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Структура на документа 
 
1. Изложената по-долу декларация е насочена преди всичко до гражданите на Европа. 

Без тях и тяхното участие европейският проект би бил обречен на провал. Те са 
главните действащи лица в настоящите трудни времена. 

 
2. Във втората част на документа ще бъдат посочени основанията за преосмислянето на 

механизмите за европейско управление с цел пълно използване на потенциала на 
организираното европейско гражданско общество, като се използва за основа 
общностният метод. 

 
3. В третата част е изложен планът за действие, насочен към новия състав на 

Европейския парламент и на Европейската комисия, в който се предлага набор от 
конкретни мерки въз основа на дейностите и становищата на ЕИСК. 
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I. Декларация на Европейския икономически и социален комитет (ЕИСК) 
 

Вашият глас за конкурентоспособен, социален, справедлив и демократичен 
Европейски съюз 

 
Пет години, през които да спасим Съюза! 

 
Европа е на кръстопът. Разполагаме с пет години, през които да спасим и да възстановим 
Съюза като извлечем поуки от финансовата криза, която доведе до социална и политическа 
криза. Изборите за Европейски парламент през 2014 г., както и подновяването на състава на 
Европейската комисия, предоставят възможност за промяна на политиките и за провеждането 
на широк дебат относно бъдещето на Европа. 
 
В качеството си на мост към гражданското общество Европейският икономически и социален 
комитет насърчава всички участници в политическия живот да продължат усилията за 
постигане на социална и справедлива интеграция на участието. Трябва да изградим 
солидарност, за да противодействаме на националните вражди и нарастващия егоизъм. 
Провалът във връзка с управлението на кризата доведе до насърчаване на популизма и даде 
нов тласък на антиевропейските движения. Ето защо трябва да отговорим ясно и изчерпателно 
на страховете на европейските граждани, свързани с икономическата ситуация и 
безработицата. 
 
Отговорът се състои не в национализма и популизма, а в предприемането на европейски 
действия. Това, от което се нуждаем, е инвестиционна програма, насочена към структуриране 
на икономиката и обществото, така че те да бъдат ефективни по отношение на използването на 
ресурсите, устойчиви, иновационни, приобщаващи и чувствителни към нуждите на 
застаряващото население на Европа. Това ще подготви Европа за бъдещето и ще я направи 
конкурентоспособна в международен план. Отговорът би трябвало да бъде насочен към 
отделния гражданин. 
 
Европейският парламент играе решаваща роля за промяна на курса на настоящата 
политика. Парламентът може да помогне на Европейския съюз да се преобрази чрез 
консолидиране на Икономическия съюз, Социалния съюз, Демократичния и гражданския 
съюз и възстановяване на доверието на европейските граждани. 
 
Призоваваме за изграждане на конкурентоспособен, социален, справедлив и демократичен 
Съюз, който използва пълноценно потенциала на Европа; Съюз със стабилни ценности, права и 
политики; един истински Съюз. Ето защо да се гласува е от толкова решаващо значение! 
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II. Аргументи в полза на приемането на План за действие за Европа. 
Общност, изградена въз основа на ценности. Минали и настоящи предизвикателства и 

визия за бъдещето 
 

1. Важно е да се помни контекстът, в който беше създадена Европейската общност и 
който я направи необходима. След Първата и Втората Световна война Общността беше 
разумен отговор на най-ужасяващите конфликти, познати дотогава на човечеството. 
След 70 години мир някои са забравили, че постигането на всяко едно от последващите 
постижения не би било възможно без това първоначално постижение. Европа посрещна 
Голямата депресия като разделен континент и последиците бяха травмиращи: масова 
безработица, глад и отчаяние; икономическа криза, която даде тласък на национализма 
и на расовата и класовата омраза. Пряката последица от тези развития и разделения 
беше войната. Твърдо решени да не позволят това да се случи отново, 
основоположниците на обединена Европа най-напред създадоха Европейската общност 
за въглища и стомана (ЕОВС), а мирът, който беше установен вследствие на 
създаването на Европейските общности, беше тяхното най-голямо постижение. 

 
1.1 Със съзнанието, че макар историята да не се повтаря просто от само себе си, 

някои модели могат да се повторят и това се случва на практика, днес трябва 
категорично и ясно да затвърдим неделимите и универсални ценности — зачитане на 
човешкото достойнство, свобода, равенство, солидарност и многообразие, върху които 
е изградена Европа, както и основните принципи — демокрация, принципи на 
правовата държава и права на човека, които ги направиха възможни. За укрепването на 
тези ценности Европа разработи демократични процеси и инструменти за социална 
интеграция. Възпитаването на европейските граждани в тези ценности, към които да се 
придържат и да разпространяват, също се превръща в приоритет. Европа има нужда от 
политики, които съответстват на тези ценности. В исторически план Европейската 
общност и нейният приемник — Европейският съюз — са нещо напълно уникално. 
В ключови моменти от своята история Европа е успявала да извърши дръзки 
новаторски промени с дълбоки последици в демократично и институционално 
отношение. В такъв случай, защо да не подходим новаторски днес, в момент, когато е 
настъпила умора от интеграцията, солидарността между държавите е нестабилна, 
а гражданите излизат на улиците с искания за по-добри условия на живот и реално 
участие в демократичните процеси? 

