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В писмо от 23 юли 2009 г. държавният секретар по европейски въпроси на Министерството на 
външните работи и сътрудничеството, член на правителството на Испания, 
г-н Diego López Garrido, в съответствие с член 262 от Договора за създаване на Европейската 
общност, се обърна към Европейския икономически и социален комитет с искане за изготвяне 
на проучвателно становище относно: 
 

„Лисабонската стратегия след 2010 г.“ 
 
На специализирана секция „Икономически и паричен съюз, икономическо и социално 
сближаване“ беше възложено за подготви работата на Комитета по този въпрос. 
 
Предвид естеството на работата, на 457-ата си пленарна сесия на 4 и 5 ноември 2009 г. 
(заседание от 4 ноември 2009 г.) Комитетът определи за главен докладчик г-н GREIF и прие 
настоящото становище със 178 гласа„за“, 6 гласа „против“ и 15 гласа „въздържал се“: 
 
1. Въведение 
 
1.1 В настоящото становище се представят политически препоръки, на които според ЕИСК 

трябва да бъде даден приоритет при разработването на нова Европейска стратегия за 
периода след 2010 г. При това трябва да се вземат предвид дълбоките икономически, 
социални и политически последици на настоящата финансова и икономическа криза. 
Необходимо е да се определят жалоните на политическата промяна, която изглежда 
наложителна, за да се осигури динамика за устойчив растеж, заетост и социално 
сближаване с цел излизане от кризата, както и за да се гарантира, че кризи като 
сегашната не могат да се повторят. 

 
1.2 Настоящото становище беше подготвено от създадената към ЕИСК Обсерватория на 

Лисабонската стратегия с активното участие на националните икономически и 
социални съвети (ИСС). Разнообразните – често и дискусионни – предложения и 
изказвания, направени на съвместните заседания, подчертават политическото качество 
и значението за гражданското общество на представените сега препоръки. 
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1.3 Към изложената в становището общоевропейска перспектива се прибавят раздели по 
страни, които бяха изработени самостоятелно от националните делегации въз основа на 
въпросник относно а) анализ на настоящия цикъл на Лисабонската стратегия 
(2008-2010 г.); б) бъдещето на Лисабонската стратегия след 2010 г., които бяха 
изработени самостоятелно от националните делегации въз основа на въпросник1. По 
този начин интерактивната мрежа, която ЕИСК изгради с националните икономически 
и социални съвети и други подобни партньорски организации, представи отново2 
Обобщен доклад, който следва да бъде включен при намирането на политическо 
решение от страна на европейските институции с оглед на пролетната среща на върха 
на Европейския съвет през 2010 г. 

 
2. Оценка на Лисабонската стратегия 
 
2.1 Лисабон 2000 – цялостен подход, който намери широка подкрепа 
 
2.1.1 През март 2000 г. Европейският съвет представи амбициозна програма за реформа за 

Европа. Целта на Лисабонската програма беше до 2010 г. Европейският съюз да се 
превърне в най-конкурентоспособното и динамично, основаващо се на знания 
икономическо пространство в света – икономическо пространство, коeто е в състояние 
да постигне траен икономически растеж с повече и по-добри работни места и по-висока 
степен на социално сближаване. 

 
2.1.2 Така чрез добавянето на аспекта устойчиво развитие (Стратегията от Гьотеборг) беше 

разработена широкообхватна стратегия. В многобройни политически области бяха 
формулирани количествено измерими цели, които се очаква да дадат резултати в 
държавите-членки чрез отворения метод на координация (OMK). 

 
2.1.3 ЕИСК винаги е считал този цялостен политически подход за най-забележителното 

преимущество на Лисабонската стратегия, предупреждавал е срещу твърде тясно 
тълкуване и е настоявал за балансирано съотношение на трите стълба. 

 

                                                      
1

  По отношение на институционалната рамка за включването на организации на гражданското общество в разработването 
на национални политики съществуват големи различия: в много държави-членки на ЕС има ИСС, в повечето нови 
държави-членки съществуват т.нар. тристранни комисии (включващи социалните партньори и представители на 
правителството), в други страни не съществуват ИСС, но има някои алтернативни форми на представителство на 
интересите на гражданското общество. ЕИСК се стреми да събере предложения и мнения от възможно най-много такива 
представителни органи. 

2
  Вж. CESE 1468/2005 rev. „Прилагане на Лисабонската стратегия. Обобщен доклад до Европейския съвет“ 

(23 и 24 март 2006 г.); CESE 40/2008 „Обновената Лисабонска стратегия 2008-2010 г.: Ролята на организираното 
гражданско общество“, Обобщен доклад до Европейския съвет (13 и 14 март 2008 г.). 
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2.2 Обновяване през 2005 г. – съсредоточаване върху съдържанието и върху 
прилагането на национално равнище 

 
2.2.1 Редица държави-членки на ЕС успяха да подобрят резултатите си в някои области. Така 

например равнището на заетостта като цяло се повиши. Напредък бе отбелязан също и 
в развитието на широколентовите технологии, участието в продължаващо обучение, 
повишаването на нивото на образование на младите хора, както и в други области3. 
Въпреки това още „на полувремето“ много страни изоставаха в много области далеч от 
заявените амбиции. 

