране на пари
и за финансиране на терористични дейности“, добави той.
Поради тази причина десет години
след като се произнесе за пръв път по тази
тема, ЕИСК реши да я разгледа отново
в становище по собствена инициатива,
което ще бъде представено на пленарната
сесия през май.

На ЕИСК му предстои да разгледа тема,
която вероятно вълнува еднакво дълбоко певеца Фил Колинс, пилота от Формула 1 Люис Хамилтън и наследницата на
„Л’Ореал“ Лилиан Бетанкур — данъчните
и финансовите убежища.
Общото между тримата богати европейци са солидните банкови сметки
в Швейцария — място, избрано заради
по-ниските спрямо родните им страни
данъчни ставки и дискретното обслужване.
И все пак данъчните убежища като
Швейцария „имат силен отрицателен
ефект, наред с всичко останало, върху
данъчното облагане и заетостта“, заяви
докладчикът Едгардо Мария Йоция
(група „Работници“) по време на публичното изслушване на специализирана
секция INT на 21 март.

„Искаме да призовем европейските
органи да предприемат действия. Знаем,
че успехът няма да дойде веднага, но
искаме към тези потайни структури,
които застрашават функционирането на
единния пазар, да започне да се прилага
по-строг подход“, допълни Едгардо Мария
Йоция.

ните въздействия от укриването и избягването на данъци, данъчната конкуренция
и данъчните убежища, нарежда сред найголемите нарушители и Обединеното
кралство, Съединените щати, Австрия
и Люксембург.

Качествени работни места
за младите хора: твърде много
ли искаме?
Обсерваторията на пазара на труда (ОПТ)
към ЕИСК и Европейският форум на
младежта (ЕФМ) проведоха съвместна
конференция на 20 април, петък. Присъстваха приблизително 200 участници,
включително членове на ОПТ и предста-

дебата беше да се обсъди как промените
на пазара на труда биха могли да улеснят
навлизането на младите хора на пазара
на труда. Въпросът беше разгледан от две
гледни точки: различни видове заетост
преди назначаване на работа — включи-

вители на повече от 90 национални съвета
на младежта и международни неправителствени младежки организации, които
съставят Европейския форум на младежта. Конференцията постави акцент
върху въпроса: „Качествени работни
места за младите хора: твърде много ли
искаме?“. Последва активен дебат между
членовете на ОПТ и ЕФМ. Целта на

телно професионални стажове и стажове
за обучение — и нови видове договори,
и възможностите и рисковете, които те
представляват за младите хора. В следобедните часове Европейският форум на
младежта използва заседателните зали на
ЕИСК за провеждане на задължителното
заседание на Съвета на членовете. (МП)

От своя страна, Европейската комисия е с вързани ръце, тъй като данъчната
политика остава част от националните
правомощия и Комисията не може да
≠ влияе. По време на изслушването Томас
Нийл от ГД „Данъчно облагане и митнически съюз“ обаче сподели, че посредством
незадължителни юридически актове, препоръки и кодекси за поведение държавите
членки могат да бъдат насърчавани да не
си крадат взаимно данъкоплатците.

Със своите ниски данъчни ставка
и дискретно обслужване на собствениците на активи, опитващи се да избегнат
по-строги данъчни режими, обвинения в извършване на престъпления или
и двете, Швейцария е класически пример
за данъчно убежище.

„В законодателната област има напредък, макар и бавен“, добави Томас Нийл,
визирайки Директивата относно данъчното облагане на доходи от спестявания
— споразумение между държавите членки
за автоматичен обмен на информация за
клиенти, които имат доходи от спестявания в една държава членка, но живеят
в друга.