 
1.2 ЕИСК е твърдо убеден, че два сценария за бъдещето на Европа са недопустими. 

На първо място, разпадането на ЕС и връщането към междуправителствения подход, 
което ще бележи края на пътя към европейската мечта за „Европа на гражданите“. 
Този вариант, подкрепян от политическите сили, които най-силно се противопоставят 
на европейската интеграция в много страни, би могъл най-просто казано да постави 
мира и бъдещите поколения в опасност. На второ място, запазване на статуквото — 
фактическото решение, което предлагат мнозинството от политическите сили. Това би 
означавало запазването на един едностранчив Европейски съюз с голям пазар, 



- 4 - 

EESC-2014-02074-00-00-RES-TRA (EN) …/… 

който все повече се отваря към света, от една страна, и бюрократични процедури за 
мониторинг и координация, от друга. Повече от очевидно е, че нараства броят на 
хората, отхвърлящи тази „незавършена и сложна Европа“, която не ги защитава и 
по-скоро ги разделя, вместо да ги обединява. 

 
1.3 Комитетът изразява подкрепата си за друг сценарий, в който се използва приносът на 

европейските икономически и социални участници, за да се идентифицират и 
консолидират нашите общи интереси и върху тази основа да се изработят общи 
политики, които насърчават европейското гражданство, демокрацията и взаимната 
солидарност. Поемането по този път ще направи необходимо преоткриването на 
общностния метод, предвиден от Жан Моне. Общностният метод „Plus“ би означавал 
наличието на силни институции със силна европейска визия, които работят редом с 
гражданското общество за развитието на европейския проект. Това би означавало също 
така ограничаване на междуправителственото измерение1. 

 
1.4 Европа има сили за демократични иновации чрез подемането на различни инициативи 

на местно, национално и европейско равнище (напр. Европейската гражданска 
инициатива). Общностният метод „Plus“ представлява по-структуриран и 
по-всеобхватен метод и значителен напредък в сравнение с обичайните процеси на 
консултация, както и визия за истински диалог с основните социални и икономически 
партньори — диалог с пряко въздействие върху политиките на Съюза. Договорът от 
Лисабон вече проправи пътя за постигането на по-силна демокрация на участието в 
Европа. Този потенциал обаче трябва да бъде разработен в по-голяма степен. Решение, 
взето в дадена държава, може дълбоко да засегне хората в други държави. Нуждаем се 
от по-силни институции, които да позволят на държавите членки да се справят с тази 
ситуация. 

 
1.5 За тази цел, както и в резултат на изборите за Европейски парламент и подновяването 

на състава на Европейската комисия, 2015 г. е най-подходящият момент за 
организиране на Европейски конвент за демокрация на участието и активно 
гражданство. Конвенцията е необходима не само за постигане на напредък в дебата за 
демократичната същност на Европа, но също и за изграждането на истинска програма 
за гражданите, която да бъде разгледана от Съюза и държавите членки. 

 
1.6 Съюз, който е насочен към гражданите, следва да обърне внимание на основните грижи 

на европейците. Съгласно проучването на Евробарометър2 от декември 2013 г. 
доверието на гражданите в Европейския съюз е достигнало най-ниското от всички 
регистрирани нива от 31%, а две трети смятат, че техният глас не се чува в ЕС. 
Безработицата и икономическата ситуация (посочени съответно от 51% и 33% от 

                                                      
1 

 Вж. становището относно „Обновяване на общностния метод“ от 21 октомври 2010 г. – SC/033 – CESE 1363/2010. 
2

  Стандартен Евробарометър 80, декември 2013 г., http://ec.europa.eu/public_opinion/archives/eb/eb80/eb80_first_en.pdf. 
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респондентите) определено са най-често споменаваните въпроси, които безпокоят 
европейците, докато като двата най-важни проблема, пред които е изправен ЕС, 
се определят безработицата (48% от респондентите) и икономическата ситуация 
(38% от респондентите). Въпреки ниското равнище на общото доверие в способността 
му за преодоляване на кризата, ЕС все още се разглежда като партньорът, намиращ се в 
най-добра позиция да предприеме ефективни действия за противодействие на 
последиците от финансовата и икономическата криза (както е посочено от 
22% от респондентите — едно относително мнозинство). 

 
1.7 Поради кризата, от която европейците не виждат изход, защитата на основните права е 

застрашена от нарастващите неравенства и антидемократичните нагласи, и трябва да 
бъде поставена на по-предно място в дневния ред на Европейския съюз. На свързания с 
това въпрос за достъпността — като човешко право за лицата с увреждания —трябва 
също да се обърне специално внимание3. 

 
1.8 ЕИСК може да спомогне за засилването на демократичната устойчивост — 

способността на политическите институции и социалните организации да насърчават 
основните права, демократичните ценности, плурализма и толерантността. В момента 
основната движеща сила на европейската програма е икономическата криза и нейното 
въздействие. Приоритетна задача за институциите на ЕС е да изкоренят 
антидемократичния дискурс и нагласи, които много скоро могат да се превърнат в част 
от политическото пространство в някои европейски държави. 

