
I. Европейски икономически и социален комитет
II. Европейски комитет на регионите
III. Нарастваща роля на регионите в  ЕС

I. Европейски икономически и социален комитет
II. Европейски комитет на регионите
III. Нарастваща роля на регионите в  ЕС

1

Специализирани консултативни органи

1. Европейски икономически и социален комитет
А) История

ЕИСК е един от най-старите органи на ЕС (ЕИО). 
Създаден е още със създаването на ЕИО, т.е. формално действа от 1.1.1958 г. 
Седалището му е в Брюксел в “Европейския квартал” – до парламента, Съвета и 
Комисията. 
Първоначално е бил замислен като орган за социален диалог на общностно
равнище, но днес тези функции изпълнява Европейската комисия. Затова ЕИСК сега 
има повече функции в областта на гражданското общество, човешките права и 
екологията (Групата на неправителствените организации).
Провежда 9 пленарни сесии годишно. Членовете му пристигат в Брюксел за сесиите, 
т.е. за разлика от членовете на Европейския парламент те нямат постоянни офиси в 
Брюксел. © Димитър Хаджиниколов
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В периода 1958-1993 (до Маастрихт) компетенциите на ЕИСК са били ограничени
само до общия (единния) пазар. По време на подготовката на промените в Мастрихт се
дискутира дали такъв орган въобще е необходим и не дублира ли той дейността на
Европейския парламент и на Европейската комисия? Надделява мнението да се запази и
даже да му се разширят тематичните компетенции. Това става главно заради неговите
връзки с гражданското общество (компенсиране на недостига на демокрация, но без
право да участва реално в процеса на взимане на решения, който се съсредоточава в
Европейския съвет)

След промените в Маастрихт, ЕИСК дава задължителни становища по
предлаганите правни актове и решения на Съвета с изключение на:
- Външната политика;
- Политиката за сигурност и отбрана;
- Политиката на развитие;
- Общата търговска политика;
- Правосъдие и вътрешни работи;
- Институционалните въпроси.

Всъщност обаче ЕИСК дава становище по почти всички въпроси, разглеждани в
Съвета като в около 20% от случаите това става чрез “самосезиране”.

Сътрудничи тясно с икономическите и социални съвети в държавите-членки.

От 2003 г. председател на ИСС е
проф. Лалко Дулевски, УНСС

© Димитър Хаджиниколов
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Б) Структура              В ЕИСК има три тематични групи:

Група ІІІ е най- активната група,
представлява голям кръг от теми
и интереси (табл. по-долу).

От българска страна участват
ръководителите на нашия ИСК,
на Организацията на млекоп-
реработвателите(?), Национал-
ния център за социална реха-
билитация и т.н.

полякът Jacek KRAWCZYK

© Димитър Хаджиниколов
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350 членове от 28 държави членки (назначавани за петгодишен мандат с право 
на подновяване) - Настоящ мандат: 2015–2020 г.

Администрацията на ЕИСК и на Комитета на регионите е обща 



Президент на ЕИСК е
Жорж Дасис (Гърция)
Представител на

групата на
работниците

ЕИСК има 2 вице-
президента.

Тримата се избират на
2,5 години на
ротационен принцип
от 3-те групи:
Работодатели, Работ-
ници, НПО в областта
основно на екологията.
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Избира се и Бюро на ЕИСК, което включва 37 члена.
Комитетът има 6 тематични секции:

Има и т. нар. обсерватории: за единния пазар,  трудовия 
пазар,  Лисабонската стратегия, устойчивото развитие.  

… Кой е Жорж Дасис?
http://www.eesc.europa.eu/?i=president.en.cv

… Кои са двамата вицепрезидента на ЕИСК и за какво 
отговарят?  
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.vice-president-communication
http://www.eesc.europa.eu/?i=portal.en.vice-president-budget



В) Дейност:

Бюрото раз-
пределя ак-
товете!

Акценти:
1. Устойчиво
развитие
(„Рио+20“)
2. Кохезия
3. Иновативно
развитие
(Европа 2020)
4. МСП,
5. Защита на
потребителите
6. Глобализация. Докладчиците, заедно с работните групи (Study Group) подготвят

проекта на становището. Той се обсъжда и приема в секцията. Става официален
документ след като се обсъди и приеме от пленарна сесия.
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2. Европейски комитет на регионите (ЕКР)
Асамблея на представителите на регионалните и местните власти в ЕС 
А) История
Основан е след Договора от Маастрихт през 1994 г. Има отношение към въпросите, 
които трябва да се реализират чрез местните  ирегионалните власти в държавите-
членки.

