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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  

 
11 март 2022 г., 9.00-11.00 ч. 

 

1. Встъпителни бележки на председателя 
 

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

отбеляза променената геополитическа ситуация след руското нашествие в Украйна и 

значението на това за темите, разглеждани от работната група, включително справянето с 

бежанците, социалните въпроси и жилищното настаняване, и отбеляза, че сега в още по-голяма 

степен е моментът да се укрепи европейският проект. Тя също така информира работната група 

за извънредното заседание, насрочено за 16 март. Тези встъпителни бележки доведоха до 

редица изказвания, в които членовете обсъдиха как ще трябва да бъдат отразени променените 

обстоятелства в резултатите от конференцията и по-конкретно в тази работна група. В същото 

време редица оратори отбелязаха, че препоръките, отправени от европейските и националните 

граждански панели, вече са насочени към укрепване на Европа и следва да продължат да бъдат 

в основата на обсъжданията, като призоваха за преминаване към представяне на препоръките.  

 

2. Разискване 
 

Основната част от дискусията беше съсредоточена върху представянето на препоръките от 

европейските и националните граждански панели. Четирима граждани представиха 

препоръките на Европейския граждански панел 1. Тяхното представяне се съсредоточи върху: 

1) справедливото заплащане и разумните условия на труд и по-специално определянето на 

справедлива минимална работна заплата и спазването на Директивата за работното време; 2) 

2) акцент върху младите хора и възрастните хора, по-специално за осигуряване на здравословна 

семейна среда, включително достойно жилищно настаняване и достойно остаряване; 3) 3) 

извличане на поуки от кризата по отношение на начините на работа, например работа от вкъщи 

или преминаване на 4-дневна работна седмица; и 4) съсредоточаване върху научните 

изследвания, за да се гарантира устойчивостта и независимостта на европейската икономика. 
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Представителите на Литва и Нидерландия също представиха предложенията, направени от 

техните национални панели.  

 

Техните представяния бяха последвани от реакции на членовете на работната група относно 

препоръките. Много от тях приветстваха препоръките, като подчертаха тези, които считат за най-

важни. Сред тях бяха преходът към устойчив икономически модел, социално сближаване във 

възходяща посока, осигуряване на устойчиви енергийни доставки, автономност на ЕС, 

гарантиране на равенство между половете, качествена работа, инвестиции и издръжливост. В 

същото време някои членове на ЕП счетоха, че към препоръките на панелите могат да бъдат 

добавени конкретни идеи или аспекти или че някои конкретни аспекти биха могли да бъдат 

укрепени. Тези елементи включваха укрепване на политиката на сближаване и подпомагане на 

местните администрации, забрана на минималните работни заплати за младите хора, 

преносимост на социалните права, гарантиране на общ минимален доход (в допълнение към 

заплатите), преразглеждане на европейския семестър и на Пакта за стабилност и растеж, 

повишаване на финансовата грамотност на гражданите, подобряване на 

конкурентоспособността и създаване на работни места, увеличаване на способността на ЕС да 

заема средства за извънредни разходи, засилване на акцента върху Европейския стълб на 

социалните права и намаляване на бюрокрацията за дружествата и особено за МСП.  

Някои членове на ЕП повдигнаха конкретни въпроси или коментари относно препоръките. Сред 

тях бяха въпроси дали социалните политики трябва да бъдат хармонизирани или дали 

достатъчно високо минимално равнище би било достатъчно, дали се даде възможност на 

държавите членки да го надхвърлят и да отидат по-далече, въпроса, че дистанционната работа 

и работата от дома биха могли да навредят на равенството между половете, както и че 

препоръките на Европейския и националния граждански панел в някои случаи си противоречат, 

например когато става въпрос за енергийни източници или кой следва да отговаря за 

социалната политика.  

 

3. Заключителни бележки на председателя 
Председателят информира групата, че следващото заседание на групата ще се проведе онлайн 

на 16 март и че следващото присъствено заседание ще бъде в рамките на пленарното заседание 

на 25 – 26 март. С оглед на заседанието на 16 март председателят ще се стреми да разпространи 
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неофициален документ, обединяващ различните препоръки, както и приноса от доклада на 

платформата и обобщените протоколи на работната група. 
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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: Кацпер Парол  

 

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 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  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 
Шалот 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 
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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 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-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 
 


