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На пленарната си сесия, проведена на 25 февруари 2009 г., Европейският икономически и 
социален комитет реши, в съответствие с член 29, параграф 2 от Правилника за дейността, да 
изготви становище по собствена инициатива относно: 
 

„Насърчаване на социално-икономическите аспекти на отношенията между ЕС и 
Латинска Америка“. 

 

Специализирана секция „Външни отношения“, на която беше възложено да подготви работата 
на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 3 февруари 2010 г. 
 

На 460-та си пленарна сесия, проведена на 17 и 18 февруари 2010 г. (заседание от 
17 февруари), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище 
със 110 гласа „за“, без гласове „против“ и 2 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*          * 
 

 
1. Препоръки 
 
1.1 Да бъде осъществен качествен напредък в стратегическото партньорство между 

двата региона. Според ЕИСК в новия световен контекст е задължително да се 
активизира политическият диалог и да бъде изготвена по-амбициозна програма, 
насочена както към общите взаимовръзки, така и към въпроси, които се нуждаят от по-
добра международна регулация, като околна среда, намаляване на неравенствата, 
миграция или мир и сигурност. В двата региона следва да се работи за по-ефективно 
прилагане на заключенията от срещите на върха. 

 
1.2 Да бъде даден нов импулс на традиционните политики. Това означава темата за 

миграцията да фигурира сред основните теми на програмата на двата региона, 
а въпросът за социалното сближаване да се разглежда през призмата на цялостен 
подход, който включва по-засилено сътрудничество при осъществяването на тази цел, 
създаването на механизми за структурна конвергенция, насърчаването на секторни 
политики и създаването на условия за достоен труд. В споразуменията за асоцииране 
следва да бъдат отчетени съществуващите асиметрии, като за целта се използват 
инструменти като оценките за устойчивост, ефективно признаване на принципа за 
специално и диференцирано третиране на по-слабо развитите страни, установяване на 
изключения и преходни периоди в секторите, в които това би било необходимо, и 
възприемане на диференциран подход по отношение на сътрудничеството за развитие. 
Сътрудничеството с латиноамериканските страни със средни доходи би следвало да 
бъде насочено към постигане на цели като макроикономическа стабилност, укрепване 
на институционалния капацитет, подобряване на конкурентоспособността и търговския 
капацитет, данъчни реформи, иновации и сътрудничество в областта на образованието, 
науката и технологиите. 
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1.3 Да бъде създадена програма за иновации като фактор за развитие и промяна на 

модела на производство, отчитаща социалните аспекти на иновациите. ЕИСК 
призовава да се вземе под внимание социалното измерение на иновациите в различните 
му аспекти: значение на социалния и културния контекст в процесите на технологични 
иновации; социални бариери като бедността, които затрудняват иновациите; социалния 
отзвук от политиките в областта на иновациите; способността на иновациите да 
създават социална тъкан; необходимостта да се разглеждат и преобразуват в публични 
политики социалните иновации, които осъществява самото общество и които са плод 
на изконни, колективни и практически познания и които по-конкретно намират 
приложение в социалната и екологичната сфера; значението на участието на 
гражданското общество при приемането и интегрирането на дейностите и политиките в 
областта на иновациите. 

 
1.4 Да се постави участието на организираното гражданско общество (ОГО) в 

центъра на споразумението за стратегическо партньорство между ЕС и Латинска 
Америка. За тази цел ЕИСК призовава политиката за сътрудничество на ЕС и новото 
издание на програмата „EurosociAL“ да включат сред приоритетите си укрепването на 
организациите на гражданското общество и на представителните им органи и 
организации на регионално равнище в Латинска Америка (ЛА); създаване на 
механизъм за сътрудничество между двата региона на съответните представителни 
органи на ОГО; участието на ЕИСК в управителния орган на бъдещата фондация 
ЕС-ЛА; участието на ОГО в споразуменията за асоцииране ЕС-ЛА чрез създаването на 
съвместни консултативни комитети и включването в тези споразумения на специални 
глави със социално, трудовоправно и екологично съдържание; 
институционализирането на участието на гражданското общество в стратегическото 
партньорство ЕС-Мексико; участието на организациите на ОГО в определянето и 
разработването на програмата „EurosociAL“ и във Форумите за социално сближаване 
ЛА-ЕС. 