Компетенциите на КР се разширяват:

След промените от Маастрихт в договорите са посочени пет области – кохезионна
политика, трансевропейски инфраструктурни мрежи, здравеопазване, образование
и култура, а слез Амстердам бяха добавени още пет области – политика за заетостта,
социална политика, околна среда, професионално обучение и транспорт. Договорът
от Лисабон разшири още повече обхвата на участието на КР, като добави гражданската
защита, изменението на климата, енергетиката и услугите от общ интерес.

Б) Структура
Комитетът на регионите има 350 члена от 28-те държави-членки.

Българските 12 члена са определени от правителството на базата на предложение на
Сдружението на общините. България е единствената държава-членка на ЕС която няма
представени региони в КР а само общини, например кмета на Правец, Ивайловград…

…От кои общини и партийни групи са редовните членове в КР от България?
http://memberspage.cor.europa.eu/Search/Home#/?mandate=mem&language=en&country=BG&v=15
13062130648 7© Димитър Хаджиниколов



Президент на ЕКР е Карл-Хайнц Ламберц (ПЕС, Белгия)
http://cor.europa.eu/bg/about/president/Pages/president.aspx

Има първи вицепрезидент от ЕНП
Марку Маркула (Финландия)

Работата на КР се ръководи от Бюро, което включва
111 члена:
 Президента
 Първият вице-президент
 28-те вице-президенти (по един от всяка държава-членка)  
 5 председатели на политическите групи
Алианс за Европа и Група на европейските консерватори и реформисти
 76 представители на държавите-членки. По- големите държави имат по 3 

представителя. България е сред страните с 2 редови члена в бюрото. 
Мандатът на Бюрото е две години и половина, като този на президента и 
вицепрезидентите.

8
© Димитър Хаджиниколов



2. Политически 
групи

Група на Европейската народна партия (християндемократи) . European People’s Party – EPP.
Основно християндемократи. 220 чл. (преди – 271) (29%, преди 36), 
председател Манфред Вебер (Германия - ХСС)
Група на прогресивния съюз на социалистите и демократите в ЕП,
Group of the Progressive Alliance of Socialists & Democrats (S&D) in the EP
191 чл. (преди – 189) (25%, толкова и преди). Председател Gianni Pittella (Италия)

Група на Алианса на либералите и демократите (ALDE) за Европа, 67 чл. (преди 85) (9%, преди 11), 
Председател Guy Verhofstadt (Белгия - Фландрия)

Група на Зелените/Европейски свободен алианс (The Greens/European Free Alliance - G-EFA),
50 чл. (преди – 59) (7%), съпредседатели: Rebecca Harms (Германия) и Даниел Кон-Бендит (Франция)    

Конфедеративна група на Европейската обединена левица/ Северната зелена левица (GUE/NGL),
52 чл. (преди – 34) (7%, преди 5%), председател Gabriele Zimmer (Германия – Die Linke) 

Група “Европа за свобода и демокрация” (EFD), 48 чл. (6%, преди 4%),
Съпредседатели – David Borrelli (Италия – Five Star Movement )
и Nigel farage (Великобритания – ръководител на 
United Kingdom Independence Party)
Извън политическите групи – 52 чл.  (преди 30 
(7%, преди - 4%). 
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Минималният брой членове за образуване на политическа група е 25, като 
трябва да са представени най-малко 1/5 от държавите-членки. Участието в 
повече от една политическа група е забранено.

Група на европейските консерватори и реформисти (ECP). 71 чл. (преди 52)
(12%, преди - 7%), Председател - Syed Kamall (Великобритания)



Работата се осъществява и по комисии. Има 6 комисии:

 заетост, професионално обучение, икономическо и социално
сближаване, социална политика, здравеопазване;

 образование и култура;
 околна среда, изменение на климата, енергетика;
 транспорт и трансевропейски мрежи;
 гражданска защита и услуги от общ интерес.