 
1.9 Важно е също така да се укрепят институциите, които участват в гражданския диалог 

на всички равнища. Процесът на вземане на решения отново трябва да бъде обвързан с 
въпросите, които безпокоят гражданите, чрез взаимодействие с организираното 
гражданско общество. Жизнеспособността на националните институции и 
институциите на ЕС е заложена на карта, а процесите на консултация и постигане на 
консенсус могат да внесат легитимност и съдържание. 

 
1.10 На последно място, понятието солидарност трябва да бъде разширено, така че да 

включва и други видове взаимодействия (например, солидарност между поколенията, 
между лицата с и без увреждания). Солидарността се изгражда постепенно, с течение 
на времето и посредством устойчив процес на образование. Солидарността е ключът 
към изграждане на стабилна и ефективна политическа структура, а това изисква и 
по-голям бюджет на ЕС. 

 
1.11 В плана за действие се отправят конкретни предложения в три области, оказващи пряко 

влияние върху житейските възможности на всеки отделен човек, който пребивава и 
работи в ЕС. 

                                                      
3 Вж. становището относно „Достъпността като право на човека за хората с увреждания“ от 21 януари 2014 г., 

TEN/515 - CESE 3000/2013. 
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III. План за действие на ЕИСК: Европа на ценностите в действие 
 
2. ЕС се намира в състояние на постоянна промяна. Нуждаем се от ясна оценка на 

състоянието на европейското общество и политика, както и от ясно разбиране на 
настоящите предизвикателства. ЕИСК е отговорен за въвеждането на европейското 
гражданско общество в процеса на институционална трансформация и насърчаване на 
потенциала му с цел да се даде принос за по-нататъшната европейска интеграция. 
Планът за действие се основава върху опита и експертните познания на членовете на 
ЕИСК и в него са изложени редица предложения, които биха помогнали на ЕС да се 
приближи до постигането на своята цел, като същевременно се справя с текущите и 
бъдещите предизвикателства. В плана за действие се определят конкретни мерки в три 
ключови взаимосвързани и взаимно допълващи се области. 

 
2.1 Изграждане на благоденстваща Европа чрез консолидиране на Икономическия 

съюз 
 
2.1.1 През изминалите няколко години ЕИСК нeколкократно изрази своите идеи и 

предложения относно новите инструменти за икономическо управление на ЕС4. 
Те отразяват вижданията на организациите на гражданското общество относно това по 
какъв начин Европейският съюз трябва да подхожда към икономическата и социалната 
интеграция. В тези становища последователно се излага позицията, че ако европейците 
искат да се възползват от вътрешния пазар, това ще наложи завършване на 
Икономическия и паричния съюз и постигането на още по-голяма и задълбочена 
икономическа интеграция и социално сближаване, а не само по-добра координация на 
икономическите политики на държавите членки. 

 
2.1.2 Кризата ясно очерта каква е икономическата и социалната цена на „отказа от Европа“ и 

на различията, както и добавената стойност на икономическата политика на европейско 
равнище, по-конкретно — но не единствено — за страните от еврозоната. 
Установяването на Европейския механизъм за стабилност (ЕСМ), както и заявлението 
на председателя на ЕЦБ Mario Draghi от юли 2012 г., че ще направи „всичко 
необходимо“ за спасяването на единната валута временно успокоиха нестабилността на 
пазара и възстановиха вярата на европейците и предприятията по целия свят, че Европа 
няма да се разпадне и че европейската солидарност все още функционира. 

 

                                                      
4 

 Като допълнение към становищата, посочени по-долу, както и като примери, вж. също така становищата относно 
„Съобщение на Комисията — Засилване на координацията на икономическата политика за стабилност, растеж и работни 
места“ от 17 февруари 2011 г. - ECO/282 – CESE 352/2011, относно „Предложение за регламент на 
Европейския парламент и на Съвета за ефективното прилагане на бюджетния надзор в еврозоната“ - 
ECO/285 - CESE 798/2011, и относно Зелена книга „Дългосрочно финансиране на европейската икономика“ от 
10 юли 2013 г. - ECO/347 - CESE 2677/2013. 
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2.1.3 Ето защо ЕИСК приветства общия подход на четиримата председатели на 
Европейския съвет, Комисията, Еврогрупата и ЕЦБ в доклада „Към един истински 
икономически и паричен съюз“, който представиха на Европейския съвет през юни 
2012 г.5 с цел през следващото десетилетие да се постигне напредък в посока 
изграждане на по-стабилна структура на ИПС, основаваща се на интегрирани 
финансови, бюджетни и икономически рамки и на по-силно социално измерение. За 
съжаление процесът, който започна през юни 2012 г. беше до голяма степен ограничен 
до междуправителственото равнище в Съвета, докато Европейския парламент и ЕИСК 
винаги са посочвали ясно, че успехът на задълбочаването на европейската интеграция 
зависи предимно от участието на европейските граждани от самото начало на процеса. 
ЕИСК изпитва безпокойство, че един изцяло междуправителствен подход 
допълнително ще разводни подкрепата на политическите сили, социалните партньори и 
гражданското общество за постигането на по-интегрирана Европа. Впоследствие ЕИСК 
отправи подробни препоръки за по-тясното включване на гражданското общество в 
икономическото управление както на европейско, така и на национално равнище6. 

