
Бюлетин на EASPD за март 2009  
 
Политически новини - Антидискриминационен законопроект, одобрен от 
Европейската Парламентарна Комисия по гражданските свободи  
___________________________________________________________________  
На 16 март Парламентарната Комисия по граждански свободи, правосъдие и  
вътрешни работи (LIBE) одобри окончателната версия на своя доклад, който ще 
обяви за незаконна дискриминацията срещу хора въз основа на възраст, 
увреждания, сексуална ориентация, религия или убеждения в областта на 
образованието, социалното осигуряване, здравеопазването, стоки и услуги, 
включително жилища. Комитетът внимателно разгледа предложената от ЕС 
Директива за борба с дискриминацията.  
От 2000 г. Европейският съюз забрани тези форми на дискриминация  
на работните места, но правната закрила в областта на обществените услуги, 
закупуването на продукти или използването на търговски услуги не е уредена.  
В съответствие със съществуващите закони, новото законодателство забрани 
тези форми на дискриминация срещу религията или убежденията,  
възраст, увреждания, пол или сексуална ориентация, независимо дали са преки 
или косвени, или на базата на реални или предполагаеми 
критерии, и за осигуряването на еднакво третиране на мъжете и жените.  
Депутатите подчертаха, че законопроектът няма да засегне националните 
законодателства по отношение на брака или семейното право, и  настояха 
държавите-членки на ЕС да останат отговорни за образователното  
съдържание.  
Очаква се предприятия и други организации да осигурят подходящи удобства  
за нуждите на лица с увреждания.  
От друга страна,  застрахователните компании и банките могат да вземат под 
внимание уврежданията и възрастта, тъй като това не се счита за 
дискриминация, а изискване за определянето на риска. Лицата с увреждания и 
възрастните хора могат да се утешат с факта, че младежките карти, и техните 
пенсионни еквиваленти, за музеи, плувни басейни, автобуси и подобни, все 
още ще бъдат разрешени.  
На първи и втори април ще има пленарни заседания на Европейския 
парламент, и ще се обсъжда дали да се приеме докладът на  комисията LIBE, 
като нейни препоръки към  Директивата.  
 
За повече информация потърсете на: 
http://www.europarl.europa.eu/news/expert/infopress_page/016-51922-075-03-
12-902-20090316IPR51921-16-03-2009-2009-false/default_en.htm 
 
 
Писмо на Social Platform до пролетното заседание на Съвета: три  
стъпки за рестартиране на нашите икономики и защита на хората  
от кризата  
______________________________________________________________  
Във връзка с планираната пролетна среща на върха, където лидерите на ЕС 
ще вземат решение за следващите стъпки по отношение на икономическата 
криза, Social Platform изпрати писмо до държавните глави и ръководителите на 
правителства с искане за помощ за рестартиране на тяхната икономика и 
защита на хората чрез засилване на системите за социална защита, с 
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приоритет за социалните и здравните услуги и подкрепа за гражданското 
общество. В съобщението, изпратено до държавните глави и ръководителите 
на правителства от името на европейските социални НПО, са отбелязани 
следните действия:   

• На европейско и национално ниво, да се поеме  ангажимент за 
инвестиране в системите за социална защита и тяхното укрепване, както 
и гарантиране на съответни минимални доходи;  

• На европейско и национално ниво, да се  включи инвестирането в 
областта на образованието, социалните и здравни услуги, като глава от 
вашите планове за възстановяване и това да се отчете като инвестиция, 
а не като разход;  

• Да се подкрепи гражданското общество чрез включване  на глава за 
сътрудничество с неправителствените организации във всеки от вашите 
планове за възстановяване и да се работи с представители на 
гражданското общество за намиране на изход от кризата.  
 

Можете да прочетете прессъобщението на  EASPD за финансовата криза на 
www.easpd.eu  
 
 
Декларация на Комисията до лидерите на ЕС във връзка с 
икономическата криза  
__________________________________________________________________  
Европейската комисия публикува своето изявление до пролетното заседание 
на Европейския Съвет, в което тя предлага начин, по който да се действа по- 
нататък, чрез включването на нова глава за подкрепа на хората по време на 
кризата. В изявлението се описват мерките, които държавите-членки следва да 
обмислят в посочените области:  
1. Възстановяване и поддържане на стабилна и надеждна финансова система  
2. Подкрепа за реалната икономика  
3. Подпомагане на хората по време на кризата  
4. Насърчаване на глобалното възстановяване: Европейският принос към 
срещата на върха на страните от Г-20  
 
Пълният текст на изявлението е на разположение на адрес:  
http://ec.europa.eu/commission_barroso/president/pdf/press_20090304_en.pdf  
 