Комисиите, съставени от членове на EКР, които разглеждат подробно
предложението, по което се иска становището на EКР, и изготвят
проектостановище. В него се открояват точките, по които е постигнато
съгласие с предложенията, представени от Европейската комисия, и тези,
които трябва да се изменят. След това проектостановището се обсъжда
на една от петте пленарни сесии на EКР, които се организират всяка
година. Ако проектостановището бъде одобрено с мнозинство, то се
приема за становище на Комитета на регионите и се връща на
Комисията, която го предава на Парламента и Съвета.

ЕКР приема и резолюции по актуални политически въпроси. 10
© Димитър Хаджиниколов



В) Дейност

 Участието на EКР не се ограничава само с изготвянето на
становище по законодателните предложения на Европейската комисия.

 След Договора от Лисабон Европейският парламент е задължен да
се консултира с EКР, като дава на Комитета възможност да коментира
промените в предложеното законодателство, направени от членовете на
ЕП.

 EКР има също право да отправя въпроси към Комисията,
Парламента и Съвета, ако те не се съобразят с неговата гледна точка, и
може да поиска втора консултация, ако първоначалното предложение
претърпи значителни изменения в хода на обсъжданията в другите
институции.


 В някои крайни случаи EКР има и правото да се обърне към Съда

на Европейския съюз, ако смята, че Комисията, Парламентът или
Съветът не са провели правилно консултации с него

11
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А) Регионализъм

Баща на регионализма е швейцарският
философ Дени дьо Ружмон – «Държавите не
могат да решат проблемите на безработицата,
екологията и образованието». «Европейските
региони и европейската федерация биха могли
да се формират заедно, във взаимна
зависимост». За своята философска концепция
той имползва опита на Швейцария.

…Разкажете за кантоните на Швейцария
http://en.wikipedia.org/wiki/Cantons_of_Switzerland

От средата на 80-те години регионализъм
навлиза в политиката. Представители на 
регионите от различни страни (основно от 
Белгия, Германия, Австрия, Испания, Италия) 
изготвят общи каталози с искания - Декларация 
от Дюселдорф” (1991 г.), “Декларацията за 
регионализма в Европа” (1996 г. ).� Комитетът
на регионите се включи ангажирано още от 
основаването си. 

3. Нарастваща роля на регионите

В Германия повечето от провин-
циите са и региони по NUTS 2. 
Най-големите като Бавария, са 
разделени на два региона – в 
случая Долна Бавария и Горва
Бавария. На илюстрация са 
показани 15-те провинции (Länder) 

© Димитър Хаджиниколов



При теоретичното обосноваване на концепцията “Европа на регионите”
съществува проблем, че и няма общоприета дефиниция на понятието
“регион”. Под това понятие може да се разбира: културен,
икономически, социален и административен регион.

В рамките на кохезионната политика на ЕС под “регион” се разбира най-
вече административен регион, т. е. област, която е обединена поради
административни причини и която е подчинена на едно общо
правомощие. От особено значение е първото административно ниво,
което идва след държавното ниво – това е нивото NUTS-2.

Прекаленото засилване на регионализма може да доведе до
сепаратизъм, т.е. до желание на по-големите и икономически по-
развитите региони да се отделят в отделни държави.

Такива тенденции има в Белгия (Фландрия),
във Великобритания (Шотландия),
Испания (Каталония),
Италия (Пиемонт, Тирол, Венеция),
във Франция (Корсика) и на други места.

© Димитър Хаджиниколов
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Nomenclature of Territorial Units for Statistics –NUTS

В ЕС има 97 региона NUTS 1, 271 – NUTS 2 и 1303 NUTS 3.
В България има 2 NUTS 1 (Северна и източна България и Югозападна и южна 
централна България), 6 NUTS 2 и 28 NUTS (3), това са областите.
Всеки NUTS си има номер. Например Северен централен регион е BG32, Област София 
(столица) – BG411.
Смяната на регионалната структура на държавите-членки става със съгласието на 
Европейската комисия.   

Б) NUTS
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Общо 74 региона в новите държави-членки са с БВП на човек от населението под
75% от средния за ЕС и получават помощи по линия на “Кохезия за растеж и
заетост”. В старите държави-членки има само двадесетина такива региона в
Испания, Португалия, Гърция, Италия и Германия (бившата ГДР). По този начин
регионалната структурна политика и кохезионната политика на национално ниво
имат един и същи акцент – догонващото икономическо развитие на новите
държави-членки.

В) Регионални различия

© Димитър Хаджиниколов