„Но алпийските държави или Карибските острови не са единствените примери“, отбеляза по време на изслушването
Джон Кристенсен от Мрежата за данъчна
справедливост. Неговата организация,
която работи със световна мрежа от
изследователи за разясняване на вред-

Джон Кристенсен, според който
въпросът за данъчните убежища „засяга
целостта на ЕС“, призова за прозрачност
чрез засилване на директивата и налагане на санкции на държавите, които не
я спазват. ЕИСК ще застъпи тази позиция
●
в своето становище. (ЕБ)

●

Първият конкурс на ЕИСК за видеоклипове премина с успех!
Миналата година Ана Мария Дарманин, заместник-председател на ЕИСК
по въпросите на комуникацията, реши да даде начало на нов проект,
с който Комитетът да достигне до младите хора в Европа. В резултат
от това се роди инициативата за конкурс на ЕИСК за видеоклипове
Europe Past Forward. Конкурсът започна в началото на годината и завърши
успешно след малко повече от три месеца, с трогателна церемония по
връчване на наградите в сградата на ЕИСК на 15 март 2012 г.

В обръщението си към победителите тя подчерта: „Много съм щастлива,
че в конкурса за видеоклипове взеха участие млади хора като вас. Клиповете, които представихте, бяха с изключително качество, а посланията
в тях ни вдъхнаха надежда за бъдещето на Европа. Със сигурност ще
организираме отново такъв конкурс и дори вече обмисляме подробностите около следващото му издание!“

Печелившите проекти
1. Zinnekes (Белгия) е клип, който показва различни ценности и убеждения чрез умело използване на ключови думи. В него са включени
снимки на хора от улицата (млади и стари), олицетворяващи ценностите, идеите и основните постижения на Европа. Клипът демонстрира
силно чувство за взаимна свързаност и принадлежност към общността,
а посланието му е, че за Европа има надежда. Клипът получи първата
награда от 5000 евро.

І награда: Zinnekes (ако Европа беше просто една дума...) —
Анке Хартхоорн — http://vimeo.com/sinnekens/zinnekes

2. Barre Barreras (Испания) е видеоклип, в който чрез творчески подход и символизъм се показват границите и различията в европейското
общество. В клипа са използвани прости действия, които придават поширок, символичен смисъл на много от проблемите, с които Европа се
е сблъсквала в миналото и които все още стоят пред нея. Картината на
заличените граници е послание за надежда и положителна промяна.
Видеоклипът получи втората награда от 3000 евро и екипът реши да
дари парите на благотворителна организация в Никарагуа.

ІІ награда: Barre Barreras — Ана Заморано Руис —
http://vimeo.com/36721633
3. It’s Our European Life (Унгария) получи третата награда от 2000 евро.
В този клип се използват познати и закачливи елементи, за да се създаде
приповдигната и динамична картина. Клипът показва основни европейски ценности, от които ясно личи какво означава Европа за младите хора,
●
които са го заснели. (КЧ)
За повече информация: http://www.eesc.europa.eu/video-challenge/.
r

Конкурсът даде възможност на млади хора на възраст между
18 и 30 години да покажат какво означава за тях Европа, като заснемат
късометражен любителски видеоклип. Те трябваше да направят връзка
между видеоклипа си и 2012 г. — Европейската година за активен живот
на възрастните хора и солидарност между поколенията, както и да помислят за включване в снимачния екип на представител на по-старото поколение.
43 от общо 67 подадени кандидатури бяха допуснати до публичното
гласуване в интернет (бяха подадени почти 7800 гласа). На последния етап
жури в състав от двама членове на ЕИСК (Мари Зволска и Джейн Морис)
и двама специалисти от аудиовизуалната област избра трите печеливши
видеоклипа.
За комуникацията с европейската общественост по време на конкурса
за видеоклипове Europe Past Forward бяха използвани активно социалните
медии, от една страна, за общуване с младите хора посредством подадените видео кандидатури, а от друга, с обществеността като цяло, която
имаше възможността да се наслади на клиповете и да участва в гласуването. Ана Мария Дарманин беше изключително доволна от резултатите.
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ІІІ награда: It‘s Our European Life — Гергьо Каламар — http://www.youtube.com/watch?v=92FCelNC9Ks
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ПЛЕНАРНАТА СЕСИЯ НАКРАТКО
ЕИСК преразглежда реформата на политика в областта на рибарството
ЕИСК прие важно становище относно бъдещето на Общата политика в областта на рибарството. Докладчикът Габриел Саро Ипарагире (група „Други интереси“, Испания) обясни, че „като цяло Комитетът
е съгласен с предложението и неговите цели“. Въпреки това „някои аспекти биха могли да бъдат подобрени“.
Комитетът подкрепя предложението за изготвяне на многогодишни планове с цел възстановяване
и поддържане на рибните ресурси над равнищата, които могат да осигурят максимален устойчив добив до
2015 г. От друга страна, разглежда по-критично въпросите за изхвърлянето на улов и създаването на пазар
на риболовни права между частните предприятия.

