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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  

 
7 април 2022 г., 18.00 – 20.00 ч. 

 
1) Откриване от председателя 

Заседанието се проведе в хибриден формат и беше излъчено по интернет. Председателят 
представи преразгледаните проектопредложения, които бяха разпространени в деня преди 
заседанието. Тя уточни, че документът е коригиран спрямо версията, разпространена по-рано 
тази седмица след двустранните консултации, и изрази надежда, че с тези последни промени 
компромисът ще бъде приемлив за всички страни в обсъждането. Тя отбеляза, че това е 
наложило много усилена работа, за да се запазят, от една страна, препоръките на гражданите и 
съдържащата се в тях силна социална програма, като в същото време се вземат под внимание 
елементите, поискани от други членове на работната група, с оглед на постигането на 
балансиран компромис.  

 
2) Изказване на говорителя и заместник-говорителя 

Говорителят отбеляза усилената работа на председателя и нейния екип и посочи, че най-
важното за гражданите е силната социална програма, произтичаща от техните препоръки, да 
бъде запазена в предложенията, което е и факт. Що се отнася до последните промени, тя 
подчерта, че предложеният Консултативен орган за конкурентоспособност няма да бъде 
представителен за всички граждани, тъй като социалните партньори обикновено не 
представляват неработещите. Заместник-говорителят сигнализира, че двете изречения в края 
на въведението, добавени в последния проект, биха могли да се разглеждат като оспорващи 
широкия консенсус, който съществува между препоръките на Европейския граждански панел и 
различните национални граждански панели. Също така той приветства факта, че някои неясни 
препоръки от италианския панел вече не се съдържат в последната версия на текста. 
 

3) Обсъждане на преразгледаните проекти на предложения съгласно приложението с 
оглед на тяхното представяне на пленарното заседание на 8 – 9 април 2022 г.  

По-голямата част от членовете приветстваха представения от председателя компромис и 
благодариха на гражданите и на председателя за усилената им работа. В същото време повечето 
оратори отбелязаха, че текстът е компромис и включва елементи, които те харесват, и такива, 
които не харесват. Освен това някои членове предложиха промени в текста. Председателят 
настоя, че промените не трябва да променят баланса на текста, като се има предвид колко 
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деликатен е компромисът, и че по време на самото заседание трябва да се постигне консенсус 
по тях. По време на заседанието бяха договорени следните промени: 

- коригиране на мярка XX от предложение 2 (проверка на конкурентоспособността) с цел 
включване на равенството между половете и Парижкото споразумение, както и 
разширяване на управлението на предложения Консултативен орган за 
конкурентоспособност, така че да включва и организираното гражданско общество;  

- коригиране на целта в предложение 1, така че по-скоро да „се отчитат“, а не „без да се 
пренебрегват“ екологичният и цифровият преход; 

- добавяне на „местно производство и потребление“ в мярка I от предложение 1; 
- промяна на думата „коригиране“ на „преразглеждане“ в мярка III от предложение 1; 
- позоваване на всичките четири свободи в мярка XIX от предложение 2 (добавяне на 

„хора“ и „капитал“); 
- включване на мярка за „свободно движение на образованието“ (в предложение V); и 
- добавяне на препратки към многоезичната цифрова платформа за мерки VIII и IX в 

предложение V.  
 

Освен това няколко членове предложиха да се подобри прозрачността в окончателния 
документ, когато става въпрос за позоваване на мерки, които са резултат от обсъжданията 
на работната група.  

 
4) Закриване от председателя  

 
Председателят благодари на всички за конструктивното им отношение и по-специално на 
гражданите за усилената им работа в тази трудна обстановка. Тя обяви корекциите, които ще 
бъдат направени в окончателния документ, и прикани всички оратори да одобрят документа, с 
промените след заседанието на работната група, на пленарното заседание на 9 април, събота.  
Говорителят благодари на всички за положителната им ангажираност и приветства корекцията 
в управлението на Европейския консултативен орган за конкурентоспособност. 
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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 

 
Обръщение Собствено име Фамилия Представлява 

Г-н Винченцо   АМЕНДОЛА Съвет 
Г-жа Клотилд   АРМАН Местен/регионален представител 
Г-жа Манон ОБРИ Европейски парламент 

Г-жа Режина 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  КУТАЯР Национални парламенти 
Г-жа Хелена ДАЛИ Европейска комисия 
Г-жа Елиза  ГАМБАРДЕЛА Гражданско общество 
Г-жа Ираче ГАРСИЯ ПЕРЕС Европейски парламент 
Г-н Вопке ХУКСТРА 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 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 
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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 Владимир ШОРФ Европейски граждански панели 
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 
 


