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ОБОБЩАВАЩ ДОКЛАД 

 

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

 

Под председателството на Ираче Гарсия Перес, Европейски парламент  

 

25 март 2022 г., 9.00 – 11.30 ч. 14.00 – 16.00 ч. 

 

1) Откриване от председателя 

Заседанието се проведе в хибриден формат и беше излъчено по интернет.  Председателят 

представи проектите на предложения, разпратени на членовете преди заседанието. Тя уточни, 

че документът включва въведение и нов клъстер за конкурентоспособността (в сравнение с вече 

обсъжданата мрежа). Тя подчерта, че постигането на баланс между препоръките на гражданите 

и идеите на членовете на работната група е сложна задача, но се надява, че проектите на 

предложения предлагат добра основа за обсъждането. Председателят обяви също така 

приключването на работата на италианския национален граждански панел, който представи 

значителен брой препоръки в областите на политиката, от значение за тази работна група.1 Те 

ще бъдат включени в следващата версия на проектите на предложения. 

 

2) Изказване на говорителите 

Говорителят обяви промяната на функцията. Заместник-говорителят изрази съгласие, че 

документът е в съответствие с препоръките на гражданите. 

 

Представяне и обсъждане на проектите на предложения, съгласно приложението, с оглед 

на представянето на проекти на предложения, организирани по клъстер, на пленарното 

заседание на 26 март. 

 

По време на първия кръг членовете коментираха структурата и общото съдържание на 

документа. Някои изразиха възражение, защото считат, че идеите им не са (добре) представени 

в документа и че документът все още е пристрастен в полза на социалните въпроси. Някои 

предложиха документът да бъде преработен в светлината на новата ситуация с войната в 

Украйна. Мнозина обаче бяха удовлетворени от текста и благодариха на председателя за 

свършената работа, като се изказаха по време на дебата с конкретни въпроси. Някои оратори 

обявиха писмените си становища по време на дебата. Някои посочиха, че заключенията на 

работната група следва ясно да отразяват многообразието от идеи на гражданите на ЕС, докато 

други заявиха, че спорните предложения следва да не бъдат включени. Гражданите подчертаха, 

 
1 Съхранени на уебстраницата на платформата: https://futureu.europa.eu/pages/plenary?locale=bg 
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че работата е насочена към по-дългосрочни цели и че не искат техните идеи да се променят 

съществено и да се размият. Беше отправен призив в предложенията да не се използва 

прекомерно прескриптивен език, докато други членове подчертаха необходимостта от 

запазване на амбициозността на препоръките на гражданите. 

 

3) Устойчив растеж и иновации 

Членовете обсъдиха подкрепата за иновациите, научните изследвания и малките и средните 

предприятия (МСП), и специален акцент върху стартиращите предприятия като двигател на 

иновациите и трансграничното сътрудничество. Няколко оратори повдигнаха въпроса за 

значението на устойчивия енергиен микс за подобряване на стратегическата автономност на ЕС. 

Някои членове се застъпиха за по-обща формулировка, тъй като няма споразумение относно 

ядрената енергия и природния газ, докато други поискаха да се запази настоящият текст. Бяха 

обсъдени продоволствената сигурност и стратегическата автономност в по-общ план, 

включително достъпът до суровини. Докато няколко оратори поставиха под въпрос 

необходимостта от обсъждане на рамката за икономическо управление в контекста на 

конференцията, много от тях подчертаха нейната основна роля за по-силна и устойчива 

икономика и поискаха включването ѝ, по-специално от гледна точка на европейския семестър. 

Няколко членове призоваха за разглеждане на нови показатели, надхвърлящи брутния 

вътрешен продукт (БВП). Беше припомнено предложението за протокол за социален напредък, 

който да бъде включен в Договора, за да се гарантира, че социалните права имат предимство в 

случай на конфликт с икономическите свободи – предложение, много често одобрявано на 

цифровата платформа.  

 

4) Повишаване на конкурентоспособността на ЕС и по-нататъшно укрепване на единния 

пазар 

Няколко членове представиха идеите на тест за единния пазар и проверки на 

конкурентоспособността (т.е. независима и прозрачна оценка на въздействието на 

законодателните предложения на ЕС върху конкурентоспособността на дружествата от ЕС, по-

специално по отношение на глобалното измерение). Необходимостта от намаляване на 

бюрокрацията беше признато като предпоставка за конкурентоспособността на ЕС. Един оратор 

призова за принципа на отмяна на предишни тежести при въвеждане на нови (в допълнение 

към насърчавания понастоящем подход на отмяна на предишни тежести при въвеждане на 

нови), а друг нарече това предложение прекомерно.  

