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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

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

 
Под председателството на Ираче Гарсия Перес (замествана частично от Габриеле Бишоф), 

Европейски парламент  
 

21 януари 2022 г., 10:00 — 12:00 ч. 
 

1. Встъпителни бележки на председателя 
 

Председателят Ираче Гарсия Перес откри третото заседание на работната група (РГ), като 

отбеляза, че то се излъчва по интернет, в съответствие с договореното на предходното 

заседание. Тя съобщи, че на 25, 26 и 27 февруари европейският граждански панел ще представи 

своите препоръки, които да бъдат обсъдени от РГ и които ще бъдат представени също на 

пленарното заседание на Конференцията през март. Тя посочи, че няколко национални панела 

са приключили работата си и че някои от изготвените от тях препоръки са от значение за тази 

РГ. Препоръките вече са публикувани на онлайн платформата. 

 

2. Разискване — По-силна икономика за бъдещето 
 

Председателят припомни накратко някои от насоките, разработени от европейския граждански 

панел. За Европа очевидно е необходим нов модел на приобщаващ растеж, който съчетава 

социалните въпроси с икономическия растеж. Данъчното облагане е важен въпрос, който ЕС 

трябва да вземе предвид. Демокрацията следва да бъде насърчавана, с отговорни и прозрачни 

институции на ЕС, а Европейският парламент и националните парламенти следва да играят 

важна роля. Необходими са инвестиции за повишаване на устойчивостта, за справяне с бъдещи 

кризи и за премахване на неравнопоставеността. Като цяло се призовава за ориентиран в по-

голяма степен към човека подход към икономиката. 

 

Много оратори подчертаха, че конкурентоспособността и социалната справедливост вървят 

ръка за ръка. Публичните инвестиции в инфраструктура са от съществено значение, например в 

интернет, железопътните линии, образованието и (цифровите) умения, за да се даде 

възможност за иновации и конкурентоспособност, или в здравеопазването и други социални 

услуги — за борба с бедността и подобряване на условията на живот, особено на хората, които 
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продължават да бъдат уязвими. Някои оратори призоваха за по-голяма фискална отговорност, 

докато други подчертаха, че може да се наложи увеличаване на публичния дълг, ако се направят 

инвестиции за постигане на целите на екологичния преход и за гарантиране на стабилно 

възстановяване от кризата. Ораторите подчертаха ролята на единния пазар за запазване на 

конкурентоспособността на икономиката на ЕС и призоваха за тест за единния пазар. Някои 

оратори подкрепиха използването на проверки на конкурентоспособността, които биха могли 

да бъдат полезни, и посочиха, че дискусиите относно определението за 

„конкурентоспособност“ следва да продължат. На този етап обаче не е много ясно под каква 

форма и по какъв начин могат да бъдат въведени подобни „проверки“. За да се гарантира 

справедливото измерение на процеса на възстановяване, някои оратори предложиха 

протоколът за социален напредък действително да се прилага и предложиха в европейския 

семестър и икономическото управление да се включи измерението „отвъд БВП“ (и по-

специално социални и свързани с околната среда въпроси). Според няколко оратори зачитането 

на социалните права, добре функциониращият социален диалог, демокрацията на работното 

място, колективното договаряне са в центъра на добре функциониращата икономика. Научните 

изследвания и иновациите, както и младежкото предприемачество, следва да продължат да 

подкрепят икономиката на ЕС. Според няколко членове на РГ ЕС следва да има повече 

правомощия в областта на данъчното облагане, да коригира неравнопоставеността в 

икономиките на ЕС, както и да противодейства на отклонението от данъчно облагане и на 

избягването на данъци. ЕС следва да стимулира собственото си производство на стратегически 

продукти. Въпросите, свързани с пола, следва да бъдат интегрирани във всички аспекти на 

икономиката, а борбата с насилието, основано на пола, следва да бъде приоритет. Беше 

повдигнат въпросът за необходимостта от по-нататъшно укрепване на прилагането на 

Европейския стълб на социалните права. Докато все още се търсят координирани начини за 

справяне с общите предизвикателства пред ЕС, някои посочиха, че определени въпроси следва 

да останат от компетентността на национално равнище (напр. системата за социални 

обезщетения). 

