
Бюлетин на EASPD за февруари 2009  
 

I. Политически теми 
 

Приоритети на Чешкото председателството на Европейският съюз  
(1 януари 2009 - 30 юни 2009) 

___________________________________________________________________  
 
Чешкото председателство на Европейския съюз, което е второто ротационно 
председателство провеждано от "нова" държава-членка от Източна Европа, 
разкри мотото си: "Европа без бариери ". То отразява четирите основни 
свободи: свободно движение на стоки, капитали, работници, и услуги, а логото 
добавя символично пета свобода: свободно движение на информация и знания.  
Основните приоритети на това председателство могат да бъдат обобщени като 
„трите S”: Economy, Energy and External relations (Икономика, енергетика и 
външни отношения). Чешкият министър-председател, Mirek Topolánek, обясни 
ясно този избор с амбицията да увеличи конкурентноспособността на Европа, 
да повиши доверието на потребителите, както и доверието на малките и средни 
предприятия, за да се справят с финансовата криза по ефективен и разумен 
начин. Енергийната политика се разглежда като източник на баланс между 
нуждите на околната среда и запазването на конкурентноспособността и 
енергийната сигурност на континента. Външните отношения са съсредоточени 
върху евро-атлантическите отношения, смятани за основни  за нашата 
сигурност и икономическо сътрудничество, както и върху насърчаването на 
интеграцията на Балканите.  
За щастие, това не означава, че социалната политика няма да бъде в 
работната програма на настоящото председателство. През следващите месеци 
ще бъдат разгледани следните въпроси:   

• Мобилността на работещите в трудовия пазар на ЕС;  
• Увеличаване на заетостта и  гъвкавостта на трудовия пазар чрез общи 

принципи за  гъвкавост;  
• Хоризонтална подкрепа за семействата  в рамките на политиките на ЕС;  
• Социалните услуги като средство за активна социална интеграция на  

повечето хора в неравностойно положение, както и възможност за 
трудова заетост.  
.  

 
Пълната работна програма на Чешкото председателство на ЕС може да се 
намери на следния уебсайт: 
http://www.eu2009.cz/en/czechpresidency/programme-and-priorities-479/, 
а пълният календар на събитията, включително информация за конференции и 
събития, отнасящи се до сектора на социалните услуги е на разположение на 
http://www.eu2009.cz/en/calendar/calendar-850/.  
 
Чешкото председателство обяви също, че ще проведе 2 допълнителни  
срещи на върха за справяне с последиците от финансовата криза. Първата от 
тези срещи на върха ще се проведе на 19-ти и 20-ти март, и тя ще бъде 
доминирана от финансовите въпроси, с изготвянето на обща позиция на  ЕС,  
наред с други неща, по промените в архитектурата на глобалната финансова  
система преди срещата на G20 - групата на водещите икономики. Втората 
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среща ще се фокусира върху въздействието на икономическата криза върху 
работните места.  
Чешкият министър-председател спомена, че икономическата криза засяга 
всички страни в Съюза и загубата на работни места през последните няколко 
месеца е много сериозна. Председателят на Комисията Барозу заяви, че 
социалните аспекти на икономическата криза са "основна грижа сега" за  
ЕС. Точните дати за тази среща на върха  все още не са обявени, но все пак е 
известно, че тя ще се проведе през май. Пълната статия на тази тема може да 
се намери на: http://www.europeanvoice.com/article/2009/02/eu-to-hold-jobssummit/ 
63901.aspx. 
 
Графикът на срещите на върха на ЕС е както следва:  
- 1-ви март: Европейски съвет за протекционизма и финансовите пазари  
(Брюксел);  
- 19-ти и 20 март: Пролетно заседание на Европейския Съвет (Брюксел);  
- 2-ри април: Среща на върха на G20 (Лондон);  
- Май: Европейски съвет за безработицата (Прага);  
- 18-ти и 19-ти юни: Европейски съвет (Брюксел).  
 

