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БОРБА С БЕДНОСТТА, СОЦИАЛНОТО
ИЗКЛЮЧВАНЕ И С ДИСКРИМИНАЦИЯТА

Подпомагайки държавите членки в борбата против бедността, социалното
изключване и дискриминацията, Европейският съюз се стреми да засили
процесите на приобщаване и сближаване в европейското общество и да даде
възможност всички хора да се ползват от равен достъп до възможности и
ресурси.

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

Членове 19, 145—150 и 151—161 от Договора за функционирането на
Европейския съюз (ДФЕС).

ЦЕЛИ

Борбата с бедността и социалното изключване е една от конкретните цели
на социалната политика на ЕС и неговите държави членки. В съответствие с
член 153 от Договора за функционирането на Европейския съюз социалното
приобщаване трябва да бъде постигнато единствено въз основата на
незаконодателно сътрудничество — отворения метод на координация (ОМК),
— въпреки че член 19 от ДФЕС дава възможност на ЕС да предприема
действия за борба срещу дискриминацията, като предлага както правна защита
на потенциалните жертви и въвежда мерки за стимулиране.

ПОСТИЖЕНИЯ

А. Борба с бедността и социалното изключване
Между 1975 г. и 1994 г. Европейската икономическа общност проведе известен
брой пилотни проекти и програми с цел борба с бедността и изключването.
Действията на Общността в тази сфера обаче бяха непрекъснато оспорвани
поради липсата на правно основание.
Положението се промени с влизането в сила през 1999 г. на Договора от
Амстердам, който определи изкореняването на социалното изключване като цел
на социалната политика на Общността. През 2000 г. беше създаден Комитет
за социална закрила, който да насърчава сътрудничеството между държавите
членки и с Комисията (член 160 от ДФЕС).
Лисабонската стратегия, стартирана през 2000 г., създаде механизъм за
мониторинг и координация, състоящ се в определянето на цели, измерването
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на степента на бедност въз основа на набор от показатели и критерии, насоки
за държавите членки и национални планове за действие за борба с бедността.
Тя създаде също така нов механизъм за управление за сътрудничество между
Комисията и държавите членки: отвореният метод на координация (ОМК) —
доброволен процес на политическо сътрудничество, основан на договорени общи
цели и общи показатели. Заинтересованите страни, включително социалните
партньори и гражданското общество, също си сътрудничат в процеса. От 2006 г.
една нова политическа рамка, отворен метод на координация в областта на
социалната закрила и социалното приобщаване (социален ОМК) обединява
и включва три отделни ОМК за социално приобщаване, здравеопазване и
дългосрочни грижи, и пенсии.
В своята препоръка от октомври 2008 г. относно активното приобщаване
на лицата, изключени от пазара на труда Комисията заяви, че „държавите
членки следва да съставят и прилагат интегрирана всеобхватна стратегия за
активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на труда, която съчетава
подходящото подпомагане на доходите, пазари, способстващи приобщаването,
и достъп до качествени услуги“.
Една от основните иновации на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен,
устойчив и приобщаващ растеж, приета през 2010 г., е нова обща цел в борбата
срещу бедността и социалното изключване: да се намали с 25% броят на
европейците, които живеят под националния праг на бедността, а повече от
20 милиона души да бъдат извадени от състояние на бедност. Тази цел не беше
постигната и през март 2021 г. Комисията включи нова водеща цел за намаляване
на броя на хората в бедност с най-малко 15 милиона души (включително най-
малко 5 милиона деца) до 2030 г. в Плана за действие относно Европейския стълб
на социалните права.
През декември 2010 г. Комисията стартира Европейската платформа срещу
бедността и социалното изключване като една от седемте водещи инициативи на
стратегията „Европа 2020“, наред със списък от ключови инициативи, например
оценка на стратегиите за активно приобщаване на национално равнище и Бялата
книга относно пенсиите.
В своето съобщение, озаглавено „Социални инвестиции за растеж и сближаване,
включително изпълнение на Европейския социален фонд за периода 2014—2020
г.“ от февруари 2013 г., Комисията настоятелно призовава държавите членки да
дадат приоритет на социалните инвестиции в хората, по-специално децата, така
че да се прекъсне цикълът на неравностойното положение.
След създаването на Европейския семестър през 2010 г., през 2013 г. Комисията