 
1.5 По отношение на споразуменията за асоцииране и свободна търговия, по които ЕС 

води преговори с регионите и страните от Латинска Америка, ЕИСК подчертава, че 
спазването на основните човешки, социални и трудови права трябва да се вземе 
предвид като необходимо условие за подписването на такива споразумения от 
европейските институции. Комитетът счита, че е необходимо да се признаят механизми 
за проследяване, оценка и консултация по въпросните споразумения с участието на 
организираното гражданско общество. По-конкретно, ЕИСК изисква от Европейската 
комисия да включи тези принципи в преговорите по споразуменията за свободна 
търговия с Колумбия и Перу. Комитетът настоява в институциите да се проведат 
политически разисквания в дълбочина, преди да се започне и още повече преди да се 
ратифицира каквото и да споразумение, както обеща кандидатът за член на Комисията 
г-н de Guht, и държи в тези разисквания да участват ЕИСК и представителните 
организации на гражданското общество. 
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2. Положителен баланс в отношенията между ЕС и Латинска Америка 
 
2.1 Шестата среща на върха на държавните и правителствените ръководители на страните 

от ЕС-Латинска Америка и Карибския басейн ще се проведе при много по-различни 
условия в света, Европа и Латинска Америка в сравнение с тези отпреди десет години, 
когато бяха положени основите на стратегическото евро-латиноамериканско 
партньорство на срещата на върха в Рио през 1999 г.1 

 
2.2 Отношенията между ЕС и Латинска Америка имат над 30-годишна история, която 

започва с диалога между Европейския парламент и Парламента на Латинска Америка 
през 70-те години, процеса „Сан Хосе“ или диалога между ЕО и групата от Рио. 
Въпреки че организациите на гражданското общество биха желали тези отношения да 
са по-напреднали, някои от споразуменията за асоцииране да са подписани от години и 
заключенията от срещите на върха да са осъществени в много по-голяма степен, 
сигурно е, че равносметката от постигнатото до момента е много положителна. През 
осемдесетте години тези отношения бяха под знака на необходимостта от мир и 
демокрация и се материализираха чрез значителния принос на Европейската общност за 
мирните процеси в Централна Америка. По-късно ЕС подкрепи регионализма и 
стратегическото партньорство между двата региона, с диференциран подход към всеки 
подрегион, както и търсенето на отговор на общите предизвикателства, произтичащи от 
глобализацията, като рисковете за околната среда, енергията, продоволствената 
сигурност, миграцията или отговора на финансовата и икономическа криза. В дневния 
ред на двата региона беше включена целта за социално сближаване и предоставяне на 
световни и регионални обществени блага. Също така отношенията между двата региона 
допринесоха за оказване на въздействие върху световното управление чрез защита на 
ефективното многостранно сътрудничество. Както се посочва в последното Съобщение 
на Европейската комисия2, бяха въведени конкретни инструменти, като се започне от 
самите срещи на върха и стъпки към създаване на мрежа от споразумения за 
асоцииране, като подобни споразумения вече са сключени с Чили и Мексико. Също така 
бяха договорени споразумения за стратегическо партньорство с Бразилия и Мексико. 
В подкрепа на секторните политики бяха създадени инструменти като програмата 
„EurosociAL“ „EurocLima“ и други, свързани с образованието. Също така беше 
създадена Евро-латиноамериканска парламентарна асамблея (EuroLat). ЕС продължава 
да бъде водещ инвеститор в региона, втори по значимост търговски партньор и най-
голям донор на помощ за развитие. 

 

                                                      
1

  Досега са проведени срещи на върха, както следва: Рио де Жанейро, 1999 г.; Мадрид, 2002 г.; Мексико, 2004 г.; Виена, 
2006 г.; Лима, 2008 г. 

2
  Съобщение на Комисията до Европейския парламент и до Съвета „Европейският съюз и Латинска Америка: глобални 

участници в партньорство“ COM(2009) 495/3. 
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2.3 Що се отнася до гражданското общество бяха изградени връзки с представителните 
институции на организираното гражданско общество в подрегионите на Латинска 
Америка, беше оказана ефективна помощ за по-добра координация между различните 
сектори (работодатели, синдикати, трети сектор) от двата континента, задълбочено 
беше сътрудничеството с регионалните парламенти. ЕИСК има статут на наблюдател в 
EuroLat, с която подписа протокол за сътрудничество, към който могат да се 
присъединят наши равностойни институции в Латинска Америка. В рамките на 
стратегическото партньорство ЕС-Бразилия беше създадена кръглата маса ЕС-Бразилия 
между ЕИСК и бразилския Съвет за икономическо и социално развитие (СИСР). 
От своя страна, ЕИСК допринесе за укрепването на структурите с участие на 
гражданското общество в процесите на интеграция на подрегионално равнище в 
Латинска Америка и бяха направени стъпки, все още незадоволителни, за участието на 
ОГО в процеса на преговори, в признаването на принципа на институционализация на 
инструментите за проследяване и консултация в споразуменията за асоцииране и 
необходимостта тези споразумения да включват социално, трудово и екологично 
измерение. 