 
2.2.2 В този контекст през 2005 г. се стигна до аналитична оценка, която постави на 

централно място подхода на партньорство между европейските и националните 
участници. Особено внимание беше съсредоточено върху националните мерки за 
прилагане, като наред с това фокусът по отношение на съдържанието беше поставен 
върху „растеж и заетост“. Части от по-обширния списък на целите, напр. социалният 
стълб, отидоха отчасти на заден план в името на по-добрата приложимост и по-
стриктния икономически подход. Но подходът да се възлага повече отговорност на 
държавите-членки при формулирането на специфични за отделните държави планове и 
цели и по този начин вниманието да се концентрира върху националните реформи, не 
беше подкрепен чрез насърчаване на подобаваща икономическа и социална рамка на 
европейско равнище. 

 
2.2.3 Въпреки отбелязания напоследък напредък4 много държави изостанаха далеч зад 

заявените амбиции. В много области до 2010 г. целите ще бъдат постигнати в най-
добрия случай усреднено за ЕС, но не и във всички държави-членки. Това се отнася 
напр. за целта за 3% в научноизследователската и развойната дейност, където повечето 
държави-членки на ЕС, но и ЕС като цяло почти не успяха да отбележи напредък, също 
както и при намаляването на емисиите на парникови газове. При целите, свързани със 
заетостта, също беше постигнат само частичен напредък, напр. при заетостта на жени, 
тъй като същевременно значително се увеличиха работните места на непълно работно 
време (отчасти не доброволно избрани)5, временната заетост, както и нископлатените 
работни места – често с нестандартизирани трудови договори. 

 

                                                      
3

  Вж. преглед на относителните постижения и недостатъците при постигането на „целите от Лисабон“: M.J. Rodrigues, 
Europe, Globalisation and the Lisbon Agenda (Европа, глобализацията и програмата от Лисабон) (2009 г.), стр. 16. 

4
  Вж. бележка под линия № 2 и становището на ЕИСК относно „Ефективно управление на обновената Лисабонската 

стратегия“, ОВ C 175 от 28.8.2009 г., стр. 13. 
5

  Вж. http://www.eurofound.europa.eu/ewco/reports/TN0403TR01/TN0403TR01_3.htm, Part-time work in Europe (Работа на 
непълно работно време в Европа), Dublin-Foundation, 2004. 



- 4 - 

ECO/BLS 267 - 1722/2009   DE – RA/YD-CI/ld .../... 

2.3 И занапред ли все по същия начин или пък Европа се нуждае от нова програма? 
 
2.3.1 Недостатъчната степен на изпълнение на целите от Лисабон по всеобщо мнение е 

следствие от липсата преди всичко на последователна политика на държавите-членки, 
за да се постигнат поставените цели и от твърде слабите стимули за национална и 
общностна ангажираност, предлагани от ОМК. Друга причина е липсата на европейска 
рамка за макроикономическата и за социалната политика, която въобще да позволи на 
държавите-членки да приложат правилните реформи по координиран начин и да 
постигнат поставените цели, както и да не допуснат националните реформи да се 
окажат в конкуренция помежду си. Освен това ЕИСК многократно констатира недостиг 
на обща отговорност, което според него се дължи не на последно място на 
недостатъчното включване на социалните партньори и на гражданското общество. 

 
2.3.2. ЕИСК се застъпва за това и след 2010 г. да се продължи да се действа по глобална и 

цялостна стратегия. Той обаче е също така на мнение, че нито „Назад към 
Лисабон 2000“, нито „Повече от същото, евентуално по-екологично“ не е адекватният 
отговор на настоящите предизвикателства. Повелята на деня е да се тръгне по 
пътищата на устойчивото развитие, които свързват конкурентоспособност, НИРД и 
иновации с иновативния потенциал на една социална Европа, развиваща икономиката 
си по устойчив начин, както и с концепцията за „добра работа“6. Освен това 
настоящата криза представлява в много отношения поврат и изисква нови решения 
като например по-ефективно регулиране на финансовите пазари, радикална 
преориентация към ресурсоспестяващо производство и потребление с ниски емисии на 
CO2, както и инвестиции в обновяването на обществените услуги, за да се даде 
увереност на хората и да се спечели отново доверието в ЕС. 

 
2.3.3. Настоящи предизвикателства като финансовата и икономическата криза, както и 

произтичащите от нея социални проблеми, глобализацията на икономиката, 
подобряването на функционирането на вътрешния пазар, енергийната политика и 
изменението на климата, демографските тенденции и миграцията изискват на 
европейско равнище нова цялостна стратегия след 2010 г., която а) да посрещне тези 
предизвикателства, б) да отстрани недостатъците при прилагането, в) да бъде 
подкрепена с обща европейска отговорност, и г) да може да свърже по съгласуван 
начин всички стратегии на ЕС (стратегията за икономическо възстановяване, 
Лисабонската стратегия, устойчивото развитие, изменението на климата). 
ЕИСК предлага тази нова стратегическа насока да се открои и като се даде друго 
име на новата европейска стратегия. 

