


Какво представлява Европейският 
семестър?

• Европейският семестър (ES) е многогодишнa обменна дискусия между 
Европейската комисия и държавите членки с цел постигане на целите 
на ЕС по отношение на стратегията Европа 2020 и Пакта за стабилност и 
растеж.

• Всяка година Европейската комисия (ЕК) анализира подробно 
програмите на държавите членки на ЕС за икономически и структурни 
реформи и им предоставя набор от препоръки за следващите 12-18 
месеца. През това време държавите членки на ЕС (MSs) трябва да 
уеднаквят техните бюджетни и икономически политики с целите и 
правилата договорени на равнище ЕС, в рамките на споменатите по-
горе цели

 Европейският семестър е един от основните инструменти на ЕС, когато 
става въпрос за координиране на националните политики в областта на 
публичните разходи, заетостта, образованието и дългосрочни грижи; 
всички области, които влияят върху работата на членовете на EASPD
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Основни документи
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Процесът на Европейския семестър се основава на три основни документа, които се 
публикуват всяка година:

• Годишния обзор на растежа (ГОР) - публикуван от ЕК през ноември/декември, 
стартира ES и представлява документ за определяне на основата за изграждане на 
общо разбиране за приоритетите за действие на национално и европейско 
равнище.

• Националните програми за реформа (НПР) – предоставени от държавите членки 
на ЕС през април – подробности относно начините за достигане на целите на 
стратегията ЕС 2020, кои национални политики ще бъдат изпълнени и по какъв 
начин насоките на ЕС са били взети под внимание, и според предишните 
специфични за всяка държава препоръки и ГОР.

• Специфичните препоръки за отделните държави (CSRs) – публикувани през юни 
от ЕО, препоръчват набор от действия, които всяка държава членка да 
предприеме, според нейните икономически и социални резултати през 
предходната година и според изпълнението на приоритетите, определени в ГОР. 
 CSR се основават на докладите за страните, публикувани всеки януари, които 

оценяват изпълнението на CSRs и стратегическите приоритети от всяко 
правителство за предходните години.



Защо това има значение?

 Въпреки че ES се занимава предимно с макроикономическата политика, 
той също така често се докосва до теми и политики, които засягат лицата с 
увреждания и предоставянето на социални услуги. 

 EASPD вярва, че Европейският семестър може да бъде успешен 
инструмент за прилагане на Конвенцията на ООН, по-специално в 
развитието на висококачествени системи за подкрепа в областта на 
заетостта, образованието и независимия живот. 

 Докладите за страните оценяват подробно политиките на държавите 
членки. След това се съставят специфичните за всяка държава препоръки

 Други европейски фондове и политики все повече ще се ръководят от 
докладите за страните (ЕСФ и др.)

 Друг начин за лобиране за промяна в политиката на национално ниво е 
чрез лобиране пред Европейската комисия.
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EASPD и ЕВРОПЕЙСКИЯТ СЕМЕСТЪР

 През последните години EASPD събира национални послания по съответните теми и 
успешно влияе на Европейския семестър, като повдига все повече въпроси, засягащи 
лицата с увреждания и услугите за подкрепа. 
 От особено внимание и успех е включването на прехода към грижите базирани в общността в 

докладите за страните относно България и Румъния през миналата година.

– Доклад на EASPD за въздействието на доклад на ЕП (2017)
– Доклад на EASPD: "Европейски семестър, развитие на пазарите на труда за 

всички?" (2016)
– Проучване на EASPD от д-р Стивън Бейер: "Икономическото въздействие на 

приобщаването в открития пазар на труда за лицата с увреждания" (2016)
– Доклад на EASPD - как Европейският семестър може да помогне за прилагане на 

Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания (2015). 
– Доклад на EASPD - Европа 2020 и Европейският семестър - осигуряване на 

благосъстояние за всички? (2014)
– Национален алианс за демократичен, социален и устойчив семестър - доклад за 

алтернативните специфични за всяка държава препоръки (2013)
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http://easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/bp_european_semester_2015.pdf
http://easpd.eu/en/content/easpd-releases-new-report-europe-2020-and-european-semester-bringing-well-being-all
http://www.easpd.eu/sites/default/files/sites/default/files/Policy/ES/2013_semester_alliance_alternative_country_specific_recommendations.pdf


Фокусът на EASPD през 2017

• Основният фокус за лобиране и проучване на EASPD през 2017: 
устойчиво финансиране на сектора
– нарастващата роля на плановете на ЕС за фискална политика 

(Европейския семестър) и инвестиционни инструменти 
(Европейските структурни фондове, Европейския фонд за 
стратегически инвестиции)

– нарастващото разбиране, че ЕС е по-отворен за насърчаване 
на инвестициите (публични и частни), отколкото през 
последното десетилетие.

EASPD иска да бъде част от този дебат, с помощта на 
информацията, получена от нашите членове. 
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Основни въпроси за проучване

• Какви са финансовите нужди на нашите членове, за да 
предоставят висококачествени услуги? 

• Какви са последните тенденции във вашия сектор по отношение 
на публичните инвестиции? 

• Какъв е вашият опит относно достъпа до частното финансиране 
(заеми и др.)? Кои са бариерите?

• Разработвали ли сте/ще разработвате ли иновативни политики за 
финансиране на дейностите си? (самоподкрепа, персонализирано 
финансиране, и т.н.) 
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