представи предложение за укрепване на социалното измерение в управлението
на Икономическия и паричен съюз, в отговор на призивите на Европейския
съвет и Парламента. Ключов елемент е наборът от социални показатели, който
е аналитичен инструмент за отчитане на развитието в целия ЕС, което следва да
бъде наблюдавано отблизо. Таблицата от показатели включва вторични и водещи
показатели, включително показатели за неравенството в доходите, доходите,
с които разполагат домакинствата, процента на изложените на риск от бедност
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или социално изключване, процента на младите хора, които не участват в никаква
форма на заетост, образование или обучение, и въздействието на социалните
трансфери върху намаляването на бедността.
Таблицата от показатели е включена в съвместния доклад за заетостта към
годишния обзор на растежа, в който се определят стратегическите приоритети
на политиката и е първата стъпка в годишния европейски семестър. През 2020 г.
Комисията, председателствана от Фон дер Лайен, обнови годишния обзор
на растежа, като го преименува на Годишен обзор на устойчивия растеж и
интегрира в него целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), включително
целите за премахване на бедността, нулево равнище на глад и намаляване на
неравенствата.
През ноември 2017 г. и трите основни институции на ЕС изразиха своята
ангажираност към Европейския стълб на социалните права в съвместна
прокламация. В рамките на стълба социалната закрила и приобщаването
са определени като една от трите ключови области (2.3.1 Социална политика
и политика по заетостта: общи принципи). Стълбът беше използван за стартиране
на поредица от законодателни и политически инициативи, например Директива
(ЕС) 2019/1152 за прозрачни и предвидими условия на труд и пакета за
социална справедливост, който включва Регламент (ЕС) 2019/1149 за създаване
на Европейски орган по труда и препоръката на Съвета от 8 ноември 2019 г.
относно достъпа на работниците и самостоятелно заетите лица до социална
закрила. През октомври 2020 г. Комисията публикува предложение за директива
относно адекватни минимални работни заплати в Европейския съюз с цел борба
с бедността сред работещите. През юни 2022 г. беше постигнато временно
споразумение между Парламента и Съвета.
Планът за действие на Европейския стълб на социалните права беше представен
през март 2021 г. и съдържаше редица инициативи от значение: Стратегията на
ЕС за правата на детето, препоръката на Съвета за създаване на Европейска
гаранция за децата и европейската платформа за борба с бездомничеството,
която беше стартирана през юни 2021 г. В плана за действие се съобщава и
за други инициативи, включително препоръка на Съвета относно минималния
доход (2022 г.) и инициатива за дългосрочните грижи (2022 г.), както и за
експертна група на високо равнище относно бъдещето на социалната държава,
която ще представи своя доклад до края на 2022 г. Комисията предложи
преработен вариант на набора от социални показатели, за да се отразят по-добре
приоритетите на политиката в плана за действие. През юни 2021 г. министрите на
заетостта и социалните въпроси одобриха обновен списък с водещи показатели.
Б. Законодателни актове за защита от дискриминация
1997 година може да се разглежда като повратна точка, доколкото в Договора за
създаване на Европейската общност (ДЕО) беше въведен нов член — член 13,
понастоящем член 19 от ДФЕС, който оправомощава Съвета да предприема
необходимите мерки за борба с дискриминацията, извършвана на различни нови
основания, включително расов или етническия произход, религия или убеждения,
възраст, увреждания и сексуална ориентация. През 2003 г. този член бе изменен
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с Договора от Ница, за да позволи приемането на мерки за стимулиране.
Европейският стълб на социалните права от 2017 г. потвърди принципите на
равенство между половете и равни възможности.
В тази област бяха приети редица директиви:
— Директивата за расовото равенство (2000/43/ЕО);

— Директивата за равното третиране в областта на заетостта (2000/78/ЕО);

— Директивата за равно третиране (2006/54/ЕО), която обединява редица
предходни директиви, посветени на равните възможности за мъжете и
жените;

— Директива (ЕС) 2019/1158 относно равновесието между професионалния и
личния живот на родителите и лицата, полагащи грижи, която предлага по-
широка перспектива за споделяне на отговорностите за полагане на грижи
между жените и мъжете.