 
3. Към качествен напредък в стратегическото партньорство между двата региона 
 
3.1 Новият политически контекст е белязан до момента от световната икономическа криза, 

предизвикателствата, свързани с околната среда, икономическия растеж в Азия, 
блокирането на преговорите в СТО, нарастването на миграционните потоци и 
активизирането във всички посоки на отношенията юг-юг и възникването на нови 
форуми на управление в света – Г-20, БРИК. В този контекст развиващите се страни 
играят все по-голяма роля, което трябва да намери отражение и в други институции, 
като международните финансови институции3 или организациите от системата на 
Организацията на обединените нации. Всичко това налага актуализиране на дневния ред 
на взаимоотношенията ЕС-ЛА и установяване на по-специални и функционални 
инструменти за развитие на заключенията от срещите на върха и от всички области на 
двустранните отношения. 

 
3.2 Същевременно в Латинска Америка се появяват нови интеграционни проекти, например 

Съюза на южноамериканските нации (UNASUR), които наблягат повече на 
политическото измерение, сигурността и отбраната, на инфраструктурата, на 
координацията на енергийната или финансовата политика. В същото време растящата 
необходимост от политика на сътрудничество в международен мащаб, станала очевидна 
в условията на криза, поставя нетърговските въпроси – рискове за околната среда, 
енергия, безопасност на храните и продоволствена сигурност, миграция, бедност и 
неравенство, международна финансова стабилност – на дневен ред в програмата на 
двата региона. 

                                                      
3

  В тази връзка вж. препоръките на ЕИСК в неговата „Програма за Европа“: „ЕС следва […] да работи в полза на 
нарастване на правомощията на развиващите се страни в международните институции, по-специално в МВФ и 
Световната банка“ (18.3). 
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3.3 ЕИСК смята, че новият етап изисква укрепване на политическия диалог и изготвяне на 

обновена програма, насочена както към общите взаимовръзки, така и към въпроси, за 
които се налага изготвяне на повече и по-добра международна регулация, като околна 
среда, миграции, задълбочаване на неравенствата или мир и сигурност. Това следва да 
включва изготвяне на съвместни планове за преодоляване на социалните последствия от 
икономическата и финансовата криза и засилване на сътрудничеството по въпроси, 
свързани с изменението на климата и отрицателните му последствия, промяна в 
енергийния модел, изследователската и развойна дейност и световното управление. 
В същото време следва да се запазят традиционните цели на отношенията между двата 
региона: насърчаване на социалното сближаване, регионална интеграция, засилване и 
приспособяване на програмите за сътрудничество и даване на нов тласък за 
продължаване на споразуменията за асоцииране в ход, като за целта се прилагат 
формули, които в по-голяма степен отчитат различията и гарантират в по-голяма степен 
социалното сближаване. В този смисъл ЕИСК приветства, въпреки че може още да бъде 
подобрено, съобщението на Комисията за създаване на инструмент за инвестиции в 
Латинска Америка (ИИЛА), който ще спомогне за насърчаване на регионалната 
интеграция и взаимовръзки и за развитието на секторни политики, ще засили аспекта на 
социално сближаване в споразуменията – наред с други мерки с икономически и 
социален характер – и ще насърчи инициативи за създаване на кохезионни фондове като 
действащия структурен фонд за конвергенция на Меркосур (FOCEM) или планирания 
кохезионен фонд в рамките на споразумението на митнически съюз, прието за страните 
от Централна Америка през 2007 г. 

 
4. За по-активно включване на организираното гражданско общество в целите и 

програмите на стратегическото партньорство 
 
4.1 В съответствие със собствения си опит в областта на европейската интеграция ЕИСК 

счита, че укрепването на стратегическото партньорство между двата региона и на 
политическите, икономическите и социалните му цели изисква много по-решително, 
организирано и ефективно включване на организираното гражданско общество на 
всички етапи от процеса. Социалното участие е от ключово значение за едни по-
открити, познати и прозрачни отношения, за насърчаване на по-активно включване на 
съответните общества в развитието на тези отношения и за постигане на повече 
ефективност в приеманите съвместно мерки. Взаимоотношенията между ЕС и Латинска 
Америка и Карибския басейн датират от повече от три десетилетия и почиват на връзки, 
изградени от политическите формации и социалните организации. Ето защо 
съживяването на диалога между двата региона минава не само през включването на 
нови теми в програмата или превръщането � в по-гъвкава и ефективна програма, но 
също и през улесняване на интегрирането в нея на различни участници и сектори. 
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4.2 От решаващо значение за насърчаване и легитимиране на процесите на регионалната 
интеграция е импулсът да бъде даден отдолу нагоре в рамките на организациите на 
организираното гражданско общество. По същия начин осъществяването на политики за 
социално сближаване налага създаването, както и укрепването на социални 
инструменти за участие. В този смисъл ЕИСК настоява пред Комисията при 
обновяването на програмата EurosociAL да се обмисли програма за укрепване на 
организациите на гражданското общество и на представителните му органи на 
регионално равнище. 