съюз, засягат въпроси като транспортните разходи, обезлюдяването, конкретното изпълнение на страте●
гията „Европа 2020“ и устойчивия икономически растеж. (АСП)

ЕИСК е решен да защитава гражданите в условията на трансгранична търговия
Благодарение на непрестанно нарастващия успех на вътрешния пазар трансграничните сделки (включително
покупките в интернет) добиват все по-голяма популярност сред европейците. Това е причината ЕИСК да
бъде изпълнен с решимост да защитава потребителите, които правят покупки в чужбина, и да създаде
подходяща система за гарантиране на справедлива търговия.
По време на мартенската пленарна сесия на ЕИСК членовете на Комитета приеха пакет за потребителите,
включващ три становища: „Програма „Потребители“ 2014-2020 г.“ (докладчик: Рен-Клод Мадер, група
„Други интереси“, Франция), „Алтернативно решаване на потребителски спорове“ и „Онлайн решаване на
потребителски спорове“ (докладчик: Жоржи Пегадо Лиш, група „Други интереси“, Португалия).
В тези три становища ЕИСК призовава за подход, при който се отдава приоритет на потребителите, тъй
●
като само силните потребители могат да осигурят истински успех на единния пазар. (АИЛ)

МСП и свободното движение на стоки — към изграждане на единния пазар
В тези кризисни времена е абсолютно необходимо да се защитят МСП, основния стълб на икономиката на ЕС.
Със своето становище относно „Програма за конкурентоспособност“ (докладчик: Рони Лану, група „Други
интереси“, Белгия) Европейският икономически и социален комитет се стреми да гарантира възможността
на МСП да получават подходящ достъп до финансиране, подкрепа и консултантски услуги, когато търсят
нови пазари или се адаптират към новите изисквания и стандарти на ЕС.
Пленарна сесия на ЕИСК, март 2012 г. с Мартин Шулц,
председател на Европейския парламент

В становището се подчертава, че социалните измерения са пренебрегнати и че липсват конкретни мерки
за подобряване на условията за работа и живот на рибарските общности. И накрая, в документа на ЕИСК
се настоява за осигуряване на пълна проследяемост „от водата до масата“ на всички продукти (както от
ЕС, така и от внос) и се призовава Комисията да положи усилия за въвеждане на такава мярка, която освен
●
всичко друго ще защитава продуктите на ЕС от нелоялна конкуренция. (РДР)

Освен това новият „пакет за услугите“ ще засили пълния контрол върху пазара и ще предостави обща
рамка за маркетинга на продуктите. В становището на ЕИСК по този въпрос (докладчик: Бернардо Ернандес
Батайер, група „Други интереси“, Испания) се подчертава необходимостта от подобряване на координацията
и активизиране на дейностите, свързани с надзора върху пазара. Същевременно е необходимо да се определи
характерът и минималните прагове на санкциите, които трябва да бъдат включени в законодателствата
на държавите членки. Що се отнася до правната защита на пазара на ЕС, необходимо е да се предприемат
стъпки за създаване на нова система за определяне на произхода и проследяемостта на продуктите, така че
●
да се подобри информацията за потребителите. (АИЛ)