В работната програма на Комисията за 2022 г. като приоритети бяха изброени
още две предложения: предложение на Комисията от 2012 г. за директива за
баланса между половете в управителните съвети на дружествата, по което
през юни 2022 г. беше постигнато временно споразумение между Парламента
и Съвета, и предложение от 2008 г. за директива за прилагане на принципа на
равно третиране на лица извън сферата на трудовата заетост (хоризонталната
директива за борба с дискриминацията), по което все още не е постигнат
консенсус в Съвета.
В. Финансиране от ЕС
Основният инструмент за финансиране е Европейският социален фонд плюс
(ЕСФ+), който предоставя средства от ЕС за съфинансиране на действия,
насочени към борбата с бедността, изключването и дискриминацията и към
подпомагането на хората в най-необлагодетелствано положение да получат
достъп до пазара на труда. (2.3.2 Европейски социален фонд). ЕСФ+ обединява
четири инструмента за финансиране, които бяха отделни през програмния период
2014—2020 г.: Европейския социален фонд, Фонда за европейско подпомагане
на най-нуждаещите се лица, инициативата за младежка заетост и Европейската
програма за заетост и социални иновации (EaSI).
За периода 2021 —2027 г. ЕСФ+ разполага с общ бюджет от почти 99,3 милиарда
евро. Регламент (ЕС) 2021/1057 относно ЕСФ+ изисква 25% от средствата да
бъдат заделени за социално приобщаване, поне 3% от бюджета да бъдат
изразходвани за продоволствена помощ и основно материално подпомагане за
най-нуждаещите се лица, а в държавите от ЕС, в които броят на децата, изложени
на висок риск от бедност, е над средния за ЕС, най-малко 5% от средствата по
ЕСФ+ трябва бъдат изразходвани за мерки, които допринасят за равния достъп
на децата до безплатно здравеопазване, образование и грижи за деца, достойно
жилищно настаняване и пълноценно хранене.
Направлението за заетост и социални иновации осигурява финансиране
на равнището на ЕС за модернизиране на политиките за заетост и
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социалните политики с цел гарантиране на адекватна и достойна социална
закрила, насърчаване на висококачествена и устойчива заетост и борба
с дискриминацията, социалното изключване и бедността.
Фондът за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (ФЕПННЛ) беше
установен през март 2014 г. чрез Регламент(ЕС) № 223/2014. Фондът подкрепя
действия на държавите членки за предоставяне на материално подпомагане,
в съчетание с мерки за социално приобщаване на най-нуждаещите се лица.
През април 2020 г. ФЕПНЛ беше приет като част от пакета мерки Инвестиционна
инициатива в отговор на коронавируса — плюс с цел да се предоставят
допълнителни средства за 2020, 2021 и 2022 г.
През септември 2020 г. беше създаден Европейският инструмент за временна
подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица при извънредни
обстоятелства (SURE), за да се подпомогнат държавите членки в усилията им да
се справят с пандемията от COVID-19 и да запазят работните места и доходите,
особено чрез схеми за краткосрочна заетост. Инструментът може да предостави
заеми от ЕС в общ размер до 100 милиарда евро на засегнатите държави членки
за справяне с внезапното увеличение на публичните разходи, необходими за
запазване на работните места.
Механизмът за възстановяване и устойчивост (МВУ) влезе в сила през февруари
2021 г. с цел да се предостави финансиране в размер до 723,8 млрд. евро до края
на 2026 г. за смекчаване на икономическото и социалното въздействие на кризата
с COVID-19. Два от шестте стълба, определени в Механизма за възстановяване
и устойчивост, ще допринесат за справяне с бедността и социалното изключване:
стълбът за социално и териториално сближаване и стълбът на политиките за
следващото поколение, децата и младежта.
От началото на руското нашествие в Украйна през март 2022 г. Европейският
съюз прие бързи промени на своите средства, за да помогне на държавите
членки да приемат хората, бягащи от Украйна, и да подкрепят тяхната интеграция
в ЕС. През март 2022 г. Комисията представи предложение за действия по
линия на сближаването за бежанците в Европа (CARE), за да се въведе по-
голяма гъвкавост в правилата на политиката на сближаване за периода 2014 –
2020 г. Държавите членки могат да използват тези ресурси за финансиране на
спешни мерки и за предоставяне на незабавна подкрепа в областта на заетостта,
образованието и социалното приобщаване (например обучение, езикови курсове,
консултации). През юни 2022 г. Комисията представи съобщение, озаглавено
„Актуализация на политиката на сближаване – гъвкава помощ за териториите
(FAST — CARE)“ и предложи регламент относно FAST-CARE за разширяване на
съществуващата подкрепа, предоставяна по линия на CARE.
В контекста на прехода към неутрална по отношение на климата икономика