 

5) Приобщаващи пазари на труда 

Проведе се дискусия относно насърчаването на минимални работни заплати, като 

същевременно се зачитат националните традиции. Докато някои оратори призоваха за 

премахване на това позоваване (тъй като то вече е обхванато от текущите преговори между 

институциите на ЕС), други изразиха несъгласие, тъй като това би било в противоречие с 
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препоръките на гражданите. Членовете повдигнаха въпроса за защитата на работниците на 

цифровия пазар на труда. Няколко членове призоваха за укрепване на различните аспекти на 

равенството между половете във всички предложения. Някои от тях призоваха за по-голямо 

внимание към младите хора и техните нужди от гледна точка на качествени работни места, 

жилищно настаняване, но също така и екологични опасения. Някои членове подкрепиха 

настоящото предложение за забрана на неплатените стажове, докато други поискаха да се 

„смекчи“ езикът и биха предпочели да се спомене по-отчетливо насърчаване на платените 

стажове. Необходими са и повече усилия за повишаване на уменията на хората и справяне с 

недостига на умения. Няколко оратори се позоваха на връзките между Европейския стълб на 

социалните права и проектите на предложения.  

 

6) По-силни социални политики 

 

Налице бе общо сближаване на мненията относно необходимостта от по-силни социални 

политики, като някои членове призоваха за повече действия (напр. по отношение на схемите за 

минимален доход, премахването на бездомността), докато други припомниха принципа на 

субсидиарност.  

 

7) Демографски преход 

 

Няколко оратори поставиха въпроса за необходимостта от справяне с демографските 

предизвикателства, наред с другото, чрез подходящи за децата и семейството мерки и действия 

в подкрепа на лицата, полагащи грижи, и възрастните хора.   

 

8) Фискални и данъчни политики 

 

Мнозина подкрепиха подобряването на прозрачността и справедливостта на данъчното 

облагане в целия ЕС в подкрепа на МСП и иновациите. Други оратори призоваха за 

необходимостта от повече мерки за предотвратяване на избягването на данъци и, ако е 

необходимо, да се предоставят повече правомощия на ЕС в тази област. Беше проведена 

дискусия относно еврооблигациите с позоваване на препоръките на националните граждански 

панели, като някои членове призоваха за премахване на позоваването и се върнаха към 

първоначалната формулировка на препоръката. За да се стимулира териториалното 

сближаване, един член призова за необходимостта от подобряване на многостранното 

управление и използването на фондовете на ЕС. 

 

9) Закриване от председателя  
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Председателят закри заседанието, като благодари на членовете за плодотворния обмен на 

мнения и обяви нов проект на документ, включващ мненията, който ще бъде разпространен с 

оглед на следващото заседание на работната група. 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Списък на членовете на работната група за по-силна икономика, социална 

справедливост и работни места 

 

Председател:  Ираче ГАРСИЯ ПЕРЕС (Европейски парламент) 

Говорител: 

Заместник-говорител 

Камила ЙЕНСЕН 

Оуин СТАФЪРД 

 

Г-

н/Г-

жа 

Име Фамилия Представлява 

Г-н Винченцо   АМЕНДОЛА Съвет 

Г-жа Клотилд   АРМАН Местен/регионален представител 

Г-жа Манон ОБРИ Европейски парламент 

Г-жа Регина БАШТУШ 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  КУТАЙЯР Национални парламенти 

Г-жа Хелена ДАЛИ Европейска комисия 

Г-жа Елиза  ГАМБАРДЕЛА Гражданско общество 

Г-жа Ираче ГАРСИЯ ПЕРЕС Европейски парламент 

Г-н  Вилм ГЬОРЦ 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 
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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 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 Николас ШМИТ Европейска комисия 

Г-н Владимир ШОРФ Европейски граждански панели 

Г-н Оуин СТАФЪРД Европейски граждански панели 

Г-жа Ева-Мария ЛИМЕЦ 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 

 