 

                                                      
6

  Вж. приетия от Съвета в Лаакен през 2001 г. набор от показатели за качеството на работата СOM(2001) 313 окончателен 
„Политика по заетостта и социална политика: концепция за инвестиции в качество“. 
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3. Политически препоръки: Европейско мислене и действие чрез европейски 
проекти 

 

3.1 Създаване на европейска рамка за обещаващи успех програми за реформа: 
Въпреки че държавите-членки на ЕС имат основната отговорност за прилагането, 
необходима е адекватна европейска рамка, която да даде възможност за 
координиране и последователно провеждане на започнатите структурни реформи. 
Спешно е необходимо да се направи оценка на националните реформи на 
европейско равнище и на тяхното въздействие върху икономическото развитие, 
разпределението на богатството и социалното сближаване. Във връзка с това 
трябва задълбочено да се проучат няколко специфични решения на Съда на ЕО 
(делата Vaxholm, Viking, Rüffert и Luxembourg) и, евентуално да се въведат 
подходящи и конкретни мерки за защита на работниците, за да се покаже, че 
икономическите свободи и правилата на конкуренцията не поставят под въпрос 
основните социални права. 

 

3.2 По-силно фокусиране на политиката на ЕС върху растежа чрез създаването на 
адекватна икономико-политическа рамка: Преследваната цел за растеж от 
3% годишно, която по начало лежи в основите на стратегията, беше постигната само 
два пъти. Финансовата криза и недостатъчната устойчивост на икономиката на ЕС на 
сътресения показват необходимостта от нова политикоикономическа ориентация. 
Според ЕИСК един макроикономически микс, свързващ по балансиран начин 
икономическата политика, ориентирана към предлагането, с тази, ориентирана 
към търсенето, следва да стане неотменна част от стратегията за периода след 
2010 г. Важно е и качеството на желания растеж. Основната цел е растеж на 
благосъстоянието. Сам по себе си БВП не е достатъчна мярка за благосъстояние и 
трябва да се използва по-добър показател (или набор от показатели) за 
благосъстоянието, за да може в новата стратегия да се определи и след това да се 
прецизира една по-удовлетворителна и съгласувана цел за растеж. 

 

3.2.1 Решаване на кризата на финансовите пазари и социални предизвикателства: От ЕС 
се изисква да действа координирано, единно и да играе водеща роля при предстоящите 
решения на кризата и преди всичко при новата организация на финансовата система. Една 
нова организация на световната финансова система (преди всичко ефективно 
регулиране на банковата система, но също и на хедж-фондове и частните 
инвестиционни фондове) трябва да даде възможност за разработване и предоставяне 
на солидни финансови инструменти, които подпомагат реалната икономика и са 
полезни за гражданите. Настоящата криза обаче не е само резултат от проблеми на 
финансовия пазар. Тя беше предизвикана – най-вече в САЩ – също и от редица 
нарастващи макро- и микроикономически дисбаланси, като преди всичко различията в 
доходите. Поради това формулата за изход от кризата трябва да гласи: отказ от растеж, 
който се основава отчасти на „спекулативни балони“, връщане към растеж, основаващ се 
на инвестиции преди всичко в иновативни сектори на реалната икономика, справедливо 
разпределение, създаване на висококачествена и производителна заетост, както и на 
екологична устойчивост. 
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3.3 Подобряване на функционирането на вътрешния пазар чрез по-добро равновесие 

между икономическото, социалното и екологичното измерение: За тази цел са 
необходими коректно прилагане и евентуално подобряване на социалното 
законодателство за единния пазар и „по-добро регулиране“, тъй както и създаване 
на успешна микроикономическа среда и на достатъчно възможности за частни 
инвестиции. Трябва обаче да се вземат мерки състезанието в рамките на общия 
пазар да бъде ориентирано към иновациите, а не да се изразява в 
контрапродуктивна конкуренция между държавите-членки на ЕС за сметка на 
социалното сближаване и на екологичната устойчивост. 

 
3.4 Насърчаване на социалното сближаване като фактор за стабилна и динамична 

икономика: От гледна точка на ЕИСК добре развитата социална политика, 
включително глобалната политика за създаване на „добра работа“, част от която са и 
амбициозните цели в областта на общото и професионалното образование и 
обучението, както и в областта та ученето през целия живот, допринася съществено за 
растежа и за повишаването на производителността. Пътят за излизане от кризата 
следва да бъде подкрепен от съответните инвестиции. 

 
3.4.1 Борба срещу неравенството и бедността в цяла Европа: За периода до 2010 г. беше 

поставена целта за значително намаляване на броя на хората, застрашени от бедност и 
социално изключване, но докладът на Комисията относно социалните реалности 
(2007 г.) показва, че Европа все още има сериозни социални проблеми в много държави 
и региони. Поради това стратегията за периода след 2010 г. трябва да бъде 
насочена към социален напредък, укрепване на устойчивостта на системите за 
социална сигурност и към борбата с бедността, включително чрез избягване на 
несправедливото разпределение на доходите. Европейската година за борба с 
бедността (2010 г.) е идеалният повод за поставянето на ефикасни цели, вкл. поставяне 
на обвързани със срокове задачи в областта на борбата с бедността (напр. в системите 
за минимални и заместващи доходи)7. Чрез такава инициатива, насочена към 
гарантиране на социалното сближаване, би се направила важна крачка за 
възстановяване на доверието на гражданите към европейската интеграция. 

