
 
 
 

ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 
Работна група за по-силна икономика, социална справедливост и работни места, председател 

Ираче Гарсия Перес, Европейски парламент  
17 декември 2021 г., 11.00 – 13.00 ч. 

 

1. Встъпителни бележки на председателя 
 

Председателят откри заседанието, като припомни целта на работната група, а именно да дава принос 
за подготовката на дебатите и предложенията на пленарната сесия на конференцията в рамките на 
съвместната декларация и процедурния правилник на Конференцията за бъдещето на Европа. Тя 
прави това чрез обсъждане на препоръки от националните панели и Европейските граждански панели, 
както и на приноса във връзка с многоезичната цифрова платформа, свързан с темите на работната 
група. Председателят също така информира членовете на работната група, че би искала бъдещите 
заседания на работната група да се излъчват на живо по интернет, и попита дали някой възразява. Не 
бяха повдигнати възражения.  
Няколко членове на работната група, които бяха представили коментари по проекта на обобщаващ 
доклад от заседанието през октомври 2021 г. поискаха да разберат какъв е статусът не техните 
коментари. Бяха уведомени, че коментарите им са взети под внимание и че ще бъдат в окончателната 
версия на обобщаващия доклад, който ще бъде преведен и качен на платформата.  
Един член повдигна въпроса относно баланса на времето за изказвания между мъжете и жените в 
работната група и предложи да се работи с предварително създадени списъци с оратори, за да се 
разреши този въпрос.  
Двама членове споделиха, че в междинния доклад относно многоезичната цифрова платформа не са 
отразени някои предложения, които са получили голямо одобрение и коментари.  
 
2. Обсъждане 

 
Обсъждането беше организирано около две различни теми, които отразяват широкия спектър от 
въпроси, разгледани от работната група, а именно: „Социална справедливост и работни места“ и „По-
силна икономика за бъдещето“. 
 
2.1. Социална справедливост и работни места 
Председателят представи въпроса, като подчерта някои от основните идеи, отразени в многоезичната 
цифрова платформа, включително превръщането на плана за действие относно прилагането на 
Европейския стълб на социалните права в нещо по-обвързващо, борбата с неравенството и бедността, 
наред с другото, чрез засилена гаранция за детето, засилена гаранция за младежта и по-строга 
директива относно минималните работни заплати, както и с идеята за безусловен основен доход, 
която набира популярност. Други идеи включват подпомагане на лоялната и устойчива конкуренция 
на вътрешния пазар чрез иновации, качествени работни места, достойни заплати, адекватни условия 
на труд, безопасна среда на труд, равно третиране, справедлива мобилност, включително по-добра 
координация на системите за социално осигуряване, насърчаване на социалния диалог и по-добро 
регулиране; насърчаване на достъпно жилищно настаняване; улесняване приобщаването на хората с 
увреждания; стартиране на ефективна стратегия за равнопоставеност на ЛГБТИК; и подобряване на 
равенството между половете. Председателят подчерта, че работната група следва да се съсредоточи 
върху ориентирани към бъдещето предложения, вместо върху вече съществуващи предложения и 
инициативи или такива, които са в процес на разработване.  