 
2.1.4 ЕИСК счита, че постигането на напредък в посока изграждане на Икономически съюз е 

спешно необходимо, тъй като основните проблеми на ЕС продължават да съществуват. 
В четирите градивни елемента за преструктуриране на ИПС, изложени в 
гореспоменатия доклад, е останала само бледа следа от опита за премахване на 
системните недостатъци на изграждането на ИПС в съответствие с Договора от 
Маастрихт. С оглед на това ЕИСК насърчава европейските институции да постигнат 
напредък в посока изграждане на икономически и фискален съюз през следващите пет 
години като необходимо допълнение към паричния съюз. Икономическият и 
фискалният съюз следва да се изгражда на основата на бюджетните взаимодействия 
между държавите членки и да включват следните компоненти: 

 

1) съвместни европейски усилия в областта на инвестирането: европейски 
инвестиционен план в контекста на интегрирана финансова рамка с цел 
гарантиране на достатъчно инвестиции за модернизиране на Европа, трайно 
благоденствие и заетост за всички, както и по-добро качество на живота чрез 
качествен растеж. Енергийната политика в Европа е от решаващо значение в този 
контекст. Един подобен план със силен стълб на социалните инвестиции в повече и 
по-добри работни места би бил насочен към обединяване на растежа на 
производителността в дългосрочен план с краткосрочното икономическо 
възстановяване. Той би могъл да даде нов импулс за качествен растеж посредством 
устойчиви индустриални политики и политики в сектора на услугите, в които се 
изтъква внимателното използване на ресурсите; 

 

                                                      
5

  http://ec.europa.eu/economy_finance/crisis/documents/131201_en.pdf. 
6

  Вж. становището относно Съобщение на Комисията „Годишен обзор на растежа за 2014 г.“ от 26 февруари 2014 г. – 
EUR/006 – CESE 7466/2013. 
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2) общ инструмент за управление на дълга на еврозоната7, включително фонд за 
обратно изкупуване на дълга, както беше поискано от Европейския парламент8, 
както и емитирането на общи облигации на еврозоната, съгласно Зелената книга на 
Европейската комисия9, както и на краткосрочни дългови ценни книжа; 

 
3) по-добра координация на фискалните политики, не само по отношение на 

разходите, като е посочено в пакета от шест законодателни акта, пакета от 
два законодателни акта и Договора за фискалния пакт, но и също относно аспекта с 
приходите, в рамките на по-добре координираните данъчни политики за 
прекратяване на укриването на данъците и засилване на демократичната 
легитимност10; 

 
4) механизми за гарантиране на депозитите и възможност за пряко рекапитализиране 

на банките, които са неликвидни, но не и несъстоятелни, чрез Европейския 
механизъм за стабилност, а също и надеждна фискална опора за възвръщане на 
доверието в банковия сектор и премахване на ограниченията върху кредитирането, 
по-специално за МСП11; 

 
5) прилагане на предварителна координация на икономическата политика в 

съответствие с предложението на Европейската комисия12, като това включва 
фискален капацитет и механизъм за солидарност на равнище ЕС за смекчаване на 
асиметричните удари13. ЕИСК приветства процедурата при макроикономически 
дисбаланси като важен инструмент на новата структура за икономическо 

                                                      
7

 Вж. становищата относно „Растеж и държавен дълг в ЕС“ от 23 февруари 2012 г. - ECO/307 – CESE 474/2012, относно 
„Икономическото и политическото бъдеще на ЕС и новият Договор“ от 22 май 2013 г. - ECO/334 - CESE 1929/2012 и 
относно „Съобщение на Комисията – Подробен план за задълбочен и истински икономически и паричен съюз: Начало 
на дебат на европейско равнище“ от 22 май 2013 г. - ECO/340 – CESE 166/2013. 

8
 Вж. резолюцията на ЕП относно „Приложимост на въвеждането на стабилизационни облигации“ от януари 2013 г. - 

P7_TA-PROV(2013)0018. 
9 

 Вж. становището относно „Зелена книга относно приложимостта на въвеждането на стабилизационни облигации“ от 
11 юли 2012 г. - ECO/326 – CESE 1576/2012. 

10 
 Вж. становището относно „Препоръка за препоръка на Съвета относно прилагането на общите насоки за 

икономическите политики на държавите членки, чиято парична единица е еврото“ от 13 февруари 2013 г. - 
ECO/336 - CESE 1932/2012. 

11
 Вж. становищата относно „Десет години по-късно – накъде върви еврото?“ 

(Икономическото и политическото бъдеще на ЕС и новият Договор)“ от 22 май 2013 г. - ECO/334 - CESE 1929/2012 и 
относно „Препоръка за препоръка на Съвета относно прилагането на общите насоки за икономическите политики на 
държавите членки, чиято парична единица е еврото“ от 13 февруари 2013 г. - ECO/336 - CESE 1932/2012. ОИСР 
неотдавна призна за някои недостатъци в своите прогнози, които се дължат отчасти на подценяването на синхронните 
мерки за строги икономия в еврозоната. Вж. OECD forecasts during and after the financial crisis: a post mortem („Прогнози 
на ОИСР по време и след финансовата криза: post mortem“), OECD Economics Department Policy Note, №. 23, 
http://www.oecd.org/eco/outlook/OECD-Forecast-post-mortem-policy-note.pdf. 