„Еразъм“ за всички“

„Хоризонт 2020“ — отвъд изследванията и иновациите

ЕИСК прие становище относно предложението на Комисията за създаване на единна програма за образование, обучение, младеж и спорт за периода 2014—2020 г.: „Еразъм“ за всички“. ЕИСК подчерта, че тази
програма би следвало да бъде ключов инструмент, който да способства за повишаване на уменията на
гражданите, за намаляване на високите равнища на младежка безработица и за удовлетворяване на нуждата
от квалифицирана работна ръка. Докладчикът, Индре Варейките (група „Други интереси“, Литва), даде
положителна оценка на значителното увеличение на бюджета на тази програма, но същевременно изрази
загриженост, че липсват някои от дейностите, които понастоящем бележат успех в рамките на програмата
„Младежта в действие“, и че тази липса може да доведе до значителен спад в европейското сътрудничество по
въпросите на младежта. Сред критиките, отправени в становището на ЕИСК, се подчертава, че за да изпълни
основните стратегически цели на ЕС, тази програма би следвало да преследва постигането на съгласуваност
между формалното образование и неформалното и самостоятелното учене. Накрая в становището се отбелязва, че в предложението не се обръща достатъчно внимание на ключовите цели, които могат да бъдат
постигнати чрез подобряване на уменията и знанията, като например изграждането на активно гражданско
●
участие и социално сближаване. (РДР)

„Хоризонт 2020“ е финансовият инструмент за прилагане на „Съюза за иновации“ — водеща инициатива на
стратегията „Европа 2020“, насочена към гарантиране на конкурентоспособността на Европа в световен план.
Новата програма на ЕС за научни изследвания и иновации, която обхваща периода 2014—2020 г. и разполага
с бюджет от 80 милиарда евро, е част от усилията за осигуряване на растеж и създаване на нови работни
места в Европа и ще обедини всички налични финансови средства за научни изследвания и иновации.
Съгласно становището на ЕИСК относно „Хоризонт 2020“ (докладчик: Герд Волф, група „Други интереси“, Германия), този финансов инструмент би трябвало да допринесе за преодоляване на пропастта между
научните изследвания и пазара. Изследванията трябва да бъдат тясно свързани с растежа и работните
места, да засилват синергиите между университетите, публичните власти и частните инвеститори. Освен
това ЕИСК подчертава необходимостта от установяване на възможните разминавания между целите на
изследователската политика, която се ръководи от научни съображения, и тези на политиката в областта на
промишлеността и конкуренцията, която благоприятства иновациите , както и от намиране на подходящо
●
решение във всеки отделен случай. (АИЛ)

Образование на тема енергия
Енергийната ефективност, която заема централно място в стратегията „Европа 2020“, ще даде силен тласък
на съвременната икономика. Комбинираното въздействие от пълното прилагане както на съществуващите,
така и на новите мерки, би могло всяка година да носи значителни икономии на домакинствата, да повиши
конкурентоспособността на европейската промишленост, да създаде работни места и да намали емисиите
на парникови газове.
Както е подчертано в становището относно енергийната ефективност (докладчик: Едгардо Йоциа, група
„Работници“, Италия), ЕИСК твърдо вярва, че образованието следва да изиграе ключова роля в този процес и акцентира върху идеята, според която „Най-добрата енергия е спестената енергия“, и която може да
доведе до истинска промяна в икономията на енергия. Една съвместна европейска инициатива за изготвяне
на устойчива енергийна политика изисква много солидна и добре структурирана рамка, точно прилагане и преди всичко широко участие, разбиране и приемане от страна на всички граждани на държавите
●
членки. (АИЛ)

Индре Варейките, член на ЕИСК

Участие на гражданското общество в политиките на ЕС за развитие
Международните дейности на ЕИСК, въз основа на мандата, възложен му в рамките на Споразумението от
Котону, допринесоха за признаване на институционалното измерение на организациите на гражданското
общество (ОГО) в областта на политиките на сътрудничество. В становище REX/349 с докладчик Хосе
Мария Зуфиаур Нарвайса (група „Работници“, Испания) се призовава за по-стратегическо сътрудничество
между институциите на ЕС и ОГО посредством политически диалог, рамкови споразумения и по-ефективни
●
механизми за насочване на средства. (АСП)