 
4.3 ЕИСК споделя изцяло идеята, че партньорството между двата региона следва да 

разполага с по-конкретна и оперативна програма, която да подлежи на проследяване и 
оценка. За постигането на по-голяма ефективност е необходимо, наред с другите 
действия, конструктивно включване на различните представителни организации на ОГО 
на Латинска Америка и ЕС, като например Консултативния икономически и социален 
форум на Меркосур, Консултативния комитет на системата за интегриране на 
Централна Америка (SICA), консултативните съвети на работниците и работодателите в 
страните от Андската общност, Консултативния съвет на коренните жители на страните 
от Андската общност и Асоциацията на организации на потребителите от Андската 
общност, други сходни организации в Чили, Мексико и самия ЕИСК. Всички тези 
организации могат да имат положителен принос за развитието на политики като 
социалното сближаване, борбата с изменението на климата, иновациите, миграцията и 
достойния труд, които могат да бъдат одобрени на срещата на върха и да станат част от 
програмата на двата региона. За тази цел ЕИСК предлага да поощри създаването на 
механизъм за сътрудничество между двата региона на съответните представителни 
органи на ОГО, който ще послужи за канализиране на приноса им в периодите между 
срещите на върха между ЕС и Латинска Америка. 

 
4.4 ЕИСК приветства обявеното създаване на фондация ЕС-ЛАКБ като орган за подготовка 

и проследяване и, когато е необходимо, изпълнение на мандатите от срещите на върха и 
счита, че функцията на привличане и участие на различните участници, която може да 
изпълнява тази фондация, може да се окаже много полезна в този смисъл. ЕИСК, в 
качеството си на най-представителния орган на организираното гражданско общество, 
настоява да бъде включен в управителния орган на бъдещата фондация ЕС-ЛАКБ. 

 
4.5 Както беше поискано на всички предходни срещи на върха, това участие на ОГО следва 

да бъде отразено в споразуменията за асоцииране чрез създаване на съвместни 
консултативни комитети; включване в упоменатите споразумения на социално, трудово 
и екологично измерение; включване и консултиране на гражданското общество в 
анализа на въздействието от тези споразумения. 
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4.6 Също така ЕИСК призовава да се предвиди участие на ОГО в рамките на 
стратегическото партньорство между Мексико и ЕС, подобно на това, което е признато 
на гражданското общество в двете страни, подписали споразумението за стратегическо 
партньорство между ЕС и Бразилия, посредством създаването на кръгла маса, в която 
да вземат участие представителните организации. 

 
4.7 ЕИСК счита, че ефективната интеграция на организираното гражданско общество в 

стратегическото партньорство между двата региона изисква задълбочаване на неговото 
сътрудничество в рамките на Евро-латиноамериканската парламентарна асамблея. 
В тази връзка Комитетът ще координира ефикасна система за комуникация с 
асамблеята и ще предава, като институция, която има статут на наблюдател в 
съвместната Евро-латиноамериканска парламентарна асамблея (EuroLat), приноса на 
организациите на гражданското общество по теми, които са предмет на обсъждания и 
консенсус в рамките на тази институция. Създаването на механизъм за сътрудничество 
между двата региона, упоменат в параграф 4.3, ще допринесе в значителна степен за 
този процес. 

 
4.8 От своя страна, ЕИСК настоява за по-активно участие на социо-професионалните 

организации в определянето и разработването на втория етап от програмата 
„EurosociAL“. Комитетът счита, че би могъл да допринесе по-ефективно за работата на 
Форума за социално сближаване, ако бъде включен в по-голяма степен в неговата 
подготовка и провеждане. 