 

                                                      
7

  Вж. също резолюция на Европейския парламент, PT_TA(2008)0467 от 9.10.2008 г. 
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3.4.2 Създаване на пазар на труда, благоприятстващ интеграцията: Въпреки известен 
напредък, средно за ЕС целите за заетост за 2010 г. няма да бъдат постигнати. Това 
трябва да бъде повод за загриженост предвид сегашната криза, която наистина 
достигна пика си, но още не е окончателно преодоляна, и която задълбочи 
неравенствата и изправи все повече хора пред проблеми на оцеляването. Съгласно 
Европейския план за икономическо възстановяване8, възстановяването на растежа 
с цел стабилизиране на пазара на труда се нуждае възможно най-бързо от 
засилване на вътрешното търсене, което трябва да бъде подкрепено от реформи, 
подобряващи структурата. Важни са ефикасните концепции за образование и 
обучение, създаването на заетост предимно за онези, които напр. поради недостатъчна 
образованост са изключени от пазара на труда, както и ефективните усилия за 
премахване на дискриминацията при достъпа и оставането на пазара на труда. Именно 
различните форми на социална икономика в държавите-членки могат да изиграят 
ролята на модели за преодоляване на кризата, най-вече когато става въпрос за 
създаване на заетост напр. в областта на социалните услуги. ЕИСК застъпва 
гледището, че заетостта и производителността на труда следва да нарастват 
успоредно една с друга. При това ЕС следва, включвайки и зачитайки 
автономията на националните и на европейските социални партньори, да положи 
усилия и за създаването на адекватни разпоредби за нестандартизираната заетост 
и за заетостта без достатъчна социална сигурност9. 

 
3.4.2.1 Предприятията на социалната икономика, които присъстват във всички сектори на 

дейност и съчетават икономическата изгода с общ интерес и социални съображения, са 
добър пример за специфични форми на предприемачество и фирмено управление, 
които ще допринесат за постигането на целите на обновената Лисабонска стратегия. 
Европейският икономически и социален комитет приканва Европейския съвет, 
Комисията и държавите-членки да разгледат предложения, насочени към прилагането 
на препоръките, направени от Европейския парламент10, за да гарантират, че 
предприятията на социалната икономика могат да се конкурират при условия на 
равнопоставеност с други предприятия. 

 

                                                      
8

  Съобщение на Комисията до Европейския съвет „Европейски план за икономическо възстановяване“, 
COM(2008) 800 окончателен, 16 ноември 2008 г. 

9
  За обзор на съответните европейски социални споразумения вж. 

http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue/c10132_de.htm. 
10

  Резолюция на Европейския парламент от 19 февруари 2009 г. г. относно социалната икономика (2008/2250(INI)). 
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3.4.3 Съчетаването на гъвкавост и сигурност трябва да създаде ефективна сигурност 
при промяната: Променящите се икономически рамкови условия изискват висока 
степен на иновативна способност за адаптация и на пазарите на труда. Трябва да може 
да се реагира интелигентно на структури, които бързо се променят. При това, в духа на 
съчетаването на гъвкавост и сигурност трябва да се установи с положителност, че 
работниците са подготвени да посрещнат новите предизвикателства в света на 
трудовата заетост. Концепцията на съчетаване на гъвкавост и сигурност трябва да 
създаде ефективна „сигурност в промяната“, като сигурността на пазара на труда, 
стабилните трудови правоотношения и работни места, запазването на 
пригодността за заетост, социалната сигурност и мобилността на пазара на труда 
по посока на добри и производителни работни места („извличане на полза от 
прехода“) следва да имат еднакъв приоритет в практиката. При това трябва преди 
всичко да се гарантира цялостното въвеждане и прилагане на достиженията на правото 
на Общността в социалната област, както и неговото разширяване, за да се избегне 
евентуална нелоялна конкуренция в областта на трудовите стандарти. 

 
3.4.4 По добра координация на данъчните политики: В съответствие с договорите за ЕС 

следва да се работи за по-добра координация в ЕС на данъчните политики в 
държавите-членки (вкл. хармонизирани основи за изчисляване на данъка и 
минимални данъчни ставки), най-вече в онези области, в които данъчната основа 
е международно мобилна и рискът от избягване на данъци и от данъчна 
конкуренция между държавите-членки е най-голям. Целта на тази координация в 
европейски мащаб следва да бъде осигуряването на публичните бюджети, както и 
насърчаването на по-справедливи данъчни системи (вкл. чрез укрепване на данъчната 
основа, чрез затваряне на данъчните оазиси, както и чрез мерки срещу укриването на 
данъци). 