Специфични проблеми на островите
В член 174 от ДФЕС се отчита, че островните региони се нуждаят от специално внимание. На базата на това
правно основание, в своето становище ECO/300 с докладчик Хосе Мария Еспуни Мойано (група „Работодатели“, Испания) ЕИСК призовава за допълнителни усилия за изработване на подходяща стратегия, която
да посрещне тези специфични нужди. Препоръките, най-напред по отношение на самото определение за
остров, което трябва да бъде подобрено, така че да отчита новите реалности в разширения Европейски

Бернардо Ернандес Батайер, член на ЕИСК

Повече информация: http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.opinions
//
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Карин Томсен, учителка на миналогодишния екип от Германия (гр. Кил),
отбеляза колко е важно да се ангажират
учениците в международна работа. Тя
намекна за предстоящото предизвикателство, споделяйки, че поставените
задачи са много трудни. Коментирайки
тазгодишното издание на YEYS!, Карин
Томсен сподели, че „би се радвала да
участва в него отново“.
Като посланик на проекта YEYS!,
членът на ЕИСК Джуди Макнайт заяви,
че събитието „с основание пленява
въображението на младите хора и им

дава възможност да усетят както вълнението, така и предизвикателството,
които поражда съвместното сътворяване“ на реалностите на гражданството
на ЕС, като същевременно предлага
едно истинско преживяване, свързано
с възможността да се влияе и оформя
политиката на ЕС. Госпожа Макнайт
„съзнава важната роля на Социална
Европа“ и изтъква „необходимостта да
се осигуряват възможности и поле за
действие на младите хора“. Друг член
на ЕИСК и основател на проекта YEYS!,
Ирини Пари, отбелязва: „младите хора
са нашето бъдеще“ и добавя: „ние представляваме икономическите и социалните среди на 27-те държави членки
и въпреки че отстояваме различни
интереси, говорим с един глас и това
е най-важното послание, което искаме
да отправим към тези млади хора!“.
От отговорите на учениците на поставените им въпроси стана ясно, че много
от тях споделят подобни възгледи; те
очакват с нетърпение да изкажат мненията си, да срещнат нови култури и да
влязат в съприкосновение с тях, да се
запознаят с механизмите на работа
на ЕС, по-специално на ЕИСК, и да ги
приложат. Учениците не само се вълнуват, че ще срещнат други ученици и ще
обменят идеи с тях, но както се изрази
Боанка Тудор от Румъния, „Очаквам
прекарването ми в Брюксел да е прекрасно; това е първото ми посещение на
друга страна.“ Това усещане несъмнено
ще бъде споделено и от други ученици.

Димитър Стойнев от България добавя:
„Ще видя отблизо как работи европейският политически апарат и ще мога да
отнеса в родината си някои блестящи
идеи“. Подобни мнения ни дават ясна
представа защо прояви като YEYS! са от
толкова голямо значение.

и расова омраза. Също така се надявам
Европа да успее да утвърди своите ценности отвъд границите си и да продължи
да подкрепя международните отношения и международния мир“. Дънкан
от Финландия добавя и своя коментар,
като изказва надеждата, че „Европа ще

Демокрацията в Европа: къде
сме ние? Гледната точка на
гражданското общество
ЕИСК и Групата за връзка на ЕИСК
с европейските организации и мрежи
на гражданското общество организира
тазгодишния Ден на гражданското
общество под наслов „Демокрацията в Европа: къде сме ние? Гледната
точка на гражданското общество“ на
8 май 2012 г., вторник, от 9,30 ч. до
17,30 ч. в сградата на ЕИСК в Брюксел.