 
5. Социално-икономически аспекти на отношенията ЕС-Латинска Америка 
 
5.1 Имиграционна политика на Латинска Америка и ЕС 
 
5.1.1 Нарастването на миграционните потоци в посока от Латинска Америка към Европа 

налага поставянето на евро-латиноамериканския диалог относно миграциите сред 
централните теми на програмата на двата региона. Чрез диалога трябва да бъде 
постигнат консенсус за приоритетно разработване на превантивни миграционни 
политики, които предлагат законни канали за миграция и за насърчаване на подходящи 
интеграционни политики. За целта следва да се гарантират основните права на 
мигрантите, особено трудовите и социалните им права. Следва да се подпишат 
споразумения за признаване на професионалните квалификации на имигрантите, да се 
улеснят процедурите за временна миграция и за събиране на семейството за 
работниците имигранти, установени в Съюза, както и да се подпишат споразумения за 
насърчаване на правото на политическо участие на имигрантите. Същевременно следва 
да се осигури реципрочност при третирането на мигрантите от ЕС към ЛАКБ. 
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5.1.2 Относно миграционните потоци, временни (командировани работници) или постоянни 
(класическа емиграция), следва да бъдат намерени решения в областта на 
предоставянето на услуги или корпоративните инвестиции, за да се предотврати 
двойното плащане на социално-осигурителни вноски на временно командированите 
работници от ЕС в Латинска Америка и обратно както в държавата по произход, така и 
в държавата, където са наети на работа. Двойното социално осигуряване би могло да се 
избегне чрез двустранни инструменти, които да регулират хармонизирането на 
приложимите закони. 

 
5.1.3 По отношение на класическата имиграция е необходимо регламентиране на 

прехвърлянето на осигурителни права, и по-специално на пенсионни права. 
Приемането или въвеждането на упоменатите механизми, сходни на съществуващите в 
други области, както от страна на ЕС, така и на Латинска Америка, би обогатило 
институционалните отношения и би облекчило положението на работниците 
имигранти, които при приключване на професионалната си дейност биха могли да се 
върнат в страните си с придобитите пенсионни права, резултат от труда и 
осигурителните им вноски. 

 
5.1.4 За да не бъдат принудени работниците мигранти да приемат краткосрочно събиране на 

семейството и произтичащо от това отдалечаване от страната на произход, би могло да 
се предвиди признаването на семейни надбавки, в случай че работникът извършва 
трудовата си дейност в една държава, а семейството му живее в друга. Това би дало 
възможност за прехвърляне на права към местата, където живеят семействата, с 
благоприятни последици за двете страни. В този смисъл и като първа стъпка 
споразуменията за партньорство между ЕС и ЛАКБ, които вече съществуват или са в 
процес на договаряне, биха могли да включат клаузи за социално осигуряване, 
подобни на тези в споразуменията за евро-средиземноморското сътрудничество4. 
Накрая, и с оглед на съществуването на многостранна ибероамериканска конвенция за 
социално осигуряване5 и Регламент (EO) № 883/2004, би могла да се проучи 
възможността за координация между тези два инструмента, което би било от полза за 
работниците и предприятията. Това би спомогнало за подобряване на икономическите 
и социалните отношения между ЕС и Латинска Америка. 
 

5.1.5 Комитетът смята, че е особено важно следващата програма „EurosociAL II“ да включва 
сред приоритетите си въпроса за миграцията между ЕС и Латинска Америка. 
Също така Комитетът призовава във връзка с ефективното осъществяване на 
предложението на Европейския парламент да бъде създадена Обсерватория на 
миграцията между двата региона. 

 
                                                      
4

  Решение на Съвета и на Комисията от 24 януари 2000 г. относно сключването на Евро-средиземноморско споразумение 
за асоцииране между Европейските общности и техните държави-членки, от една страна, и Кралство Мароко, от друга 
страна (2000/204/ЕО), ОВ ЕО L 70 от 18.03.2000 г., стр. 1, по-конкретно от член 64 до член 68. 

5
  http://www.oiss.org/IMG/pdf/Convenio_2007_esp.pdf. 
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5.2 Социално сближаване 
 
5.2.1 Както показва европейският опит, политиката на сближаване се нуждае, освен от 

структурни фондове, от цялостен и последователен подход, който включва пакет от 
политики, от макроикономическата стабилност до борбата срещу дискриминацията. 
Сближаването зависи основно от националните политики и ресурси. Ето защо, 
Латинска Америка следва да акцентира в по-голяма степен върху вътрешните 
политики: данъчна политика, социална защита, активни политики за насърчаване на 
конкурентоспособността и достойния труд. 

 
5.2.2 Насърчаването на социалното сближаване в процесите за регионална интеграция налага 

планирането на пакет от мерки, от признаването на съществуващите асиметрии между 
страните и регионите до други действия, свързани с инфраструктурата, кохезионните 
фондове, хармонизиране на законодателствата, политиките за регулиране, ефективните 
инструменти за уреждане на спорове, политиките за хармонизиране на трудовите 
законодателства, съвместното управление на миграцията, индустриалната политика и 
управлението на производствените сектори. Извън изключително институционалния 
подход, партньорството между двата региона според ЕИСК изисква постигането на 
напредък в секторния диалог с цел изготвяне на план за действие на двата региона, 
който да може да доведе до ускоряване на интеграцията и да допринесе за 
икономическо и социално сближаване в региона чрез усилия за отстраняване на 
вътрешните асиметрии между страните и регионите. 

