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Въздействие на социалните инвестиции

В условията на криза съществува огромна потребност от социални инвестиции, за да се

Има решения на 

кризата 
Извънредна среща на

и
организираното
гражданско
общество

противодейства на нарастващата опасност от обедняване. Те имат също така

значителен потенциал за заетост в целия ЕС. Социалната, икономическата, фискалната

и обществената полза от социалните инвестиции ще бъдат значително по-високи, ако

те бъдат по-добре интегрирани в един убедителен макроикономически и

институционален контекст.

Социалните инвестиции трябва да се превърнат в неотменни елементи на стратегията

„Европа 2020“ и на Европейския семестър. Те трябва да бъдат изрично взети предвид в

годишните обзори на растежа и специфичните препоръки за отделните държави.

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ

На 6 и 7 март 2014 г. Група на работниците в 
ЕИСК се събра в Атина на извънредна среща по 
повод на гръцкото председателство на Съвета на 
Е й С 6 б

Извънредна среща на 

групата на 

работниците Съвместно предприятие Shift2Rail

Възраждането на железопътния транспорт е ключова цел на транспортната политика на

ЕС, която трябва да даде възможност на железопътния транспорт да се конкурира

успешно с други видове транспорт. ЕИСК смята съвместното предприятие Shift2Rail за

инициатива с основно значение, за да се даде възможност на европейската

промишленост да запази доминиращата си позиция в стратегическия сектор на

железопътните превози. То има и специално значение за заетостта. За да могат
Европейския съюз. Срещата на 6 март беше 
посветен на средносрочна оценка на гръцкото 
председателство от Йоанис Вроуцис, министър на 
труда, социалното осигуряване и социалните 
грижи, с интервенции от представители на 
гръцките синдикати. За да се свържат гръцкото и 
италианското председателства, и за да се 
подготви следващото извънредното заседание на 
групата в Италия, делегация от италианския
Национален съвет на икономиката и труда (CNEL) 
представи приоритетите на италианското
председателство на ЕС. Друга точка от дневния 
ред беше представянето на настоящата социална 

Г

амбициозните цели на Shift2Rail , оценени на 1,4 милиарда евро, да бъдат постигнати,

предвиденият общ бюджет – 920 милиона евро – трябва да бъде увеличен чрез

допълнителни средства.

Вътрешен енергиен пазар 

Енергията от възобновяеми източници — както вятърната, така и слънчевата — дълго

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ

и икономическа ситуация в Гърция от синдикална 
гледна точка. На 7 март срещата се фокусира 
върху бъдещото демократично управление на ЕС 
и ролята на Европейския парламент, особено в 
хода на подготовката за предстоящите избори за 
Европейски парламент. Демократичната 
легитимност за ролята и работата на Тройката 
също попадна във фокуса на дебат. Думата взеха 
Алкехандро Каркас, докладчик на Европейския 
парламент, и Роналд Янсен, автор на изследване 
на ЕКП по същата тема.  Накрая участниците
обсъдиха възможни начини, по които Европа, 
изправена пред настоящата криза, би могла да 

време представляваше нова технология, чието развитие налагаше намесата на

държавата. С оглед на технологичния напредък, намаляващите разходи за инвестиции в

слънчеви панели и увеличаването на производството много държави членки предприеха

реформа на своите схеми за подпомагане на енергията от възобновяеми източници.

ЕИСК призовава Комисията да ускори действията си, за да позволи превръщането на

потребителите в „потребители - участници“ на пазара на електроенергия и да приеме

мерки и инициативи, насочени към извличане на максимална полза от публичната

намеса с цел премахване на енергийната бедност.

В името на общия икономически интерес дадена държава членка може да обвърже
въведе решения, различни от политиката на 
строги икономии, тъй като тя води само до 
влошаване на условията на живот, като
същевременно държи икономиката заключена в 
един порочен кръг на рецесия.

електроснабдяването с определени задължения за обществена услуга. Всеобщият достъп

до енергия следва да бъде в основата на европейската енергийна политика и да

залегне в Договора.

ЦЕЛИЯТ ТЕКСТ

Всички избрани становища от 497-мата пленарна сесия на ЕИСК 
можете да намерите тук

http://www.knsb-bg.org/pdf/eisk/497/Wazdeystwie_na_socialnite_investicii.pdf
http://www.knsb-bg.org/pdf/eisk/497/Sawmestno_predpriatie_Shift2Rail.pdf
http://www.knsb-bg.org/pdf/eisk/497/Watreshen_energien_pazar.pdf
http://www.knsb-bg.org/index.php?option=com_content&view=article&id=2996:izbrani-stanovishta-ot-497-ma-plenarna-sesiya-na-eisk&catid=77&Itemid=186