 
3.4.5 ЕЦБ трябва да оправдае своя общоикономически мандат: С оглед на стратегията за 

след 2010 г. трябва да се постигне успех в намирането на подобаващо и същевременно 
устойчиво за бъдещите поколения равновесие между целите за растеж и стабилност. 
В съответствие с Договорите ЕЦБ следва да поеме своята пълна отговорност и при 
това наред с приоритета за ценова стабилност да отчита и целите за високо 
равнище на заетост, социална защита и устойчив растеж. 
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3.4.6 Запазване на бюджетно-политически възможности за инвестиции: При отчитане 
и използване на създадените от Пакта за стабилност и растеж възможности за 
гъвкавост в случай на кризисно развитие, следва чрез преразпределяне в 
бюджетите да се увеличи конюнктурно-политическата свобода на действие, за да 
се засилят свързаните с целите от Лисабон публични инвестиции 
(вкл. инвестициите във високоефективни публични услуги, научни изследвания, 
образование, иновации) и производствените инвестиции на частния сектор, преди 
всичко и в производства с ниски равнища на CO2. Във връзка с това би трябвало 
да се доразвие и идеята за европейски заем в рамките на европейски държавен 
фонд11. 

 
3.5 Насърчаване на индустриалната политика и предприемаческия дух и създаване 

на подходящи рамкови условия за малки и средни предприятия (МСП): 
икономическият растеж и благоприятният климат за инвестиции са важни 
предпоставки за създаването на нови работни места и запазване на съществуващата 
заетост; за това допринасят големите предприятия, но във висока степен също и МСП. 
Именно МСП са здраво вкоренени в местната икономика и имат особено голяма изгода 
от едно стабилно и нарастващо вътрешно търсене. ЕИСК вече многократно посочи, 
че е необходимо да се постави особено внимание върху по-нататъшното развитие 
на европейската индустриална политика, вкл. в посока „зелени технологии“, 
нанотехнология и ИКТ, както и върху укрепването на социално отговорния 
предприемачески дух и по-интензивно да се насърчава основаването и развитието 
на предприятия. Намаляването на непропорционалната бюрократична тежест и на 
административните препятствия, както и една подобрена рамка за финансиране на 
предприятията представляват приоритетна задача и са решаващи както за 
европейската конкурентоспособност, така и за климата, благоприятстващ 
производствените инвестиции. При това не бива да бъде застрашавана защитата 
на основателните интереси на заетите лица и потребителите. Тъй като 
производството, иновациите и процентът на заетост все повече зависят от МСП, следва 
да се отдели важно място на подпомагането на предприемаческата инициативност сред 
младите хора. 

 

                                                      
11

  Вж. становище на ЕИСК относно „Европейски план за икономическо възстановяване“., OВ C 182 от 4.8.2009 г., стр. 71, 
параграф 5.4. 
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3.6 Посрещане на демографските промени и предлагане на решения по въпросите на 
миграцията: Съществени отправни точки за преодоляване на предизвикателствата на 
едно застаряващо общество са и си остават растежът и заетостта. Това важи както за 
младото, така и за по-старото поколение. Наред с борбата срещу безработицата и 
създаването на повече и по-добри работни места следва – не на последно място и с 
оглед на нивото на раждаемостта – да бъде направено повече за съчетаването на 
професионалния и семейния живот. Успешните решения в областта на 
миграцията и интеграцията, които насърчават потенциала на Европа за растеж и 
същевременно не застрашават социалното сближаване, са сред основните 
предизвикателства след 2010 г.12 

 
3.7 Повишаване на значението на триъгълника на знанието (образование, научни 

изследвания, иновации): Европа трябва да продължи да увеличава потенциала си от 
квалифицирани хора, наука, научни изследвания и технологии, а по този начин да 
укрепва и своята способност за иновации като съществен елемент на конкуренцията. 
Триъгълникът на знанието трябва във всички случаи да запази централното си място и 
в стратегията за периода след 2010 г. В този смисъл понятието „иновации“ следва да 
бъде разширено, за да обхване и „социалните иновации“ с цел да се увеличи 
социалният капитал, който е важен както за конкурентоспособността, така и за 
социалното сближаване. 

 
3.7.1 За да се осигури основата за бъдещи иновации, науката и изследванията, както и 

тяхното приложение в икономическата практика, следва да имат висок приоритет. 
Целта от Болоня за създаването на единно пространство за висше образование в Европа 
се нуждае от конкретни стъпки за прилагането � и от повече политическа воля за 
координиране на тези политики. Недостатъчните инвестиции в иновации и повишаване 
на квалификацията изострят икономическите проблеми и не остават без последици 
върху производителността на труда. Университетите и институциите за висше 
образование трябва да поемат своята отговорност и да развият в по-висока степен, 
отколкото досега европейското измерение, тъй като то има ключова функция в 
триъгълника на знанието, състоящ се от образование, научни изследвания и иновации. 
В трансграничните области следва да се насърчават многостранното сътрудничество в 
научните изследвания. В Европа има също така недостиг на високотехнологични 
предприятия, които инвестират в изследователска и развойна дейност. Предприятията 
трябва да намерят стимули за по-големи инвестиции в научноизследователска и 
развойна дейност и да създават продуктивни работни места. 