 
5.2.3 ЕИСК счита, че установяването на демократична рамка в областта на трудовите 

взаимоотношения, която трябва да бъде силно насърчена, разрастването на 
възможностите за достоен труд, изваждането на светло на сивата икономика, 
социалната защита, колективното договаряне и социалният диалог са ключови фактори 
за социалното сближаване. Ето защо той призовава „EurosociAL II“ да включи 
социалните партньори в оценката на натрупания първоначален опит по програмата 
„EurosociAL“ в тези области, както и в разработването и управлението на нейното 
продължение. 

 
5.2.4 ЕИСК счита, че за социалното сближаване е от основно значение да се признаят 

правата на коренните жители, както е посочено в Конвенция № 169 на МОТ от 1989 г. 
относно коренното население и населението, водещо племенен начин на живот в 
независимите страни. 
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5.3 Споразумения за асоцииране 
 

5.3.1 С цел да бъдат улеснени текущите преговори по споразуменията за асоцииране и да се 
допринесе за постигане на целите за социално сближаване на двата региона, според 
ЕИСК в това споразумение, което включва задълбочена либерализация на 
икономиката, следва да се вземат предвид съществуващите асиметрии между 
съответните подрегиони в Латинска Америка и ЕС. За целта следва да се използват 
инструменти като оценките за устойчивост (като се предвиди постоянното участие на 
организираното гражданско общество в оценката на въздействието), признаване на 
принципа за специално и диференцирано третиране на по-слабо развитите страни, 
установяване на изключения и преходни периоди в секторите, в които това би било 
необходимо, и диференциран подход по отношение на сътрудничеството за развитие. 
Освен това следва да бъде даден тласък на фондовете за конвергенция. 

 

5.3.2 От друга страна, ЕИСК счита, че е от основно значение ЕС да продължи политиката си 
за подкрепа на процесите на регионална интеграция в Латинска Америка. Счита също, 
че както многостранните преговори, които вече се водят с някои страни, така и 
установените стратегически партньорства с други страни, трябва да спомагат за 
постигане на регионални споразумения и укрепване на процесите на интеграция. 
Във връзка с това би следвало да се използват стратегия и мерки, подобни на тези, 
упоменати в параграф 5.2.2. Според ЕИСК това е от първостепенно значение за 
партньорството между двата региона и съществено условие за превръщането на 
Европа и Латинска Америка в световни партньори в многостранното управление. 

 

5.3.3 ЕИСК призовава за разработването и прилагането на разпоредбите на споразумението 
за асоцииране между Европейския съюз и Чили относно участието на гражданското 
общество. Във връзка с това Комитетът настоява да се извършват консултации с него, 
както и с представителните организации на чилийското ОГО. Освен това приканва 
съвета по асоцииране в рамките на споразумението ЕС-Мексико да създаде съвместен 
консултативен комитет като орган, който да отговаря за проследяването и 
консултациите с организираното гражданско общество в рамките на споразумението. 
 

5.4 Сътрудничество 
 

5.4.1 През последните години бяха положени значителни усилия за адаптиране на 
сътрудничеството за развитие на ЕС към настъпилите промени в програмата за 
развитие, включително по отношение на страните със средни доходи. Без да поставя 
под съмнение приоритетното насочване на средствата към най-бедните страни от 
региона, възприето от ЕС, ЕИСК счита, че трябва да бъде продължено 
сътрудничеството със страните със средни доходи, като се акцентира върху 
стратегически цели като макроикономическа стабилност и стабилност на финансовата 
система, укрепване на институционалния капацитет, ефективност и ефикасност на 
публичните политики, данъчни реформи, производствен капацитет и инвестиции в 
човешки капитал, както и иновации и подкрепа за социалните партньори като 
инициатори на институционалните и законодателните промени. 
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5.4.2 За успешното сключване на споразуменията за асоцииране следва да бъдат адаптирани 
в по-голяма степен програмите за сътрудничество, така че да могат да оказват 
подкрепа на политиките, свързани с промяна на системите за производство и 
повишаване на конкурентоспособността, като специално ударение трябва да бъде 
поставено върху възможностите на МСП, улесняването на търговията и физическата 
връзка между пазарите. 

 

5.4.3 Също така следва да се засилват търговските възможности и да се насърчи приемането 
на общи политики в рамките на процеса на регионална интеграция в подкрепа на 
социалното и териториалното сближаване, както и на намаляване на вътрешните 
асиметрии. Що се отнася до сътрудничеството в областта на образованието, научните 
изследвания и технологиите, то може да спомогне за промяна на производствените 
системи и да окаже подкрепа на националните политики за НИРДИ, както чрез 
публичните институции, така и чрез програми за насърчаване, насочени към частния 
сектор. 

