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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 
Работна група „По-силна икономика, социална справедливост и работни места“, 

председателствана от Ираче Гарсия Перес, Европейски парламент 
22 октомври 2021 г., 14.00 – 16.00 ч. 

 
 

1. Встъпителни бележки на председателя  
 

Заседанието се проведе в хибриден формат. Председателят приветства всички членове и 
подчерта значението на представянето на многообразието и приобщаващия характер на 
Конференцията за бъдещето на Европа. Тя припомни също така основните цели и процедурни 
аспекти на работните групи в съответствие с Правилника за дейността и мандата. Във връзка с 
това дневният ред на учредителното заседание беше съсредоточен върху следните елементи: 
 

 Първи относими резултати от европейския граждански панел „По-силна икономика, 
социална справедливост и работни места/Образование, култура, младеж и 
спорт/Цифрова трансформация“ — кратко представяне от участниците в панела и 
обсъждане.  

 Значим принос на многоезичната цифрова платформа — първо обсъждане. 
 
 

2. Обсъждане 
 
Представителите на европейския граждански панел „По-силна икономика, социална 
справедливост и работни места/Образование, култура, младеж и спорт/Цифрова 
трансформация“, които се изказаха по време на обсъждането, посочиха темите, набелязани по 
време на първото заседание и одобрени за по-нататъшно обсъждане, а именно:  

 засилване на социалните права и изграждане на справедлив и достъпен пазар на труда 
със специално внимание към младите хора, жените и уязвимите групи; 

 насърчаване на иновативна, конкурентоспособна и устойчива икономика; 

 предоставяне на равни възможности и развиване на необходимите умения. 
 
Другите членове на работната група наблегнаха на въпросите, възникващи от европейските 
граждански панели, многоезичната цифрова платформа и националните консултации с 
граждани. Няколко изказвания подчертаха, наред с другото:  
 

 преосмислянето на икономическия модел след пандемията в съответствие с устойчив и 
приобщаващ подход чрез укрепване на конкурентоспособността, растежа и 
устойчивостта въз основа на опита на NEXT Generation EU и SURE; използването на 
възможностите на екологичния и на цифровия преход, като същевременно се взема 
предвид въздействието върху най-уязвимите граждани и територии и се гарантира 
справедлив преход; 
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 сближаването във възходяща посока на социалните права и закрила в целия ЕС 
(включително чрез пълно прилагане на Европейския стълб на социалните права, нов 
социален договор и включване на протокол за социален напредък);  

 необходимостта да се използва пълният потенциал на бюджета на ЕС, за да се постави 
акцент върху реформите, инвестициите и иновациите;  

 справедливото данъчно облагане и борбата с отклонението от данъчно облагане и 
избягването на данъци; 

 подобряването на уменията и приобщаващия характер на икономиката, със специален 
акцент върху младите хора, жените и уязвимите групи.  

 
Някои от изказванията засегнаха: 

 необходимостта да не се увеличава непропорционално фискалната и регулаторната 
тежест за предприятията, по-специално МСП, например чрез „проверка на 
конкурентоспособността“ на новите инициативи;  

 значението на поддържането на фискална стабилност и фискалната позиция на ЕС; 

 бюджета на ЕС за финансиране на горепосоченото и способността му да генерира 
собствени ресурси.  

 
 
Всички изказващи се изразиха убеждението, че работната група следва да определи конкретни 
цели и да постигне резултати въз основа на препоръките, отправени от европейските 
граждански панели и националните граждански панели, и като взема предвид приноса на 
многоезичната цифрова платформа.  
 

3. Заключителни бележки на председателя 
 
Председателят похвали откритата и конструктивна дискусия и отбеляза, че за да постигне 
резултат, работната група трябва да установи съвместна позиция, изискваща съгласието на 
всички участващи. Тя подчерта, че много от изразените позиции не се изключват взаимно, а в 
действителност се допълват.  Това би представлявало добра основа за по-нататъшни 
обсъждания. Следващото заседание ще се проведе през декември и вече ще обсъди набора от 
препоръки, отправени от европейския граждански панел.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ I Списък на членовете на работната група „По-силна икономика, социална 
справедливост и работни места“ 
 

Председател:  Ираче Гарсия ПЕРЕС (Европейски парламент) 

Г-н Винченцо АМЕНДОЛА Съвет 

Г-жа Клотилд АРМАН 
Местен/регионален 

представител 

Г-жа Манон ОБРИ Европейски парламент 

Г-жа Режина БАСТОС 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа Никола БЕР Европейски парламент 

Г-н Маркус БАЙРЕР Социални партньори 

Г-жа Габриеле БИШОФ Европейски парламент 

Г-жа Марет Михаела БРЮНЕРТ  
Европейски граждански 

панели 

Г-н Кристиан  БУХМАН Национални парламенти 

Г-н Ян ХЛУП 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа Леа КОРСМИТ 
Национални граждански 

панели/събития 

Г-жа  Розиан  КУТАЯР Национални парламенти 

Г-жа Хелена ДАЛИ Европейска комисия 

Г-н Йохан ДАНИЕЛСОН Европейски парламент 

Г-жа Елиза  ГАМБАРДЕЛА Гражданско общество 

Г-жа Ираче ГАРСИЯ ПЕРЕС Европейски парламент 

Г-н  Вилм ГЬОРТС Съвет 

Г-н Роман ХАЙДЕР Европейски парламент 

Г-жа Евелина  ХЕЙНЯЛУОМА Национални парламенти 

Г-н Михил ХОГЕВЕН Европейски парламент 

Г-жа Мейра  ХОТ Национални парламенти 

Г-н  Петер ХУМЕЛГАРД Съвет 

Г-жа Камила Изабел Шарлот ЙЕНСЕН 
Европейски граждански 

панели 

Г-н Сим  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 НИНАС Европейски парламент 

Г-жа Марина  НИКОЛАУ Национални парламенти 
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Г-жа Ифа О’ЛИЪРИ 
Европейски граждански 

панели 

Г-н Владислав  ОРТИЛ Комитет на регионите 

Г-н Каспер ПАРОЛ 
Европейски граждански 

панели 

Г-жа Сирпа ПИЕТИКЯЙНЕН Европейски парламент 

Г-н Нийл  РИЧМЪНД Национални парламенти 

Г-н Оливер  РОПКЕ 
Европейски икономически и 

социален комитет 

Г-н Кристоф РУЙОН Комитет на регионите 

Г-н Владимир СОРФ 
Европейски граждански 

панели 

Г-н Ейн СТАФЪРД  
Европейски граждански 

панели 

Г-н  Андрес СЮТ Съвет 

Г-жа  Катя ТРИЛЕР ВЕРТОВЕЦ 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 

 