Prepare the post-Lisbon - 2009  
Кампания за участие, за да се гарантира, че  

следващото десетилетие ще е екологично и социално  
___________________________________________________________________  

 
Следващото десетилетие ще бъде от решаващо значение, за да се реши дали 
Европейският Съюз иска да върви напред към едно устойчиво развитие: Ще 
успее ли той да ограничи климатичните промени и да се справи с 
отрицателното им въздействие върху хората и благосъстоянието? Ще осигури 
ли достоен живот на всички човешки същества на базата на ресурси, които не 
се изчерпват, а се поддържат и подновяват? Ще гарантира ли социален и 
екологичен прогрес във време на финансова и икономическа криза, повишена 
бедност и ресурсни конфликти?  
Бюрото за Европейска околна среда (EEB), Конфедерацията на Европейските 
профсъюзи (ETUC) и Social Platform обединиха сили от 2000 г. насам за 
насърчаване на всеобхватна стратегия на ЕС, която  преследва едновременно 
икономически, екологични и социални цели. В този визия, околната среда и 
социалните цели не са допълнение към стратегията "Растеж и работни места" 
(т. нар. Лисабонска стратегия), а крайъгълен камък на дългосрочна стратегия за 
развитие.  
EEB, ETUC и Social Platform смятат 2009 г. като решаваща за създаването на 
такава стратегия. Нова Европейска комисия ще започне своята работа с 
определянето на нейните стратегическите цели и бюджет в рамките на пет 
години. Те със сигурност ще включват борбата с климатичните и енергийните 
проблеми, в отговор на променящите се глобални икономически отношения, 
насочени към социални и демографски промени.  
Ето защо, EEB, ETUC и Social Platform предприеха кампания за участие, за да 
се  развият идеи и да се създаде широк консенсус по социални и екологични 
програми за следващото десетилетие, за промоция на новата Европейска 
комисия и новия Европейски Парламент, както и за новите държави-членки на 
ЕС.  
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На 29-ти и 30-ти януари 2009 г., Spring Alliance, инициатива на гражданското 
общество за насърчаване на Европейски социални и екологични програми, 
беше официално стартирана с встъпителна конференция в Брюксел. Дейността 
на Spring Alliance може да бъде проследена също така в новосъздадения 
уебсайт на Алианса: http://www.springalliance.eu.  
 
EASPD участва във встъпителната среща и приканва всички членове да 
разгледат уебсайта, за да станат участници в процеса и да насърчат 
съществуването на Spring Alliance наред с други заинтересовани партньори.  
 

Препоръките на Лисабонската стратегия приети от  
Европейската комисия  

__________________________________________________________________  
 

Европейската комисия прие препоръките на Лисабонската стратегия, които ще 
бъдат одобрени на пролетното заседание на Европейския съвет. В 
допълнение, те приеха „главите посветени на страните” в рамките на 
Лисабонската програма „Растеж и работни места”, за да се гарантира, че 
Европейският икономически план за възстановяване е изпълнен. Главите 
посветени на страните оценяват напредъка постигнат във всяка държава-
членка в изпълнение на стратегията за икономически растеж и нови работни 
места, и са придружени от доклади за цялостното изпълнение на стратегията. 
Препоръките също така  се опитват да разгледат влиянието на финансовата 
криза върху реалната икономика. Заедно с мерките, вече представени в Плана 
за възстановяване, и с доклада на Лисабонската програма на Общността,  
приет на 16 декември, главите посветени на страните и придружаващите 
доклади представляват пълният годишен доклад за напредъка на Лисабонската 
Стратегия.  
 

Европейският парламент стартира изборна интернет страница  
__________________________________________________________________  

 
Европейският парламент стартира нова уебстраница, посветена на 
Европейските избори, които се провеждат през юни 2009. Сайтът съдържа 
информация относно предстоящите избори, дебати по въпроси на  
Европейско равнище, както и прессъобщения  с национална перспектива и 
връзки към уебсайта на всички европейски страни. Уебсайтът е достъпен на 
следния адрес:  
http://www.europarl.europa.eu/elections2009/default.htm?language=EN 
 
 II. Новини за проекти  
 

Встъпителна среща на PASS IT ON и новини за проекта All Inclusive  
__________________________________________________________________  

 
Встъпителната среща на проекта PASS IT ON, финансиран в рамките на 
Transversal Programme (Основна  Дейност 4 Разпространение и Разработка на  
резултати) на LLP към ГД "Образование и култура" се проведе на 29-ти и 30-ти 
януари в Брюксел. Основна цел на този проект е да предостави правилна 
информация, умения и експертни познания на специалистите, работещи в 
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областта на доставката на услуги за хора с увреждания, работодателите и 
местните власти, с които да се осигурят  на хората с увреждания необходимите 
възможности за дългосрочно обучение, за да се улесни достъпа им на открития 
трудов пазар и да им се помогне да запазят своята работа. Участниците от 8 
страни представиха и изложиха пред партньорството (Управителната група) и 
експертите от Научно-ратификационната комисия (SVC) присъстващи на 
заседанието, схемата на проекта, дейността планирана за следващите две 
години и начина, по който участниците в тези два проекта ще си сътрудничат. 
Научно-ратификационната комисия (SVC)  отговаря за избора на материалите 
за обучение от 4 предишни проекта, финансирани от  ЕО, от които да бъде  
съставен сборник за достъпа на хора с увреждания в открития трудов. 
Заинтересованите страни по въпросите отнасящи се до уврежданията 
(професионалисти, работодатели, местни власти, хора с увреждания) след това 
ще имат възможност да се възползват от тази инструмент, който ще им позволи 
да действат по един по-цялостен и ефективен подход при справянето с 
проблемите, върху които е съсредоточен проекта. Сборникът, както и други 
плодотворни и конкретни резултати, ще бъдат съществена част от семинарите, 
които ще се организират в Румъния, Чешката Република, Унгария, България и 
Малта през 2010 г., благодарение също така и на подкрепата от  
групата на експерти, третият основен участник свързан с проекта.  
 