eu

След няколко дни — от 26 до 28 април
— Анна Мария Дарманин, заместникпредседател на ЕИСК, с гордост ще
отвори вратите на Комитетите, за да приветства с добре дошли учениците, които
ще вземат участие в третото издание на
проекта „Твоята Европа, твоето мнение“!
(съкратено на английски „YEYS“!). От
933 училища, кандидатствали за участие
в проекта, бяха избрани 27, представляващи всяка една от държавите членки.
Трима ученици и един учител от всяко
училище ще представляват своята
страна в симулация на пленарна сесия,
като избраното за целта становище за
тази година е на тема „Рио+20“. Събитието предлага възможност да се изкажат мнения в „сърцето“ на Европа, като
същевременно позволява на участниците
да изследват и откриват други култури
в среда, характеризираща се с културно
многообразие.

Ден на гражданското
общество

2012
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Дафни Продрому от Кипър изказва
убеждението, че „младите хора трябва
да могат да участват в дискусии, които
оказват влияние на бъдещето им.“
Дафни е „с оптимистични очаквания за
бъдещето на Европа“ и добавя: „Представям си обединена Европа, в която
хората ще работят рамо до рамо и ще
зачитат националните различия.“ Мари
Клер Дали от Малта отбелязва, че тя
би искала да види „една по-обединена
Европа, в която няма кризи, конфликти
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встъпи в по-тесни отношения с могъщи
нации като Китай.“ Въпреки това, когато
коментират ЕИСК, Шон Дънкан и Луми
Нурми от Финландия, наред с други,
държат да научат „какво прави ЕИСК
в рамките на ЕС“ и да установят дали
Комитетът „наистина допринася за това
решенията на Съюза да отговарят подобре на потребностите на гражданското
общество“. В този дух Томи Салминен
от Финландия отбелязва: „Надявам се
и вярвам, че посещението ми на ЕИСК
ще ми покаже, че бъдещето е в добри
и компетентни ръце“.
Замисълът на проекта YEYS! не
е единствено да се работи; особено важно
е младежите, участващи в него, да получат едно цялостно преживяване. Някои
от тях дори споделят как събитието ще
повлияе на живота им. Алмудена Паскуал Винуалес от Испания отбелязва,
че „срещата с ЕИСК отваря врати към
бъдещето“. Патрисия, Матевж и Аня
от Словения, както и много други младежи споделят, че желаят „да покажат,
че наистина се вълнуват от случващото
се в Европа.“ Говорейки за бъдещето,
Патрисия Собка от Полша посочва, че
си представя „по-добро сътрудничество
между страните в политическата, икономическата и културната област. Бих
искала младите хора да имат по-добра
възможност да участват в живота на
Европа“.
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На тази проява ще бъдат разгледани основните предизвикателства
за демокрацията в Европа в контекста
на финансова, икономическа и социална криза и ще бъде проучен поконкретно въпросът за демокрацията
на участието и гражданския диалог.
Акцентът ще бъде поставен върху
демократични практики и форми на
активно участие и ролята на организираното гражданско общество за
насърчаване на обществен интерес,
ангажираност и благосъстояние.
Целта на конференцията ще бъде
посредством задълбочено проучване
на участието на гражданското общество в оформянето на политиката и в
процесите на вземане на решения
в ЕС и на национално равнище, да се
използва политическият шанс, предоставен от настоящата криза, за да се
преосмислят демократичните принципи, които са в основата на изграждането на Европа, така че процесът
да съответства в по-голяма степен на
очакванията на гражданите. (МП)●
Подробна програма може да намеrop
рите на: http://www.eesc.europa.eu/
civilsocietyday2012
За повече информация може да се
обръщате към: civilsocietyday2012@
eesc.europa.eu.

В нашия Комитет вярваме в Европа
и се трудим неуморно всеки ден, за да
приближим Европа до нейните граждани, до техните потребности и очаквания“, казва Ирини Пари. И наистина
— YEYS! успешно допринася за заздравяването на връзката между ЕС и неговите
●
граждани. (МП)
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