 

6. Иновации, промяна на моделите на производство и развитие 
 

6.1 В навечерието на шестата среща на върха между страните от ЕС и ЛАКБ 
правителствата решиха, че иновациите ще бъдат в центъра на дискусиите. Иновацията 
е една от основните, ако не и основната движеща сила на развитието. Тя позволява 
дълги и устойчиви цикли на растеж и благоденствие. Въпреки че промишлеността 
остава в основата на техническия прогрес, в наши дни иновацията обхваща и други 
производствени сектори: услуги, селско стопанство и енергия, и в заключение е 
необходима за нарастването на производителността в много други области. 

 

6.2 Иновацията е определящ фактор в още две важни тенденции, характерни за 
глобализацията на икономиката: развитието на икономика на знанието и преход към 
устойчива икономика. В тези две области необходимо условие e взаимодействието 
между световното и местното измерение на иновацията. 

 

6.3 Комитетът ще предложи на сродните си организации от Латинска Америка 
шестата среща на организираното гражданско общество в Европейския съюз и Латинска 
Америка да се произнесе по въпроса за значението на иновацията за промяна в 
моделите на производство, развитието и социалното сближаване, както и за различните 
аспекти на социалното измерение, които съпътстват иновацията. Това се отнася особено 
за отношенията между двата региона в момент, в който те имат за цел изграждане на 
„мрежа“ от споразумения за асоцииране, включващи зони за свободна търговия. 
Амбициозните цели на тези споразумения за икономическа либерализация, които се 
считат от вида „СТО плюс“, тъй като стигат по-далеч от договореното в рамките на 
споменатата организация, предполагат значителни разходи за привеждане в 
съответствие, които трябва да бъдат компенсирани с активни политики за промяна на 
моделите и модернизация на производството и повишаване на конкурентоспособността. 
За целта водеща роля трябва да има изграждането на национални системи за 
изследователска, иновационна и развойна дейност. 
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6.4 Трансферът на технологии е особено важен предвид ключовата му роля в 
иновационните процеси. Високите изисквания за защита на правата на интелектуална 
собственост, залегнали в споразуменията за асоцииране, могат да бъдат стимул или 
гаранция за трансфера на технологии от страна на европейските инвеститори, но в 
същото време могат да бъдат сериозна пречка за създаване или трансфер на технологии 
и иновации, както сочат някои правителства от региона. Поради това е особено важно 
тези споразумения да бъдат по-гъвкави и да съдържат формули, които да отчитат 
значителните асиметрии между двата региона в тази област, като за целта бъде 
включено гореспоменатото сътрудничество за развитие на ЕС. 

 

6.5 ЕС разполага вече с голям брой инструменти за сътрудничество с Латинска Америка в 
областта на научноизследователската, развойната и иновационната дейност. 
По-конкретно следва да се споменат тези от Седмата рамкова програма и 
споразуменията за технологично сътрудничество, подписани с по-развитите страни от 
региона, както и програмите за стипендии и академично сътрудничество между двата 
региона (Albán, ALFA) и тези, които се управляват от ГД „Образование и култура“ на 
Европейската комисия. Освен това досега не съществува интегрирана стратегия, която 
да обхваща всички тези инструменти и да ги свързва с целите на партньорството между 
двата региона. Необходимо е да се преодолее настоящата разпокъсаност на 
инструментите, особено в рамките на Комисията, и да се гарантира, че те допринасят за 
укрепването на националния капацитет в областта на научноизследователската, 
развойната и иновационната дейност. В тази връзка следва да се припомни значението 
на изграждането на Общо пространство за висше образование и изследователска 
дейност между ЕС и ЛАКБ като част от „стратегическото партньорство“ между двата 
региона, и на една програма за иновации и развитие между тях. Сътрудничеството в 
областта на образованието, науката и технологиите може да подпомогне промяната в 
моделите на производство и националните политики в областта на 
научноизследователската, развойната и иновационната дейност. 