Информация за проекта All Inclusive  
 

В момента, онлайн се провежда пилотната фаза на проекта All Inclusive, 
финансиран по секторна програма "Грюндвиг" към програмата "Учене през 
целия живот” на ГД "Образование и култура ". Проектът се фокусира върху 
положението на имигрантите с увреждания и техните семейства, но също така 
е насочен и към експертите и институциите работещи в сектора на 
уврежданията. В тези рамки, пилотната фаза е полезен инструмент за 
задълбочаване на разбирането на имигрантите с увреждания чрез 
предоставяне на съответните документи и информация. Тя също така дава 
възможност на участниците да допринесат за дискусиите в рамките на  
специално създадения онлайн форум.  
За допълнителна информация се обърнете към Sergio Michelini:  
sergio.michelini@easpd.eu 
 
Още новини  
 

Европейският форум на хората с увреждания стартира кампания за  
Европейски избори 2009  

___________________________________________________________________ 
 

На 19 януари 2009 в Европейския парламент на новогодишния прием на хората 
с увреждания официално беше стартиран уебсайтът на кампанията за 
Европейски избори на Европейският форум на хората с увреждания (ЕФР) 
www.disabilityvotescount.eu. Една страница от този сайт е посветена на 
изборите за ЕП в ЕС-27 и ще включва специфични за всяка страна връзки към 
уебсайтове за Европейски избори и информация за съответните страни и на 
съответните езици. Така че, ако имате страницата от вашите собствени 
уебсайтове посветена на изборите за Европейски парламент, любезно сте 
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поканени да споделите тези връзки със Секретариата на ЕФР на адрес: 
valerie.asselberghs@edffeph.org      
 
www.disabilityvotescount.eu  
 
Новини от EASPD  
 
Конференция на EASPD на тема "Приближаване на хората до работата" на  

11 - 12 юни 2009 година в Солун  
___________________________________________________________________  

 
Програма  
9 - 10 юни 2009: Трудова заетост и обучение: Работни посещения  
10 юни 2009, 13.00-16.00 ч.: Семинар за развитието на проекта  
11 - 12 юни 2009, 09.00-17.00 ч.: Конференция "ПРИБЛИЖАВАНЕ НА ХОРАТА 
ДО РАБОТАТА "  
13 юни 2009: Работна комисия, Съвет и/или Общо събрание.  
Начална точка на конференцията са Директивата за трудовата заетост, 
Наредбата за държавните помощи, документът ГВР за подпомагане на 
трудовата заетост и Чл. 27 от Конвенция на ООН за работата и трудовата 
заетост на лицата с увреждания. 
Ще бъдат включени следните теми:  

• Включване в трудовата заетост и бариерите свързвани с това: как да се 
помогне на хората с увреждания да  намерят работа и да я запазят; 

• Осигуряване на професионално обучение, с което да се покриват 
критериите; 

• Участие на работодателите; 
• Ролята на доставчиците на услуги (Как доставчиците на услуги могат да 

улеснят работодателите, включително и синдикатите?); 
• Гледната точка на синдикатите в  наемането на хора с увреждания във 

всички видове трудова заетост.  
 

Регистрация  
 
Не членуващи в EASPD: € 220  
Членове на EASPD: € 200   
Източна Европа, Централна Европа и страни от Близкия изток: € 60  
Гърция: € 80 (или € 100 - за 10/11/12 юни 2009)  
Регистрационна такса за участие на Семинара за развитието на проекта на 10 
юни 2009: € 30  
 
Регистрацията е отворена сега на 
WWW.EASPD.EU  
 
Charlotte Boetticher, Член на EASPD и PR служител 
charlotte.boetticher@easpd.eu   +32 2 282 46 10 
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