 

                                                      
12

  Във връзка с това следва да се приветства преди всичко и създаването на Европейския форум за интеграция, в който под 
патронажа на ЕИСК се срещат институции на ЕС, заинтересовани страни и НПО. 
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3.7.2 Добре образованите служители и работници, особено в научно-техническите 
области, както и способността за иновации, са съществени елементи в областта на 
конкуренцията и предпоставка за просперитет. Това трябва да се съпровожда от 
създаването на продуктивни, висококвалифицирани и добре заплатени работни 
места. Дори и по време на кризата, на младите висшисти следва да се дава възможност 
за съответен на квалификацията им професионален старт и за перспективно 
професионално развитие. 

 
3.8 Управлението на изменението на климата като ключов елемент от стратегията за 

периода след 2010 г. изисква промени в много области: Насърчаването на 
енергийната ефективност и на възобновяемата енергия, също както и използването на 
сектора „Околна среда“, ще бъде ключов елемент на стратегията за след 2010 г. 
Обновената стратегия трябва да съдържа план за действие за икономика с ниски 
равнища на въглеродни емисии. Сега, след като вече е налице цялостна правна рамка 
за енергията и опазването на климата, ЕС би следвало да се съсредоточи върху 
практическото прилагане. Ефикасните политически мерки следва да бъдат включени в 
интегрираните насоки, в конкретните препоръки за държавите-членки и в 
националните програми за реформи на бъдещата Лисабонска стратегия. 

 
3.8.1 ЕС трябва да стане икономическото пространство с най-висока енергийна и 

ресурсна ефективност: политиката по отношение на климата, която трайно намалява 
емисиите на парникови газове, както и зависимостта от изкопаеми енергоносители, 
следва да бъде насочена в съответствие с устойчивото развитие, т.е. да се съобразява по 
адекватен начин с икономическите, екологичните и социалните цели. При това следва 
да бъде използван докрай и целият потенциал за спестяване на енергия, като при това 
се заложи на местни, възобновяеми и регионални структури. Повишаването на 
енергийната и ресурсната ефективност ще стане един от централните елементи на 
новата стратегия. Затова допълнителна стратегическа цел на ЕС би следвало да 
бъде „като Общност да се превърне в икономическото пространство с най-висока 
енергийна и ресурсна ефективност“. За да постигне тази промяна Европа трябва 
да поеме висока отговорност в областта на намаляването на CO2. В отделните 
сектори е необходимо в сътрудничество с отделните отрасли да се зададат 
конкретни цели и графици. 

 

3.8.2 „Ново „зелено“ споразумение“ („New Green Deal“): В рамките на едно „Ново „зелено“ 
споразумение“ следва да се използва напълно потенциалът на екологичния сектор като 
двигател за растеж, нови работни места и иновации, да се заеме челно място в 
иновациите при зелените технологии и да се пестят разходи, без да се отстъпва от 
благоденствието, качеството на живот и глобалната конкурентоспособност. 
Развиването на научноизследователската дейност и технологиите, както и прилагането 
им в нови продукти и услуги, а с това и създаването на заетост, ще имат съществено 
значение при този необходим иновационен процес. 
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3.9 Подобряване на финансовата основа на Лисабонската стратегия: Преодоляването 
на бъдещите предизвикателства изисква и нови стратегически съображения относно 
бъдещия бюджет на ЕС. 

 

3.9.1 Реформиране на бюджета на ЕС в съответствие с Лисабонската стратегия: 
Най-общо трябва да се осъществи съобразено с Лисабонската стратегия 
преразпределение на средствата, предназначени за различните политики с насоченост 
към научните изследвания и конкурентоспособността, околната среда и климата, 
инвестициите в устойчиво използване на енергията; продуктивни публични разходи в 
икономическите центрове, активна политика по отношение на пазара на труда, 
съчетаване на професионален и семеен живот, социално сближаване, избягване на 
бедността и създаване на нови и висококачествени работни места. Дискусията за 
реформа на бюджета на ЕС съобразно Лисабонската стратегия би следвало да бъде 
включена и в бъдещата финансова рамка за периода 2014-2020 г.13 Ефикасното 
прилагане на европейските цели изисква също така засилването на регионалното 
измерение да бъде включено в дискусията за финансирането на структурната политика 
и на политиката на сближаване след 2013 г. 

 

3.9.2 Проучване на алтернативите за финансиране на ЕС: Съществуват многобройни 
трансгранични предизвикателства, които изискват засилване на европейското 
измерение на политическите действия. По отношение на европейските проекти е 
необходимо да се води дискусия относно алтернативни възможности за финансиране, а 
наред с преструктурирането и възможностите за икономии да се обсъдят и 
перспективите за един разширен бюджет на ЕС. ЕИСК предлага във връзка с това да 
се проучат възможностите за въвеждане на единни финансови механизми 
(включително данъчни възможности) в целия ЕС. Така например чрез въвеждането 
на данък върху финансовите транзакции могат да се ограничат спекулативните сделки. 
Би следвало да се проучи и възможността за данък върху емисиите (въглероден данък). 