 
В рамките на своето време за изказване говорителят обясни, че тъй като се е наложило третата сесия 
на Европейския граждански панел да се отложи поради положението, свързано с COVID-19, работата 
на панела не е завършена. На този етап панелът е разполагал с над 300 „насоки“ които предстои да 
бъдат конкретизирани и стеснени до по-малък брой препоръки в рамките на третата сесия на панела. 
Като пример той посочи хармонизацията на правата на работниците, за която призна, че ще бъде 
трудно да се постигне в краткосрочен план, но би била по-подходяща като част от по-дълъг поетапен 
процес, свързан с точен график. Други предоставени примери включваха създаването на обща 
политика в областта на здравеопазването и социална политика, която да дава възможност и на 
двамата родители да отсъстват от работа за еднакви периоди от време, за да се грижат за децата си, и 
насърчаването на работата в по-малките градове и села.  
Някои оратори говориха за нуждата от укрепване на социалните аспекти на Европа. В по-общ план 
някои предложиха мерки за гарантиране на цялостното прилагане на Европейския стълб на 
социалните права, както и включването на протокол за социален напредък в Договорите. По-
конкретно някои призоваха за постигане на напредък по икономическото и социалното сближаване в 
Европа не само между различните държави членки, но и между регионите, както и между градовете 
и селските и отдалечените региони. В сферата на труда беше отправен призив за справедливо и 
достойно заплащане, включително минимални заплати, адаптиране на законодателството относно 
работата от разстояние и гъвкавите условия на труд, разрешаване на проблемите на работещите през 
платформи и неплатените стажове, гарантиране на справедлива трудова мобилност в ЕС и избягване 
на социалния дъмпинг; в този контекст беше споменато и засилването на колективното трудово 
договаряне. От гледна точка на равенството между половете ораторите подчертаха необходимостта 
от интегриране на равенството между половете, но и от постигане на напредък по по-конкретни 
въпроси, като например разликата в заплащането между мъжете и жените, квотите във висшите 
длъжности, разработването на индекс за измерване на социалното равенство, както и гарантиране, че 
родителският отпуск е равно право и за двамата родители. Някои оратори подчертаха необходимостта 
от борба с бедността, наред с другото, чрез гарантиране, че държавите членки разполагат с ефективни 
системи за осигуряване срещу безработица и пенсионни системи.  
Други оратори обаче подчертаха, че търговските и производствените предприятия са от съществено 
значение за създаването на работните места и богатството, необходими за социалната Европа, която 
мнозина желаят, като добавиха, че наличието на силни предприятия и гарантирането на 
предприемаческия дух за ЕС чрез инвестиране в бъдещия капацитет за растеж и повишаване на 
конкурентоспособността на ЕС са от ключово значение.  
Тези оратори подчертаха, че в законодателството на ЕС вече има силно социално измерение, и че то 
не трябва да се създава наново, а да се прилага ефективно. Същевременно те отбелязаха, че 
дружествата често изпитват трудности със законодателните равнища, с които трябва да се справят, 
което се отразява на способността им да създават иновации и да се конкурират, като вероятно дори 
накърнява единния пазар. С цел да се избегне прекомерната бюрокрация, тези оратори призоваха 
инструменти като тестовете за МСП, последващите оценки и принципът на отмяна на предишни 
тежести при въвеждане на нови да се прилагат добре и предложиха да се извършва „проверка на 
конкурентоспособността“ за всички нови инициативи. Няколко оратори подчертаха значението на 
субсидиарността – предприемане на действия там, където те са по-ефективни – като подчертаха, че 
действията на равнището на ЕС са най-подходящи в някои области, но в други области може да са по-
ефективни действия на национално, регионално или местно равнище.  
Редица оратори повдигнаха въпроса за образованието като ключ към бъдещето на европейската 
икономика. Конкретните идеи включваха по-добро адаптиране на учебните програми, хармонизиране 
на системите за оценяване и учебните планове, но и гарантиране, че учениците имат възможност да 
се събират, за да обменят опит.  



 
Данъчното облагане също беше засегнато от няколко оратори, които приканиха към избягване на 
вредната данъчна конкуренция, като същевременно се гарантира, че многонационалните дружества 
плащат данъци, когато реализират печалби.  
Цифровата трансформация беше посочена като възможност от двама оратори, но също и в контекста 
на това да се гарантира, че никой няма да бъде изоставен.  
 
2.2. По-силна икономика за бъдещето 
Председателят започна тази точка от дневния ред, като подчерта някои от основните идеи, отразени в 
многоезичната цифрова платформа, включително предложението за разработване на нов модел за 
растеж за Европа, преразглеждане на икономическото управление на ЕС с цел отразяване на 
приоритетите на ЕС: Зеленият пакт, социалните права и целите за устойчиво развитие за укрепване на 
устойчивостта на Европа на бъдещи кризи, и за да стане европейската икономика по-ориентирана към 
човека чрез обръщане на по-голямо внимание на човешкия напредък и опазване на природните 
ресурси. 
По време на заседанието говорителят обясни, че членовете на панела са обърнали специално 
внимание на начина, по който икономиката би могла да стане по-екологична и по-екологосъобразна. 
Това би могло да се постигне чрез по-ефективно използване на ресурсите, напр. чрез рециклиране, 
използване на продукти, които са по-екологични, намаляване на отпадъците и по-добро образование 
за гражданите.  
С последвалата дискусия беше продължен дебатът относно баланса между социалната закрила и 
икономическата конкурентоспособност. Някои оратори подчертаха необходимостта от инвестиции – 
публични и социални – и приканиха към реформа на икономическото управление на ЕС също и с цел 
да се отрази цифровият и екологичният преход. Тези оратори подчертаха също необходимостта да се 
гарантира, че преходите са справедливи, и че никой няма да бъде изоставен. Други бяха на мнение, 
че конкурентоспособността е предпоставка за нашия високо ценен европейски социален модел, както 
и за успеха на екологичния и цифровия преход, и изразиха тревога, че конкурентоспособността на 
Европа изостава, поради което призоваха за проверка на конкурентоспособността. Те изтъкнаха също 
така, че стабилната фискална система, увеличаването на инвестициите в научните изследвания и 
иновациите, стимулирането на растежа и гарантирането на правна предвидимост са също толкова 
важни. Те изразиха загриженост и относно някои от отправените предложения, тъй като те биха могли 
да насърчат гражданите да се откажат от работа.  
Друг въпрос, поставен от редица оратори, беше необходимостта от борба с отклонението от данъчно 
облагане и избягването на данъци и от това да се гарантира, че всички дружества плащат своя 
справедлив дял от данъци. 
Беше повдигнат въпросът и за равния достъп до интернет.  