 

6.6 Иновацията обхваща също много други важни области за партньорството между двата 
региона, като подобряването на стандарта и качеството на живот на населението, не 
само поради въздействието � например върху нарастване на производителността в 
производството на храни, което може да допринесе за самостоятелното задоволяване на 
потребностите от храни, но и по-специално чрез прилагането на новаторски методи и 
технологии и нови продукти и услуги в области като здравеопазването, образованието и 
социалното осигуряване. По този начин може да бъде улеснен достъпът на определени 
категории от населението до тези услуги и да бъде отстранена дискриминацията в 
областта на използването на информационните и комуникационните технологии. 
От друга страна, новите технологии за производство на енергия от възобновяеми 
източници, за подобряване на енергийната ефективност и намаляване на замърсяването, 
причинено от изкопаемите горива, както и онези, които имат за цел да разрешат 
проблема с недостига на питейна вода и опустиняването, са примери за значението на 
иновациите за подобряване на качеството на живот на гражданите. 



- 13 - 

REX/277 - CESE 263/2010   ES – PS/FM/TD/TC-TD/TC/gd/mp/ld .../... 

 
6.7 Съществува консенсус, че трите стълба, върху които почива иновацията, са знанието, 

институциите и предприятията. Следователно основните участници в процеса на 
иновации са най-общо университетите, обществените институции и производствените 
центрове. Въпреки всичко иновацията може да произтича от различни видове знание: 
научно, технологично, изконно или натрупано (напр. местните жители, които са 
запознати със свойствата на растенията, или квалифицираните работници на дадено 
предприятие). По същия начин, когато се говори за институции (различни от пазарните), 
става въпрос за агенциите и други обществени институции, но освен това са важни и 
друг тип институции за насърчаване на иновациите, каквито могат да бъдат например 
тези, които регулират трудовите правоотношения. Накрая иновацията има връзка не 
само с производствения сектор и предприятията, но и със социалния сектор 
(здравеопазване, образование, жилища, отбрана, правосъдие, сигурност) или с околната 
среда (вода, почви, биоразнообразие, обезлесяване и т.н.). 

 
6.8 Теоретично се признава необходимостта от разглеждане на иновациите в цялостна 

социална перспектива, възприемани като системно цяло, което засяга обществото в 
неговата съвкупност и на всичките му равнища, включвайки цяла серия различни 
аспекти, от тези с чисто научен или технически характер до социалните и 
институционалните. Ето защо, от 90-те години започна интегриране на социо-
културните и организационни аспекти на явлението иновации, на които преди това не 
беше отделяно достатъчно внимание. В исторически план технологичните иновации 
вървят редом със социалните иновации или социалното измерение на иновациите и 
обратно. Връзката между социална иновация и икономическо развитие е очевидна и би 
могло да се твърди, че социалното измерение на иновацията има трансцедентно 
значение, особено в контекста на началното структурно развитие. 

 
6.9 Друга съществена характеристика на иновациите е способността им да създават 

социална тъкан, като формират социални връзки между индивидите, групите, 
общностите и институциите на базата на консенсус (общи блага, общ интерес, 
споделена съдба и т.н.). Тези връзки, от своя страна, са полезни за създаването на 
социална среда, благоприятна за въвеждането, усвояването и разпространението на 
иновациите. 

 
6.10 Впрочем не трябва да се забравя, че съществуването на социални бариери като 

бедността е обективна пречка пред иновационните процеси. От една страна, защото 
ограничава усвояването на нарастването на производството в резултат на иновациите, 
поради липса на платежоспособни клиенти и, от друга страна, защото липсва човешки 
капитал, способен на насърчава и развива иновационните процеси. 
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6.11 Освен това иновациите са плод на сложна съвкупност от взаимоотношения между тези, 
които произвеждат, разпространяват и прилагат различните видове знания. Често 
иновацията изисква, в индустриалните и развойните клъстери например, голям 
динамизъм на регионално и местно равнище, който е невъзможен без участието на 
организациите на гражданското общество. Иновацията включва дълбока културна 
промяна, ако бъде поставена в центъра на икономическите и социалните стратегии. 
В корпоративен план иновациите изискват значителни и дългосрочни инвестиции. Това 
предполага социално приемане на промените и на системите на трудовите 
взаимоотношения, основано на договарянето и консенсуса, в допълнение към 
политиката за обучение на човешкия капитал на различните етапи и на различните 
равнища като професионалното обучение и ученето през целия живот. 

 
6.12 За целите на настоящото становище и предвид гореизложеното се налага следното 

заключение: значението на социалното измерение на иновациите. За да се избегне 
рискът, породен от технократичния подход към иновацията, следва да се подчертае 
значението на социалното участие в тези процеси и на институционалните рамки, които 
го пораждат и го правят възможно. Това е особено важно за ЕИСК, който се стреми към 
реално участие на заинтересованите страни и на представителните им органи в 
предложенията, свързани с човешкия капитал, и най-общо с включването на социалните 
въпроси в плана за действие в областта на иновациите, който ще бъде изготвен на 
срещата на върха. 

 
 
Брюксел, 17 февруари 2010 г. 
 

_____________ 
 