 

                                                      
13

  Вж. становище на ЕИСК относно „Реформата на бюджета на Европейския съюз и бъдещото му финансиране“, 
ОВ C 204 от 9.8.2008 г., стр. 113. 
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3.10 Засилване на външното измерение: Благоденствието на Европа почива и върху 
нейната отвореност към света. За Европа, като най-голяма икономическа сила в света, 
която е на първо място по износ и внос на стоки и услуги и на второ място като 
източник и получател на преки чуждестранни инвестиции, както и като най-голям 
донор на помощ за развитие в света, е от решаващо значение нейната международна 
програма да бъде подсилена с ясни и дългосрочни цели. Предвид възхода на нови 
глобални икономически сили и на въздействието на международната 
икономическа криза е по-важно от всякога ЕС да си изработи нова, по-единна и 
действена рамка за своите действия в международен план. По този начин би се 
осигурило адекватно, справедливо и устойчиво отваряне на пазара, повишаване 
върху основата на правата на стандартите с нормативно действие, насърчаване на 
мултилатерализма, както и на структурирания диалог с привилегировани 
партньори и създаване на изгодно и за двете страни пространство на напредъка, 
което да включва също и Средиземноморието и Африка. Ако това бъде постигнато, 
Европа със своя модел на социална пазарна икономика ще продължи и в бъдеще да 
бъде пример за останалата част от света, ще може да се утвърди на международно 
равнище преди всичко по отношение на достъпа до пазари и суровини и същевременно 
да гарантира, че са налице условия за лоялна международна конкуренция, че може да 
се осъществи устойчиво развитие и че всички ще се възползват от изгодите на 
глобализацията. 

 

4. Препоръки към целите от Лисабон 
 

4.1 Запазване на целите и доразвиването им в средносрочен план: Въпреки новите 
предизвикателства и свързаните с настоящата криза трудности, програмата за периода 
след 2010 г. не бива да пренебрегва досегашните цели. ЕИСК предлага да не се 
изоставят общите цели на текущата стратегия, но същевременно да се 
формулират и стигащи още по-далеко амбициозни цели, чието изпълнение би 
трябвало да се осъществи до 2015 г. Така например делът за научноизследователска 
дейност би следвало да бъде повишен на 3,5% (по възможност допълнен и от една по-
широка цел за инвестиции в иновации), тъй както по-високо следва да бъдат поставени 
и целите за повече и по-добра заетост и за образование и обучение. 

 
4.2 Отчитане на изходната ситуация в отделните страни от ЕС при определянето на 

националния принос: Икономическата ефективност на отделните страни от ЕС е много 
различна. ЕИСК предлага, както и при първоначалното определяне на 
количествените цели от Лисабон да се отчита съответната изходна ситуация в 
отделните държави-членки и да се изчислят и обсъдят амбициозните национални 
приноси, съответстващи на стратегическите цели на базата на ЕС-27. 
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4.3 Повторно включване и на качествени цели: Бъдещата програма би трябвало да 
съдържа и постигането на онези качествени цели, които до голяма степен 
отпаднаха през последните години, в хода на обновяването на Лисабонската 
стратегия (например т.нар. показатели от Лаакен за измерване на създаването на 
качествена заетост14). 

 
4.4 Поставяне на нови цели, най-вече там, където е налице дефицит: Освен това в 

рамките на Интегрираните насоки би трябвало да се вземе решение за нови или по-
конкретни цели там, където напредъкът е недостатъчен или се проявяват недостатъците 
на предишната политика на реформи. Поради това ЕИСК предлага собствени насоки 
с измерими цели за равнопоставеност на жените и мъжете, в борбата срещу 
трудови отношения с недостатъчна социална сигурност, при прехода към 
икономика с ниски нива на въглеродни емисии, при борбата с бедността 
(включително бедността на работещи лица), както и за предотвратяване на 
социално изключване (напр. подобаващо подпомагане в случай на безработица 
или нетрудоспособност, както и при достъпа до обществени услуги). 

 
5. Препоръки за управлението 
 
5.1 Засилване на ролята на европейските институции: Новата стратегия трябва да има 

по-голяма действена сила. В сегашната криза от особено голямо значение е 
засилената роля на европейските институции. От пренастройването на 
Лисабонската стратегия през 2005 г. насам, Комисията действа далеч по-видимо – 
преди всичко при публикуването и разпространението на специфични за отделните 
страни насоки, както и на примери за най-добри практики. Беше поискана публична 
дискусия в Съвета, за да се поддържа развитието на цялостния процес. В една обновена 
стратегия тези аспекти следва са се задълбочат и разширят. Чрез използване на 
електронни средства за комуникация Комисията и държавите-членки трябва да 
предприемат нови стъпки за подобряване на прилагането, както и за насърчаване на 
трансграничния обмен на добри практики. Тези методи обаче могат да съществуват 
само ако държавите-членки получат съответстваща европейска рамка, в която да са в 
състояние да постигат общностни цели. Ако се наложи, ще трябва да се проучат нови, 
иновативни инструменти. 