 
3. Заключителни бележки на председателя 

 
Председателят заключи, че тъй като на това заседание е отделено повече време за точката „Социална 
справедливост и работни места“, на следващото заседание ще се разгледа първо точката „По-силна 
икономика за бъдещето“. 
В отговор на искането от няколко членове за провеждане на повече заседания на работната група, 
дори и да са изцяло виртуални, председателят заяви, че не вижда пречки за това.  
 
ПРИЛОЖЕНИЕ. Списък на членовете на работната група за по-силна икономика, социална 
справедливост и работни места 
 

Председател:  Ираче Гарсия Перес (Европейски парламент) 



 
Говорител: Оуин СТАФЪРД  
Обръщени

е Собствено име Фамилно име Компонент 

        
г-н Винченцо АМЕНДОЛА Съвет 

г-жа Клотилд   АРМАН Местен/регионален представител 
г-жа Манон ОБРИ Европейски парламент 

г-жа Регина БАСТОС Национални граждански 
панели/събития 

г-жа Никола БЕЕР Европейски парламент 
г-н Маркус БЕЙРЕР Социални партньори 

г-жа Габриеле БИСКОФ Европейски парламент 

г-жа Марет 
Микаела БРУНЕРТ  Европейски граждански панели 

г-н Кристиан  БУХМАН Национални парламенти 

г-н Ян ШЛУП Национални граждански 
панели/събития 

г-жа Лиа КОРСМИТ Национални граждански 
панели/събития 

г-жа  Розиан  КУТАЯР Национални парламенти 
г-жа Хелена ДАЛИ Европейска комисия 
г-жа Елиза  ГАМБАРДЕЛА Гражданско общество 
г-жа Ираче ГАРСИЯ ПЕРЕС Европейски парламент 
г-н  Вилм ГЕРЦ Съвет 
г-н Роман ХАЙДЕР Европейски парламент 

г-жа Евелина  ХЕЙНЕЛУОМА Национални парламенти 
г-н Микиел ХОХВЕЙН Европейски парламент 

г-жа Мейра  ХОТ Национални парламенти 

г-жа Камила Исабел 
Шалот ЙЕНСЕН Европейски граждански панели 

г-н Сиим  КАЛАС Национални парламенти 
г-н Жоеми ЛИНДО Европейски граждански панели 

г-н Стефано  МАЛИА Европейски икономически и социален 
комитет 

г-жа Владимира  МАРЧИНКОВА Национални парламенти 
г-жа Марейд МАКГИНЕС Европейска комисия 
г-жа  Андрея МЕТЕЛКО-ЗГОМБИЧ Съвет 
г-жа Роберта МЕЦОЛА Европейски парламент 
г-н Раду-Михай  МИХАИЛ Национални парламенти 

г-жа Лусия  МУНЬОС Национални парламенти 
г-н Зигфрид МУРЕШАН Европейски парламент 

г-н Никлас 
Хендрик НИЕНАС Европейски парламент 

г-жа Марина  НИКОЛАУ Национални парламенти 



 
г-жа Ифа О'ЛИЪРИ Европейски граждански панели 
г-н Владислав  ОРТИЛ Комитет на регионите 
г-н Кацпер ПАРОЛ Европейски граждански панели 

г-жа Сирпа ПИЕТИКАЙНЕН Европейски парламент 
г-н Нийл  РИЧМЪНД Национални парламенти 
г-н Вибе РЬОМЕР ВЕСТ Съвет 

г-н Оливер  РОПКЕ Европейски икономически и социален 
комитет 

г-н Кристоф РУИЙОН Комитет на регионите 
г-н Владимир ШОРФ Европейски граждански панели 
г-н Ойн СТАФЪРД  Европейски граждански панели 
г-н  Андрес СУТ Съвет 

г-жа  Катя ТРИЛЕР ВЪРТОВЕЦ Съвет 
г-жа Елс  ВАН ХОФ Национални парламенти 
г-жа Моника ВАНА Европейски парламент 
г-н  Лука ВИЗЕНТИНИ Социални партньори 

г-жа Ружица  ВУКОВАЦ Национални парламенти 
 


