
УВОДНА СТАТИЯ

Уважаеми колеги,
Това е първият брой на информационния бюлетин, с който ще ви 
запознаваме пряко с приетите становища от Европейския икономически и 
социален комитет (ЕИСК). Целта ни е този бюлетин да се превърне в мост 
между работата на ЕИСК и основните членове на КНСБ. Надяваме се, 
че още с първия брой ще подпомогнем връзката между представителите 
на работниците в България и Европейските институции, правейки всичко 
възможно добрите европейски практики и решения да бъдат приложени и 
в нашата действителност.
Въз основа на опита, който натрупах през годините работа като синдикалист, 
знам много добре, че в преговорите с правителство и работодатели нищо 
не може да замени добрите и убедителни аргументи. По тази причина 
качественото и полезно съдържание винаги е било от първостепенно 
значение при всички писмени материали, издавани от КНСБ. Ето защо 
искрено се надявам този информационен бюлетин по един неповторим 
начин даде своята добавена стойност в ежедневната работа на основните 
членове на Конфедерацията

Пламен Димитров
Президент на КНСБ 
и член на ЕИСК

ФИНАНСОВОТО УчАСТИе НА 
рАбОТНИцИТе ОТНОВО е НА 

ДНеВеН реД

С наскоро прието свое становище, Европейският 
икономически и социален комитет желае да се 
възобнови дебатът за финансовото участие на 
работниците на европейско равнище. Целта е 
да се повиши осведомеността и да се насърчат 
социалните партньори да разгледат по-задълбочено 
този въпрос. Финансовото участие предоставя 
възможност на работниците и служителите да 
придобият дял от собствеността на предприятието, 
в което работят. Това се постига чрез разпределяне 
на акции, чрез предоставяне на опции или чрез 
участие в нарастващото благосъстояние на 
предприятието чрез разпределение на печалбата.
По време на обсъждането на становището, 
докладчикът Александър Граф фон Шверин (група 

„Работници“, Германия) заяви, че финансовото 
участие на работниците е „много повече от обичайна 
стратегия по отношение на заплащането и изисква 
тясно сътрудничество между работодатели и 
работници“. Целите на финансовото участие на 
работниците са многопосочни. Освен всичко друго, 
то помага на предприятията и особено на МСП да 
подобрят конкурентоспособността си като повишават 
лоялността на служителите и принадлежността им 
към предприятието, както в добри, така и в лоши 
времена. Лоялността на служителите води до 
подобряване на производителността и улеснява 
управлението. Освен това така се повишава 
регионалната покупателна способност и се спомага 
за наемането на специалисти. Различни участници 
в дебата подчертаха, че финансовото участие на 
работниците е противоречива тема по-специално 
поради финансовата криза, както и че финансовото 
участие на служителите винаги трябва да се прилага 
доброволно. 

целият текст

http://knsb-bg.org/pdf/466a/Finansowo_u4astie_na_rabotnicite_w_Europe.pdf


НеЗАМЪрСЯВАЩИ И еНерГИЙНО 
еФеКТИВНИ ПреВОЗНИ СреДСТВА

На своята последна пленарна сесия ЕИСК прие 
становище относно съобщението на Комисията 
„Европейска стратегия за незамърсяващи и 
енергийно ефективни превозни средства“. В 
приетото с внушително мнозинство становище 
Комитетът потвърди своята подкрепа за по-широкото 
използване на електрическите превозни средства, 
заявена в предходно становище от тази година. 
ЕИСК приветства факта, че препоръките от това 
предходно становище („Към по-широко навлизане 
на електрически превозни средства“) са отчетени по 
подходящ начин в предложената от Европейската 
комисия стратегия. „Тъй като институциите на 
Европейския съюз използват транспорт предимно 
за пътувания на къси разстояния в Брюксел, 