                                                      
14

  Вж. СОМ(2001) 313 окончателен „Политика по заетостта и социална политика: концепция за инвестиции в качество“. 
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5.2 Повишаване на ефикасността на ОМК в държавите-членки: ОМК като 
„методологичен гръбнак“ на Лисабонската стратегия е предвиден в Договора за 
реформа на ЕС за прилагане и в други области. Според ЕИСК, ахилесовата пета на 
ОМК, освен че не е достатъчно известен пред гражданите, се състои преди всичко в 
недостатъчната му ефективност на национално равнище. Затова е решаващо целите да 
не бъдат разглеждани както често досега като „крайни точки на желателното“, а по-
скоро като конкретни политически ангажименти. Тук следва да се намерят пътища и 
инструменти, чрез които целите да се направят в по-висока степен задължителни 
и да се създадат по-силни стимули за държавите-членки да изпълняват по-
ефективно поетите задължения за постигане на целите. За да се гарантира по-добро 
равновесие, при прилагането на новата стратегия наред с министрите на икономиката и 
финансите следва по-активно да бъдат включени и други министри, на първо място 
министрите на труда и социалната политика. ЕИСК препоръчва освен това да се 
повишат ролята и видимостта на европейските социални партньори, например 
като резултатите от тристранния макроикономически диалог редовно се добавят 
към заключенията на европейските срещи на върха. 

 

5.3 Наблюдение на целите от Лисабон от страна на икономическите и социални 
съвети в държавите-членки: В рамките на съответните процедури на консултация и 
на правомощията на социалните партньори в отделните държави-членки би следвало 
още повече да се засили специалната роля на националните ИСС или сродните 
организации на гражданското общество15. Би следвало докладите, които се изготвят 
от ИСС по тези въпроси, да съдържат анализи на прилагането на съответните 
цели от Лисабон, а правителствата и европейските институции да се запознават с 
тези анализи и да бъдат приканвани да извлекат съответните заключения от тях. 
ИСС и организациите на гражданското общество биха могли да поканят във 
връзка с това представители на Комисията, за да обсъдят с тях националния 
контекст. Освен тона националните ИСС би следвало да бъдат включвани в 
годишните консултации на Комисията. В това отношение от особено голямо 
значение е поддържането на обмена на мнения и опит между ЕИСК и националните 
ИСС относно националните планове за реформи и Лисабонската програма. 

 

5.4 Повишаване на легитимността чрез по-добро включване на гражданското 
общество и засилване на регионалното измерение: ЕИСК винаги е обръщал 
внимание, че за да се гарантира по-добро прилагане на Лисабонската стратегия, трябва 
не само трябва европейските институции да поемат напълно своята отговорност, но 
също така е необходимо преди всичко да бъдат изцяло взети под внимание всички 
обществени интереси и да има по-тясно сътрудничество между правителство и 
социални партньори, както и гражданско общество на национално и европейско 
равнище, но също така и на местно и регионално равнище в държавите-членки16: 

                                                      
15

  ЕИСК отбелязва, че той по никакъв начин не се намесва в съществуващите процедури на консултация, в правомощията 
и в легитимността на социалните партньори в отделните държави-членки. 

16
  Вж. становището на ЕИСК относно „Ефективно управление на обновената Лисабонската стратегия“, 

ОВ C 175 от 28.8.2009 г., стр. 13. 
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• Националните координатори на Лисабонската стратегия би следвало в 
процеса на изготвяне, прилагане и оценка на националните програми за 
реформи системно да си сътрудничат с всички заинтересовани страни. 

• Необходими са по-нататъшни стъпки, за да може в рамките на съответната 
процедура на консултация и на правомощията на социалните партньори да се 
насърчава съществуващият диалог с държавите-членки – диалог, в който 
участват също и националните ИСС и в който в зависимост от случая биват 
привличани и други представители на интереси на гражданското общество 
(НПО, организации на социалната икономика и др.), както и представители на 
висши учебни заведения или „мозъчни тръстове“. 

• Всеки цикъл от Лисабонската стратегия би могъл да приключва с конференция, в 
която да участват всички меродавни представители на интереси и организациите 
на гражданското общество, за да се установят успехите и недостатъците. 

• Следва да се отстраняват структурните препятствия, които пречат на 
ефикасното включване на националните парламенти и на истинския диалог 
със социалните партньори и с организациите на гражданското общество. 
За тази цел би могло например да се избягва поставянето на (превърналите се вече 
в правило) твърде кратки срокове за изготвяне на националните програми за 
реформи през летните месеци, както и назначаването за отговорници по 
Лисабонската стратегия на лица, които в много от държавите-членки на ЕС нямат 
почти нищо общо със социалния диалог. 

• Правителствата на държавите-членки би трябвало да предоставят повече 
информация за резултатите от гражданския и социалния диалог, провеждан 
във връзка с целите от Лисабон. 

• За да се гарантира цялостен подход към териториалното, социалното и 
икономическото сближаване, е необходимо принципите за партньорство на 
структурните фондове изцяло да се приложат в държавите-членки на ЕС, а 
инструментите на ОМК да се използват в по-голяма степен и в тази област. 

 
 

Брюксел, 4 ноември 2009 г. 
 
 

_____________ 