12 
 Вж. съобщенията на Комисията относно „Към задълбочен и истински Икономически и паричен съюз - Въвеждане на 

инструмента за конвергенция и конкурентоспособност “ (COM (2013) 165 final) и относно „Към задълбочен и 
истински Икономически и паричен съюз - Предварителна координация на важните реформи в икономическата 
политика“ (COM(2013) 166 final) от 20 март 2013 г. 

13 
 Вж. становището относно двете съобщения от 22 май 2013 г. – ECO/348 - CESE 3043/2013. 
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управление на Съюза. Въпреки това настоящата процедура при 
макроикономически дисбаланси на Европейския семестър трябва да бъде 
преразгледана и укрепена, така че да се намалят по симетричен начин както 
дефицитите, така и излишъците14; 
 

6) напредък към последователен бюджетен и фискален съюз посредством истинска 
координация на националните и европейските бюджети, при което се върви към 
постепенно въвеждане на общ бюджет на еврозоната, който да оформя 
макроикономическа политика в допълнение към паричната политика на общностно 
равнище15; 
 

7) по-нататъшна работа по създаването на Европейска застраховка срещу 
безработица16, така че да се облекчи паричният натиск и да не се допусне 
политиките на държавите членки по отношение на трудовите възнаграждения да 
понесат основната тежест на който и да е асиметричен удар; 
 

8) насърчаване на предприемаческия дух и улесняване на създаването и поддръжката 
на предприятията. Държавните власти следва да създават благоприятна за бизнеса 
среда посредством правила за лоялна конкуренция, подобряване на 
правоприлагането и на работата на съдебната система и да гарантират максимална 
стабилност на законодателната среда; 
 

9) ЕС и държавите членки заедно се споразумяха да поставят принципа на 
устойчивото развитие в центъра на политиките на Съюза в областта на околната 
среда, икономиката и най-вече на енергетиката. Съюзът трябва да отговори на 
настоящите безпокойства на обществеността, свързани с разходите за енергия, 
въглеводородните горива за транспорта и доставката на топлина, светлина и 
електроенергия за ползване от домакинствата и предприятията. ЕИСК препоръчва 
да се завърши вътрешният пазар на енергия, като се напредне с изпълнението на 
плановете за свързване на националните енергийни мрежи в европейска мрежа, 
която ще даде възможност за оптимизиране на генерирането на енергия от 
възобновяеми източници и хармонизиране на ценовите равнища в 
държавите членки. 

                                                      
14

 Вж. становищата относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно наказателните 
мерки за коригиране на прекомерните макроикономически неравновесия в еврозоната“ и „Предложение за регламент 
на Европейския парламент и на Съвета за предотвратяване и коригиране на макроикономическите неравновесия“ 
от 5 май 2011 г. – ECO/286 – CESE 799/2011 и относно „Икономическото и политическото бъдеще на ЕС и новият 
Договор“ от 22 май 2013 г. - ECO/334 - CESE 1929/2012 и относно „Годишен обзор на растежа: напредване с 
изчерпателния отговор на ЕС на кризата“ от 15 март 2011 г. – EUR/001 – CESE 544/2011. 

15
 Вж. двете становища ECO/334 и ECO/340, посочени в бележка под линия № 9. 

16
 Състоя се размисъл, въз основа на който беше изготвен документ, предназначен за Комисията („A euro-area wide 

unemployment insurance as an automatic stabiliser: Who benefits and who pays?“ „Застраховка срещу безработица за цялата 
еврозона като автоматичен стабилизиращ фактор: кой печели и кой плаща?“), но не беше публикувано предложение на 
Комисията. В две становища (COM(2012) 777 final/2 и COM(2013) 690) се споменава фискалният капацитет на 
еврозоната и схема на стабилизиране с по-широк обхват. За повече информация: http://europa.eu/rapid/press-
release_MEMO-13-837_en.htm. Защо Комисията не предлага схема за застраховка срещу безработицата в еврозоната? 
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10) укрепване на защитата и правата на потребителите в рамките на гражданските 
права, насочено към повишаване на участието на потребителите и овластяването 
им в процеса на определяне на устойчиви и отговорни икономически и социални 
политики за растеж. 

 
2.2 Изграждане на справедлива Европа чрез разработване на Социалния съюз за 

повишаване на растежа и работните места 
 
2.2.1 Предвид икономическата криза и нейното социално въздействие много граждани се 

опасяват, че европейският социален модел е изложен на риск и че интеграцията на 
пазарите ще бъде основен приоритет в дневния ред на ЕС. В резултат на това те губят 
доверие в желанието и способността на институциите на ЕС да подобряват условията 
на живот и труд на хората. Кои бяха досега основните елементи на Социалната Европа? 
В Бялата книга на Комисията относно социалната политика от 1994 г. 
„Европейският социален модел“ се описва чрез ценности като демокрация и 
индивидуални права, свободно колективно договаряне, пазарна икономика, равни 
възможности за всички, социална защита и солидарност. Моделът се основава на 
убеждението, че икономическият прогрес е неотделим от социалния: „При 
изграждането на успешна бъдеща Европа се отчитат както конкурентоспособността, 
така и солидарността“17. 

