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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  
 

16 март 2022 г., 17:00-19:00 
 

1. Встъпителни бележки на председателя 
 

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

информира членовете на работната група, че по-рано същия ден е споделила с групата 

документа GRID за работната група, изготвен от общия секретариат. Тя информира работната 

група, че на този етап документът GRID съдържа три колони – една, отразяваща препоръките на 

Европейския граждански панел, една с препоръките на съответните национални граждански 

панели и трета колона със съответните откъси от обобщаващите доклади на работната група и 

от предстоящия доклад относно многоезичната цифрова платформа. Различните препоръки от 

гражданските панели бяха групирани по теми, за да се улесни дискусията. Председателят 

отбеляза, че желае да работи при пълна прозрачност с групата и поради това иска да сподели 

документа GRID. За улесняване на многоезичните обсъждания беше осигурен машинен превод 

на езиците на работната група. Председателят също така съобщи, че макар писмените 

коментари да не са официално разрешени на равнище работна група, тя ще приветства всеки 

принос, който членовете на ЕП желаят да ѝ изпратят. След тези предварителни забележки 

председателят прикани членовете на работната група да коментират документа GRID, по-

специално като подчертаят липсващи елементи, както и препоръки, които членовете считат за 

особено важни.  

 

2. Разискване 
 

Редица членове на РГ изразиха неудовлетворението си от документа GRID, тъй като считат, че 

той не отдава достатъчно значение на аспектите, свързани с икономиката. Те предложиха 

документът GRID да бъде допълнен с три допълнителни клъстера — за конкурентоспособност, 

за МСП и за единния пазар, за да се отразят идеите, които тези членове повдигнаха на 

предишните заседания на работната група и които също можеха да бъдат намерени на 
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платформата. От друга страна, някои други членове на РГ бяха доволни от документа GRID и 

отбелязаха, че укрепването на икономиката вече е отразено в препоръката на гражданите, 

например с предложението да се подкрепят предприятията при осъществяването на 

екологичния и цифровия преход, и считат, че три допълнителни клъстера биха навредили на 

баланса на документа GRID като цяло, но биха могли да обмислят разместване, за да се отразят 

по-добре въпросите, свързани с конкурентоспособността.  

 

При обсъждането на конкретните елементи, които понастоящем липсват в GRID, различните 

членове на работната група се съсредоточиха върху различни въпроси. Някои от тях се 

съсредоточиха върху икономически въпроси, като поставиха акцент например върху 

подобряването на научните изследвания и иновациите, създаването на научноизследователски 

центрове, провеждането на тест за пригодност на МСП за ново законодателство, намаляването 

на бюрокрацията и въвеждането на проверка на конкурентоспособността. Някои членове се 

съсредоточиха върху аспектите, свързани с издръжливостта и автономността на европейската 

икономика, като се съсредоточиха върху необходимостта от установяване на автономност на 

цифровата инфраструктура, разработване на стратегически сектори като космическото 

пространство, сигурността на доставките и диверсификацията на веригите на доставки. Други 

членове на ЕП се съсредоточиха върху образованието и повишаването на квалификацията, като 

изтъкнаха идеи като създаването на Европейски отворен университет с безплатни курсове за 

всички, развитието на бъдещата работна сила и подкрепата за децата и младите хора с гаранции 

за децата и младежта, както и повече инвестиции в изучаването на езици. По отношение на 

труда членовете подчертаха значението на справедливата минимална работна заплата, 

зачитането на колективното договаряне и различните социални модели, необходимостта от 

подкрепа за цифровия труд, и по-специално за хората, работещите през платформи. Най-голям 

брой от изказванията обаче беше съсредоточен върху социални въпроси, включително 

наличието на единен европейски социален номер, подкрепа за развитието на по-слабо 

развитите региони, гарантиране на справедлив минимален доход, подобряване на социалните 

услуги, включително жилищно настаняване, дългосрочни грижи, както и подкрепа за лицата, 

полагащи неформални грижи, и накрая, многократно беше споменато включването на протокол 

за социален напредък към Договорите. Освен това някои членове изтъкнаха значението на 

справедливото данъчно облагане и подкрепиха предложенията в това отношение.  
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Накрая, няколко членове на работната група отново изразиха загрижеността си относно начина, 

по който са изготвени докладите относно многоезичната цифрова платформа, които са 

съсредоточени по-скоро върху качествените характеристики на изложението, отколкото върху 

представянето на най-подкрепените идеи. Един член изрази неудовлетворение от 

провеждането на това извънредно заседание на работната група.  

 

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

в рамките на пленарното заседание на 25 – 26. Намерението на председателя е било да може 

да се внесат първите проекти на предложения от работната група. Те ще бъдат изготвени въз 

основа на преразгледания документ GRID след настоящото заседание.  

 

 

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  КУТАЯР Национални парламенти 
Г-жа Хелена ДАЛИ Европейска комисия 
Г-жа Елиза  ГАМБАРДЕЛА Гражданско общество 
Г-жа Ираче ГАРСИЯ ПЕРЕС Европейски парламент 
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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 
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 
 