Люксембург и Страсбург, те имат възможност 
да дадат пример, като разработят екологичен и 
ефективен план за транспорта“ заяви докладчикът по 
последното становище Питър Морган (Обединеното 
кралство, група „Работодатели“). ЕИСК смята, че 
чрез разработването на европейска стратегия за 
незамърсяващи и енергийноефективни превозни 
средства ще се даде отговор на загрижеността на 
ЕС, породена от изчерпването на въглеводородните 
ресурси, емисиите на въглероден диоксид и 
замърсяването на атмосферата. За ЕИСК е много 
важно стратегията да има цялостен характер.  
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ПОМОЩИ ЗА ВЪГЛеДОбИВА

ЕИСК отправи критики към плана на Европейската 
комисия да замести изтичащите механизми за 
държавна помощ за въгледобива, отбелязвайки, че 
предложената от Комисията подкрепа не покрива 
достатъчно дълъг период от време, и че сумите 
намаляват твърде бързо от година на година. В 
становище по собствена инициатива с докладчик 
Антонело Пецини (група на работодателите, Италия) 
ЕИСК изразява мнението, че ако предложението 
на Комисията бъде прието, това ще навреди на 
възстановяването на конкурентоспособността 
на отрасъла, въвеждането на иновации в 
производството, чистите въглища и улавянето и 
съхранението на въглерод. Комисията предлага 
минимум 33 процента дегресивност на ставките и 
постепенно намаляване на помощите за спиране 
на производството и закриване за период от четири 
години.  

След като Европейската комисия реши да се 
консултира с ЕИСК във връзка с планираната за 
приемане енергийна стратегия за периода 2011-
2020 г. и Пътна карта за енергийна система с 
ниски въглеродни емисии за периода до 2050 г., 
специализираната секция „Транспорт, енергетика, 
инфраструктури, информационно общество“ 
прие становище с препоръки за дългосрочните 
перспективи пред енергийната политика, изложени 
в проучвателно становище относно „Енергийна 
стратегия за периода 2011-2020 г.“. Комитетът смята, 
че за да се постигне обща европейска енергийна 
политика, трябва да се създаде „интегрирана 
енергийна общност“, както се предвижда в член 
194 от Договора от Лисабон. В необходимата 
съвкупност от политики трябва да се включват мерки 
за енергийна ефективност, системи за улавяне 
и съхраняване на CO2, стабилни механизми за 
търговия с емисии на CO2, конкурентоспособно 
развитие на възобновяемите енергийни източници, 
преминаване на електроцентралите към режим на 
действие с ниски емисии на въглерод, устойчиво 
преоборудване на транспортните средства 
и др. В становището се подчертава колко е 
важно Държавите и регионите на ранен етап да 
осъществят напредък в посока на по-значителна 
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еИСК ИЗЛИЗА С КОНКреТНО 
ПреДЛОЖеНИе ЗА еНерГИЙНА 

СТрАТеГИЯ ЗА ПерИОДА 2011-2020 

http://knsb-bg.org/pdf/466a/Nezamarsyawashti&Energiynoefektiwni_prewozni_sredstwa.pdf
http://knsb-bg.org/pdf/467/Darjawna_pomosht-zakriwane_na_waglishtni_mini.pdf


енергийна ефективност и ефективното използване 
на алтернативна енергия, за да засилят своята 
конкурентна позиция. Подчертава се и важността от 
подкрепата на научните изследвания в областта на 
ядрения синтез като един от устойчивите източници 
на енергия за бъдещите поколения. 
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Други становища по тема „Енергетика”:

Финансова помощ от Общността за проекти в 
областта на енергетиката

Новата енергийна политика на ЕС

КОНСУЛТАТИВНАТА КОМИСИЯ 
ПО ИНДУСТрИАЛНИ ПрОМеНИ 

(CCMI) ОбрЪЩА ВНИМАНИе НА 
ПрОМеНИТе И ПерСПеКТИВИ В 

МеТАЛООбрАбОТВАНеТО

След като Европейската комисия реши да се 
консултира с ЕИСК във връзка с планираната за 
приемане енергийна стратегия за периода 2011-
2020 г. и Пътна карта за енергийна система с 
ниски въглеродни емисии за периода до 2050 г., 
специализираната секция „Транспорт, енергетика, 
инфраструктури, информационно общество“ 
прие становище с препоръки за дългосрочните 
перспективи пред енергийната политика, 
изложени в проучвателно становище относно 
„Енергийна стратегия за периода 2011-2020 г.“. 
Комитетът смята, че за да се постигне обща 
европейска енергийна политика, трябва да се 
създаде „интегрирана енергийна общност“, както 
се предвижда в член 194 от Договора от Лисабон. 
В необходимата съвкупност от политики трябва 
да се включват мерки за енергийна ефективност, 
системи за улавяне и съхраняване на CO2, 
стабилни механизми за търговия с емисии на CO2, 
конкурентоспособно развитие на възобновяемите 
енергийни източници, преминаване на 
електроцентралите към режим на действие с ниски 
емисии на въглерод, устойчиво преоборудване на 
транспортните средства и др. В становището се 
подчертава колко е важно Държавите и регионите 
на ранен етап да осъществят напредък в посока на 
по-значителна 

целият текст

Европейският парламент и Съветът решиха да 
се консултират с ЕИСК относно „Предложение 
за регламент на Европейския парламент и на 
Съвета за изменение на Директива 2001/18/EО по 
отношение на възможността на държавите-членки 
да ограничават или забраняват отглеждането 
на ГМО на своя територия“. Специализирана 
секция „Земеделие, развитие на селските райони, 
околна среда“ прие становище, с което се изтъква, 
представеното проектопредложение, основано 
най-вече на етични и морални критерии, създава 
повече неяснота, отколкото сигурност и на практика 
дава възможност на държавите и регионите да 
приемат множество различни (правно нестабилни) 
мерки, което би могло да засегне функционирането 
на вътрешния пазар на ЕС, на правната сигурност 
на операторите и на доверието в системата 
въобще. Сред препоръките на Комитета е въпросът 
за националните ограничения върху отглеждането 
на ГМО да се разглеждат заедно или в паралелни 
законодателни предложения, като част от един по-
цялостен преглед на регулаторната рамка на ЕС 
в областта на селскостопанските биотехнологии. 
целият текст
Други становища по тема „Селско и горско 
стопанство”:
Опазване на горите и информация за горите в ЕС: 
изменение на климата;

ВЪВ ВрЪЗКА СЪС еВрОПеЙСКАТА 
СеЛСКОСТОПАНСКА ПОЛИТИКА, 

еИСК ИЗЛеЗе С ПОЗИцИЯ ПО 
ИЗПОЛЗВАНеТО НА ГМО

еИСК ЗА ТеКУЩО СЪСТОЯНИе 
НА ИКОНОМИчеСКОТО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНе

В становище по собствена инициатива Комитетът 
аргументирано обосновава необходимостта 
да се търсят политически мерки, не само за 
икономическо възстановяване, а и за да се 
предпази Европа от изпадане в поредната тежка 
рецесия. целият текст

http://knsb-bg.org/pdf/467/Energiyna_strategia_za_perioda_do_2020.pdf
http://knsb-bg.org/pdf/465a/Finansowa_pomosht_ot_Obshtnostta_za_proekti_w_energetikata.pdf
http://knsb-bg.org/pdf/465a/Nowata_energiyna-politika_na_ES.pdf
http://knsb-bg.org/pdf/466a/Metaloobrabotwane.pdf
http://knsb-bg.org/pdf/467/GMO-ograni4enia_za_otglejdane_w_darjawite-4lenki.pdf
http://knsb-bg.org/pdf/465a/Opazwane_na_gorite_w_EU.pdf
http://knsb-bg.org/pdf/465a/ikonomi4esko_wazstanowyawane.pdf