 
2.2.2 ЕИСК винаги е подчертавал, че ЕС не е само единен пазар, но и велик политически 

проект, основаващ се на силни ценности и основни социални права, и че 
икономическият растеж в ЕС трябва винаги да върви ръка за ръка със социалния 
прогрес. Едно от основните предизвикателства след кризата е намаляването на 
бедността и възстановяването на доверието в справедливия и социален процес на 
интеграция. Поради това на социалните дисбаланси следва да се обръща същото 
внимание както на икономическите. Въпреки че социалната политика е споделена 
компетентност на ЕС и държавите членки, където различни национални социални 
системи и политики и европейски инициативи трябва да се допълват взаимно, 
приемането на интеграционния процес е от основно значение. 

 
2.2.3 Следователно основните елементи на един по-„социален съюз“ като движеща сила на 

силно конкурентоспособна социална пазарна икономика, насочена към пълна заетост, 
социален прогрес и висока степен на защита, са европейските минимални социални 
стандарти, механизмите за солидарност чрез програми и финансиране, както и 
социалните стабилизиращи фактори и инициативи за гарантиране на равнопоставено 
третиране и справедлива мобилност за всички на европейския пазар на труда. 

 

                                                      
17

 Бяла книга относно „Европейската социална политика - начин Съюзът да постигне напредък“ от 27 юли 1994 г. - 
COM(94) 333 final. 
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2.2.4 Според ЕИСК политиките трябва да бъдат насочени по-скоро към хората, отколкото 
към пазарите. През последните години ЕИСК често подчертаваше, че следва да се 
обръща особено внимание на пълната заетост, създаването на работни места, 
актуализирането на уменията, а също и на гарантирането на по-добро съответствие 
между квалификациите и нуждите на пазара на труда, пригодността за заетост, 
качеството на работата и създаването на екологични и по-добри работни места. Европа 
трябва да даде по-силен тласък и да укрепи своя авторитет, за да постигне целите на 
стратегията „Европа 2020“, които включват засилен мониторинг в контекста на 
Европейския семестър. Договорът от Лисабон предлага нови възможности за укрепване 
на социалните аспекти на Европа, които трябва да се проучат пълноценно. 

 
2.2.5 За тази цел ЕИСК настоятелно призовава европейските институции да разработят 

социален съюз със следните ключови приоритети: 
 

1) акцент върху социалното сближаване във всички области на политика: последното 
разширяване на ЕС беше последвано от социалната криза, която увеличи 
различията както между държавите членки, така и вътре в тях, и обещанието за 
социално сближаване и социален прогрес, което не се осъществи за всички. Поради 
това е необходим нов тласък на социалното сближаване. 

 

2) изготвяне на нова Европейска социална програма съвместно с всички 
заинтересовани страни: в една социална програма, включваща план за действие, 
могат да се поставят ясни и осезаеми цели, както количествени, така и качествени, 
които да се базират на целите, определени в стратегията „Европа 2020“, и да ги 
надграждат, най-вече за да се подкрепят усилията за реиндустриализация на 
Европа, да се подобрят услугите, да се намали и премахне масовата безработица, да 
се гарантират основните социални права, да се насърчат предприемачеството и 
новите работни места, да се води борба с бедността, да се запази социалното 
приобщаване, да се улеснят социалните инвестиции, да се насърчат висшето 
образование и обучението, да се подобри справедливата мобилност, да се развие 
социалното управление и и ангажираното участие в европейския проект18; 

 

3) гарантиране на свободното движение на работниците, като по този начин се запазва 
правото на човек да работи и да живее в друга страна като една от основните 
свободи на Европейския съюз. Забраната на всички форми на дискриминация, 
която е залегнала в Хартата на основните права и в европейските договори, е от 
жизненоважно значение за европейските граждани. ЕИСК се противопоставя на 
всяко ограничаване на тази основна свобода и е обезпокоен то това, че 
понастоящем свободното движение на работници се поставя под въпрос. Освен 
това през следващите пет години ще бъдат необходими ефикасни мерки за 
установяване на справедлива мобилност; 

                                                      
18 

 Вж. становището „За социално измерение на Европейския икономически и паричен съюз“ 
от 22 май 2013 г. – CESE 1566/2013. 