 
Заключения от срещата на министрите по социалните въпроси 
и заетостта - Съвет на EPSCO  
_________________________________________________________________  
Европейските министри по социалните въпроси и трудовата заетост се 
срещнаха на 9 март в Брюксел и постигнаха съгласие относно общото си 
послание, което да представят пред държавните глави и ръководителите на 
правителства по време на пролетната среща на върха, която се проведе на 19-
ти и 20-ти март.  
Съветът на EPSCO проведе дебат относно текущата финансова и 
икономическа криза, който се фокусира главно върху заетостта и социалната 
политика, теми, за които те възприеха основни заключения.  
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Министрите се съгласиха, че са необходими своевременни, краткосрочни и 
целенасочени мерки за стимулиране на трудовата заетост, за ограничаване 
загубата на работни места и намаляване на социалното им въздействие. 
Усилията да се помогне на хората да запазят своите работни места и да се 
подпомогне на безработните лица да се включат в открития трудов пазар, 
трябва да се насочат специално към уязвимите групи, като ниско заплатените и 
по-малко квалифицирани работници. Принципите на гъвкавостта бяха описани 
като основни за по-нататъшното модернизиране на трудовите пазари, но 
министрите също така предупредиха за евентуални злоупотреби с нея чрез 
отслабване на социалните права.  
В допълнение, държавите-членки се съгласиха, че краткосрочните стратегии 
трябва да бъдат в пълен синхрон с дългосрочната визия на Лисабонската  
стратегия, и призоваха за координация на националните мерки на европейско 
ниво.  
Някои делегации също така изказаха предложение, че правилата на 
Европейския социален фонд и на Европейския фонд за глобално регулиране   
следва да бъдат адаптирани, така че техните ресурси да могат да бъдат 
мобилизирани по-бързо.  
Министрите още признаваха, че макар Лисабонската стратегия  да "е  
допринесла значително за растежа и за повече и по-добри работни места ", 
нито една от нейните общи целите не са напълно постигнати все още. 
Неравенствата и изключването задържат въздействието на социалното 
сближаване. Реформите и политическото обединяване, необходими за 
посрещане на дългосрочните икономически, финансови, трудови, социални и 
екологични предизвикателства на ЕС трябва да бъдат по-последователни и да  
се подсилват взаимно. Тези опасения трябва да фигурират ясно в 
определението на Европейските цели за дългосрочни реформи.  
Съветът също така подчерта важността на инвестирането за достъп до 
обучение и активно включване в трудов пазар на работниците в риск, както и на 
подкрепата за заетостта и създаването на работни места чрез инвестиции в 
публичната инфраструктура, което може скоро да допринесе за откриването на 
нови  работни места. За съжаление, социалните услуги не  бяха 
идентифицирани като потенциален сектор на заетостта, който също може да 
допринесе за така необходимото създаване на работни места в рамките на 
кратък срок.  
Накрая, друга основна цел, която Съветът на EPSCO реши, е да продължи да 
работи за намаляване на бедността и социалното изключване. Хората с 
увреждания бяха идентифицирани като една от групите с висок риск, а за 
социалното включване на мигриращите граждани (повечето от които са активни 
в сектора на социалните грижи) бе изтъкнато, че също се нуждае от 
стимулиране.  
 
Пълният текст на решенията от Съвета на EPSCO може да намерите на:  
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/lsa/10656
0.PDF  
 
 
 
2010: Европейска година за борба с бедността и социалното изключване  
___________________________________________________________________  
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Стратегията за растеж и работни места беше стартирана през март 2000 г., 
като лидерите на ЕС се ангажираха да постигнат "решаващ напредък в 
изкореняването на бедността" до 2010 година. И все пак, една година преди 
крайния срок, прекалено много европейски граждани продължават да живеят в  
бедност, без достъп до основни услуги, като например здравните грижи. 79 млн.  
европейци живеят под границата на бедността. Това нарушава европейските 
принципи на солидарност и социална справедливост.  
Именно в тази рамка, Европейската комисия взе решение да определи 2010 
като "Европейска година за борба с бедността и социалното изключване ", за да 
се признае, че:  

• всички хора имат право да живеят в  достойнство и да участват в 
обществения живот   

• публичния и частния сектор споделят отговорността за борбата с  
бедността и социалното изключване  

• изкореняването на бедността за едно по-сплотено общество ще 
облагодетелства всички  

• необходимо е ангажиране на всички нива на  обществото за постигането 
на тази цел.  
 

EASPD е сред организациите поканени да участват в Експертната група от 
заинтересовани страни и може да допринесе за подготвителната работа на 
Европейската година. Като такава, тя може да участва в обмен на идеи с 
Комисията по свой проект, изпълнение, проследяване и оценка. Всички членове 
на EASPD, които желаят да участват с идеи или план на събитие по темата за 
бедността и социалното включване през 2010 г., са поканени да се свържат с  
Miriana Giraldi на  miriana.giraldi@easpd.eu и да споделят своите предложения.  
 