 

Бяха повдигнати редица въпроси, свързани с процеса и методите на работа. Някои членове на 

РГ припомниха резервите си по отношение на третия междинен доклад, като заявиха, че редица 

въпроси не са включени. Документите за обсъждане трябва да се споделят с членовете на РГ 
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достатъчно рано, за да се даде възможност за подходяща подготовка. 

Предложенията/препоръките на гражданите следва да бъдат групирани, за да бъдат обсъдени 

в РГ ефикасно. Някои членове на РГ предложиха системата на светофара (червено: извън обхвата 

на дейност на ЕС, оранжево: в процес на изпълнение, зелено: нови идеи в обхвата на дейност 

на ЕС), за да се даде възможност за разглеждане на предложенията на гражданите. Други 

членове на РГ предупредиха, че предложенията, които понастоящем са извън обхвата на 

дейност на ЕС, не следва да бъдат отхвърляни, тъй като Конференцията има за цел да определи 

бъдещето на Европа. Заключенията на РГ следва да бъдат изготвени в писмен вид, за да бъдат 

ясно представени на пленарното заседание, но методът за приемане на заключенията на РГ 

трябва да бъде изяснен. Според няколко членове на РГ графикът на Конференцията е твърде 

кратък и заключителните пленарни сесии следва да бъдат отложени, за да се даде възможност 

на гражданските панели и на РГ да приключат работата си. Един от ораторите предложи в 

бъдеще институциите на ЕС, евентуално на годишна основа, да съобщават на гражданите как се 

изпълняват препоръките.  

 

3. Заключителни бележки на председателя 
Председателят съобщи, че ще представи на вниманието на Изпълнителния съвет на 

Конференцията опасенията и въпросите, повдигнати във връзка с методите на работа и графика. 

Председателят посочи също, че отлагането на приключването на работата на гражданския 

панел, свързан с работната група, е забавило процеса. Графикът и начинът на приемане на 

заключенията следва да бъдат изяснени на следващото заседание на РГ. 

 

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  

 

Г-
н/Г-
жа 

Собствено име Фамилно име Компонент 

        
Г-н Винченцо   АМЕНДОЛА Съвет 

Г-жа Клотилд   АРМАН Местен/регионален представител 
Г-жа Манон ОБРИ Европейски парламент 
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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 Микаела БРУНЕРТ Европейски граждански панели 
Г-н Кристиан  БУХМАН Национални парламенти 
Г-н Ян ХЛУП Национални граждански панели/събития 

Г-жа  Розиан  КУТАЯР Национални парламенти 
Г-жа Елиза  ГАМБАРДЕЛА Гражданско общество 
Г-жа Ираче ГАРСИЯ ПЕРЕС Европейски парламент 
Г-н  Вилм ХЪРЦ Съвет 
Г-н Роман ХАЙДЕР Европейски парламент 

Г-жа Евелина  ХЕЙНЕЛУОМА Национални парламенти 
Г-н Михил ХОГЕВЕН Европейски парламент 

Г-жа Мейра  ХОТ Национални парламенти 

Г-жа Камила Исабел 
Шарлот ЙЕНСЕН Европейски граждански панели 

Г-жа Марина КАЛЮРАНД Европейски парламент  

Г-н Сиим  КАЛАС Национални парламенти 
Г-н Жоеми ЛEНДО Европейски граждански панели 

Г-н Стефано  МАЛИА Европейски икономически и социален 
комитет 

Г-жа Владимира  МАРЧИНКОВА Национални парламенти 
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 Ливерне НЕЙМАН Национални граждански панели/събития 
Г-жа Марина  НИКОЛАУ Национални парламенти 
Г-н Владислав  ОРТИЛ Комитет на регионите 
Г-н Кацпер ПАРОЛ Европейски граждански панели 

Г-жа Сирпа ПИЕТИКЯЙНЕН Европейски парламент 
Г-н Нийл  РИЧМЪНД Национални парламенти 
Г-н Вибе РЬОМЕР ВЕСТ Съвет 

Г-н Оливер  РЬОПКЕ 
Европейски икономически и социален 

комитет 
Г-н Кристоф РУЙОН Комитет на регионите 
Г-н Никола ШМИТ Европейска комисия  
Г-н Владимир ШОРФ Европейски граждански панели 
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Г-н Оуин 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 
 