- 12 - 

EESC-2014-02074-00-00-RES-TRA (EN) …/… 

 
4) установяване на стандарти за минимален доход: една от поуките от социалната 

криза е необходимостта да се гарантира по-добра защита на гражданите. Не е 
достатъчно да се предостави авариен изход за банките - отделните хора също имат 
нужда от такъв. Поради това ЕИСК вече призова за европейска инициатива за 
установяване на европейски стандарти за минимален доход. В период на криза 
Европа се нуждае от силни икономически и социални стабилизиращи фактори19; 

 
5) подобряване на перспективите на младите хора: Европа не може просто да чака 

положението в икономиката да се подобри; тя трябва да действа бързо и ефективно 
за подобряване на перспективите за заетост на младите европейци. Освен това в 
много държави членки структурните проблеми трябва да се решават с реформи на 
пазара на труда, на образователните системи и на системите за обучение. Едно 
„изгубено“ поколение, при което потенциалът на младите хора ще остане 
неизползван, може да застраши цялата идея за европейска интеграция. Необходимо 
е да се осигури достатъчно финансиране за тази цел. Като се следва моделът на 
Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, трябва да се създаде 
общностна програма за младежка заетост (Фонд за младежка заетост)20; 

 
6) насърчаване на социалното партньорство и свобода на колективното договаряне: от 

основно значение е да се насърчава автономията на социалните партньори и 
тяхната специална роля, предвидена в договорите, и най-вече да се зачита напълно 
свободата на договарянето на трудовите възнаграждения в контекста на 
Европейския семестър. Освен това ЕС трябва да гарантира пълното зачитане на 
споразуменията между европейските социални партньори. Това означава, че 
споразуменията, постигнати в контекста на социалния диалог, трябва да се 
трансформират в обвързващо законодателство, ако социалните партньори желаят 
това; 

 
7) разработване на Програма на ЕС за „work 4.0“ с индустриални отношения, които да 

гарантират демокрация на работното място: достатъчните права на работниците и 
добрите разпоредби за опазване на здравето и безопасност са основни елементи за 
оформянето и модернизирането на европейския социален модел. Новите 
технологични и икономически развития като развитията в областта на изчисленията 
в облак, „големите данни“ и веригата на стойност на данните, „умните“ фабрики, 
роботиката и др. променят света на труда. Необходимата модернизация на 
индустриалната база и индустриалните услуги в ЕС изискват ангажираността и 
активното участие на служителите в процеса на социална иновация; 

                                                      
19

  Вж. становището относно „Европейски минимален доход и показатели за бедност“ 
от 10 декември 2013 г. – SOC/482 - CESE 1960/2013. 

20 
 Вж. становището относно „Съобщение на Комисията – Към възстановяване и създаване на работни места“ от 

15 ноември 2012 г. – SOC/463 – CESE 1279/2012. 
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8) гарантиране на недискриминация и равни възможности за всички: това означава: 

(а) отсъствие на дискриминация въз основа на пола по отношение на социалната 
защита, по-ефективно гарантиране на равното заплащане, увеличаване на дела на 
жените в управителните и надзорните съвети и разширяване на обхвата на 
Директивата за равното третиране отвъд заетостта, както и (б) отсъствие на 
дискриминация въз основа на увреждане по отношение на социалната защита и 
по-ефективни гаранции за равнопоставено зачитане на правата на човека и на 
основните свободи на всички хора с увреждания; 

 
9) включване в Договорите на протокол относно социалния напредък: ЕИСК вече 

предложи в Европейските договори да се включи протокол относно социалния 
напредък, който да е насочен към изясняване на отношенията между основните 
социални права и икономическите свободи, като се подчертае, че Единният пазар 
не е самоцел, а е създаден, за да се постигне социален напредък за всички граждани 
на ЕС21. 

 
2.3 Изграждане на демократична и гражданска Европа чрез появата на публично 

Европейско пространство 
 
2.3.1 Икономическата криза потвърди колко взаимосвързано е европейското общество. Ясно 

е, че процесът на вземане на решения на европейско равнище не може да бъде 
ефективен и легитимен, ако не е подкрепен от подходящи механизми за управление. 

 
2.3.2 Демократичното политическо устройство се основава на два стълба: граждански и 

политически. Те са свързани чрез понятието активно гражданство. ЕС не може да 
преживее икономическата и институционална криза, без да предприеме смели стъпки, 
насочени към превръщането му в демократична политическа общност. 

 
2.3.3 За тази цел ЕИСК настоятелно призовава европейските институции да вървят бързо 

към напредък на демокрацията и гражданското участие, по-специално като 
осъществяват следните предложения: 

 
1. организирането от ЕС на Европейски конвент за демокрация на участието и 

активно гражданство. Работата на конвента би трябвало да започне през 2015 г.; 
 

                                                      
21

  Вж. становището относно „Съобщение на Комисията до Европейския парламент, до Съвета, Европейския 
икономически и социален комитет и до Комитета на регионите – Акт за единния пазар II – Заедно за нов растеж“ от 
16 януари 2013 г. – INT/655 – CESE 2039/2012. 
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2. укрепване на механизмите на демокрацията на участието в съответствие с член 11 
от договора за Европейския съюз (ДЕС). Във връзка с хоризонталния граждански 
диалог (член 11, параграф 1) и вертикалния граждански диалог 
(член 11, параграф 2) Комитетът призовава за правила относно процедурите и 
участниците в тях22. ЕИСК препоръчва също изготвяне на подробно проучване на 
съществуващите процеси за участие в гражданското общество, включване на 
Съвета в Регистъра за прозрачност, създаване от европейските институции на 
единна база данни с информация за контактите, консултациите и диалога с 
гражданското общество и изготвяне на годишен доклад като полезен инструмент за 
комуникация, който да демонстрира мащаба на демокрацията на участието в 
рамките на ЕС23; 