 
Новини от Чешкото председателството на ЕС: Преговорите с Европейския 
парламент относно Директивата за Работното време ще продължат  
___________________________________________________________________  
Държавите-членки на ЕС, ръководени от Чешкото председателство на ЕС се 
срещнаха за първи път с членовете на Европейския Парламент на заседанието 
на Помирителната комисия на 17-ти март. Помирителната Комисия се опитва 
да постигне компромис по отношение на европейските правила за работното 
време. След трудни преговори, двете страни се съгласиха да се срещнат 
отново, вероятно на 1-ви април.  
Чешкото председателство осигури на Членовете на ЕП нови възможности за 
справяне със спорните въпроси. Председателството си постави за цел 
подобряване на общото състояние на работници по цялата територия на ЕС. 
По време на предварителните разговори стана ясно, че Европейският 
парламент смята премахването на клаузата за неучастие, т.е. изключение от 
максималната продължителност на седмичното работно време, като въпрос 
номер едно.  
Предложението за нова директива на работното време, което се обсъжда в ЕС 
от 2003 г. насам, е насочено към подобряване на цялостното състояние на 
работниците в сравнение със сегашното положение. Чешкото 
председателството упорито се стреми да постигне споразумение с Европейския 
Парламент.  
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Клаузата за неучастие в максималната продължителност на работната седмица 
в момента се използва в 15 от 27-те държави-членки. Тя служи предимно за 
решаване на трудности, свързани с професии, които включват дежурства 
изискващи постоянно разположение (например в областта на здравеопазването 
или пожарните услуги) и позволява гъвкави работни ангажименти според  
желанието и нуждите на работниците. Позицията на държавите-членки по 
отношение на Новата директива поддържа клаузата за неучастие, но също така 
засилва защитата на работници.  
 
 
Поддържането на заетостта е една от основните задачи на ЕС  
___________________________________________________________________  
Преди срещата на върха на Европейския съвет в Брюксел, чешкият министър-
председател и председателят на Съвета се срещнаха с делегатите на  
европейските асоциации на работодателите и търговските съюзи на 
Тристранната среща на върха по социалните въпроси. Чешкият министър на 
труда и социалните въпроси председателят на Европейската комисия Жозе 
Мануел Барозу също взеха участие в срещата. Чешкият министър-председател 
посочи, че поддържането на заетостта и създаването на нови възможности за 
работа, във време когато сме засегнати от финансова и икономическа криза, е 
една от основните задачи на Европейския съюз.  
 
 
Новини за проекти 
 
Встъпителна среща на ImPaCT в Европа  
___________________________________________________________________  
Проектът ImPaCT в Европа – (Improving Person Centered Technology - 
Подобряване на Технологиите в услуга на човека), беше официално стартиран 
по време на  двудневно събитие, включващо встъпителна среща и форум на 
заинтересованите страни, които се проведоха в Брюксел на 12-ти и 13-ти 
февруари. На срещите взеха участие представители от всички партньорски 
организации, а форумът на заинтересованите страни се оказа жива дискусия 
между партньорите по проекта и представителите на Комисията, Европейската 
Комисия за стандартизация, както и делегати от индустрията и сектора на НПО.  
Целта на проекта ImPaCT в Европа е да демонстрира как помощните 
технологии и информационно-комуникационните технологии могат значително 
да подпомогнат независимостта на хората с увреждания и на тези, които се 
грижат за тях. Той има за цел да повиши осведомеността за ползата от 
технологиите в услуга на човека, т.е. технология, разработена специално за 
нуждите на отделни личности, за лицата с увреждания и хората, които се 
грижат за тях.  Технологиите в услуга на човека могат значително да подобрят 
качеството на живот и да осигурят потенциални възможности за трудова 
заетост на конкретни лица.  
 
 
Новини от EASPD  
 
Семинар на EASPD по проект за развитие в Солун на 10 юни  
___________________________________________________________________  
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Още веднъж EASPD организира семинар по проект за развитие, за да ви даде 
възможност за разработване на нови идеи за проекти и да създаде 
международни партньорства за прилагане на иновационни проектни идеи. 
Семинарът ще се проведе в Солун на 10-ти юни, преди Конференцията по 
заетостта "Приближаване на хората до работата” организирана съвместно с 
EASPD. Затова бихме искали да ни представите вашите идеи за проект. 
Семинарът ще бъде основан върху ваши избрани идеи.  
 
Пълният текст на документа може да бъде изтеглен от нашия сайт  
www.easpd.eu  
 
 
Charlotte Boetticher, Член на EASPD и PR служител 
charlotte.boetticher@easpd.eu   +32 2 282 46 10 
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