 
3. въвеждане на курсове за Европа, за нейната култура и история във всички държави 

членки. Курсовете по гражданско образование следва да заемат по-приоритетно 
място в училищните програми и да се подкрепят и координират на европейско 
равнище; 

 
4. особен акцент върху основните права на гражданите на ЕС. ЕИСК счита, че ЕС би 

трябвало да укрепва културата на основните права на равнище ЕС и че основните 
социални права са „неделими“ от гражданските и политическите права и поради 
тази причина изискват специално внимание, като при това се отчитат резултатите и 
препоръките, съдържащи се в Резолюцията на Европейския парламент от 
13 март 2014 г. относно аспекти, свързани със заетостта, и социални аспекти на 
ролята и действията на Тройката (ЕЦБ, Комисия и МВФ) в държавите по 
програмата за еврозоната24. Поради това ЕИСК настоятелно призовава държавите 
членки да изградят култура на основните права, насочена към защита и 
популяризиране, на всички управленски равнища и във всички политически и 
законодателни области и силно насърчава Комисията да действа ефективно в тази 
област в ролята си на пазителка на договорите и да предлага допълнителни мерки и 
дейности за популяризиране25; 

 

                                                      
22

 Вж. становището относно „Прилагането на Договора от Лисабон: демокрация на участието и европейската 
гражданска инициатива (член 11)“ от 17 март 2010 г. - SC/032 – CESE 465/2010. 

23  Вж. становището относно „Принципи, процедури и действия за прилагане на член 11, параграф 1 и член 11, параграф 2 
от Договора от Лисабон“ от 14 ноември 2012 г. - SOC/423 – CESE 766/2012. 

24
  P7_TA(2014)0240. 

25
  Вж. становището относно „Съобщение на Комисията – Стратегия за ефективно прилагане на Хартата на основните 

права от Европейския съюз“ от 21 септември 2011 г. – SOC/401 – CESE 1381/2011, ОВ C 376, 22.12.2011 г., стр. 74-80. 
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5. приемане на статут на европейска фондация и европейско сдружение. ЕИСК 
потвърждава също подкрепата си за проекта за статут на европейска фондация и 
подчертава необходимостта да се избягва всякаква дискриминация между подобни 
фондации и европейските политически фондации26. Също така за пореден път той 
призовава Комисията да представи предложение за европейски статут за 
сдруженията27; 

 
6. незабавен преглед на минималните стандарти за консултации от страна на 

Европейската комисия с оглед на включването на по-добри стандарти за участие на 
гражданското общество в европейския процес на вземане на решения посредством 
включването на механизми за консултация, които да са по-системни, 
по-структурирани и, ако е необходимо, по-добре подкрепени финансово. 
Абсолютният минимум, който държавите членки следва да гарантират, е че 
консултативните органи се създават на подходящото равнище за изготвяне на 
препоръки относно екологичните, икономическите и социалните развития, 
включващи широк спектър от организации на гражданското общество с цел 
насърчаване на гражданския диалог и консенсус относно демократичното 
управление28; 

 
7. представянето от страна на Европейската комисия на зелена книга, в която е 

разработено ясно предложение за политика за създаване на постоянна и стабилна 
рамка за вертикален, трансверсален и хоризонтален граждански диалог. 
Държавите членки се призовават да създадат необходимите механизми и органи, 
които да дадат възможност за провеждане на гражданския диалог на национално и 
поднациолано равнище; 

 
8. гарантирането на гражданите на трети страни, дългосрочно пребиваващи в ЕС, на 

същите права, с които разполагат и гражданите на ЕС. Хартата на основните права 
е приложима по отношение на всички живеещи в Европа, не само по отношение на 
гражданите на ЕС. Поради това ЕС трябва да приеме Кодекс за имиграцията, който 
да внесе по-голяма прозрачност и правна яснота относно правата и свободите на 
гражданите на трети страни, които пребивават в ЕС. Комитетът смята, че 
европейското законодателство в областта на имиграцията следва да гарантира 
равнопоставено третиране и принципа на недискриминация29; 

 
                                                      
26 Вж. становището относно „Предложение за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно статута и 

финансирането на европейските политически партии и на европейските политически фондации“ от 14 февруари 2013 г. - 
SC/036 – CESE 920/2013. 

27
  Вж. становището, посочено в бележка под линия № 29. 

28 
 Вж. също становището относно „Европейската година на гражданите (2013 г.)“ от 29 март 2012 г. – 

SOC/428 - CESE 822/2012. 
29 

 Вж. становището относно „По-приобщаващо гражданство, отворено за имигрантите“ от 16 октомври 2013 г. – 
SOC/479 - CESE 3210/2013. 
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9. насърчаване на видими за обществеността проекти като Европейската младежка 
карта, Европейския университетски институт и изграждането на структурирано 
публично пространство за европейския граждански диалог. 

 
_____________ 