Европейският съюз прие редица мерки, за да гарантира, че бедността и
социалното приобщаване няма да се влошат. Сред примерите са Механизмът за
справедлив преход, включително Фондът за справедлив преход, и предложението
за Социален фонд за климата.
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Г. Стратегии на ЕС за специфични групи
През март 2021 г. Комисията представи нова стратегия на ЕС за хората
с увреждания за периода 2021—2030 г. Тя съдържа предложения за стартиране
на нова европейска карта за хората с увреждания до края на 2023 г., инициативи
за допълнително подобряване на достъпността след приемането на Акта за
достъпност на уебсайтовете (Директива (ЕС) 2016/2102) и Европейския акт за
достъпността (Директива (ЕС) 2019/882), както и действия, които да гарантират,
че хората с увреждания могат да участват пълноценно в образованието, работата
и демократичния живот и да имат достойни условия на живот. Към юни 2022 г.
бяха изпълнени две от седемте водещи инициативи на стратегията на ЕС за
хората с увреждания: създаването на платформата за хората с увреждания и
публикуването на обновена стратегия относно човешките ресурси за Комисията.
Комисията, председателствана от Фон дер Лайен, превърна изграждането на
Съюз на равенство в един от основните си приоритети, което доведе до редица
инициативи. През март 2020 г. Комисията представи нова стратегия за равенство
между половете за периода 2020—2025 г. вследствие на стратегическия
ангажимент за равенство между половете за периода 2016—2019 г. През март
2021 г. Комисията представи предложение за директива относно прозрачността
на заплащането и механизмите за контрол на прилагането с цел да се засили
прилагането на принципа на равно заплащане за равен труд между мъжете
и жените. През април 2022 г. Парламентът прие преговорната си позиция по
предложението с оглед на преговорите със Съвета.
През септември 2020 г. беше предложен нов план за действие на ЕС за борба
с расизма за периода 2020—2025 г. Той включва ангажимент за докладване
относно прилагането на Директивата за расовото равенство. Като част от
плана за действие Комисията представи нова стратегическа рамка на ЕС за
равните възможности, приобщаването и участието на хората с ромски произход и
предложи препоръка на Съвета относно равенството, приобщаването и участието
на ромите.
През ноември 2020 г. Комисията представи първата по рода си Стратегия на ЕС
за равнопоставеност на ЛГБТИК, която включва ангажимент за публикуване на
доклад относно прилагането на Директивата за равно третиране в областта на
заетостта до 2022 г.
През ноември 2020 г. Комисията прие и план за действие относно интеграцията и
приобщаването за периода 2021—2027 г., който включва предложения в четири
области – образование, заетост, жилищно настаняване и здравеопазване – с цел
насърчаване на интеграцията и социалното приобщаване на мигрантите и хората
с мигрантски произход.
През октомври 2021 г. Комисията представи стратегия на ЕС за борба с
антисемитизма и подкрепа на еврейския живот (2021—2030 г.).
Мерките на ЕС често бяха насочени към младите хора. Изправена пред висок
брой безработни млади хора, през 2012 г. Комисията предложи пакет от мерки за
младежка заетост, който беше последван от гаранцията за младежта през 2013 г.
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Друга инициатива за създаване на нови възможности за младите хора беше
Европейският корпус за солидарност (2.3.3 Политика по заетостта), стартиран
от Комисията през декември 2016 г. В отговор на пандемията от COVID-19
и непропорционалното въздействие върху младите хора Комисията предложи
пакет от мерки за подкрепа на младежката заетост, включително препоръка
на Съвета относно засилена гаранция за младежта (мост към работни места).
Комисията стартира нова инициатива за намиране на работа по линия на ЕСФ +,
наречена ALMA (Aim, Learn, Master, Achieve — „стреми се, учи, овладявай,
постигай“), за да достигне до уязвимите млади европейци, които не участват в
никаква форма на заетост, образование или обучение, с цел да им се помогне
да намерят място на пазара на труда. Посочената по-горе стратегия на ЕС
за правата на детето включва действия за борба с бедността, расизма и
дискриминацията, засягащи децата, а Европейската гаранция за децата има за
цел да предотврати и да се бори със социалното изключване, като гарантира, че
децата в нужда имат достъп до набор от ключови услуги.
Лицата, изправени пред дълготрайна безработица, също бяха в центъра на
вниманието на политиката — през февруари 2016 г. беше приета препоръка на
Съвета относно интеграцията на дълготрайно безработните лица на пазара на
труда.

РОЛЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Парламентът многократно приема резолюции с цел засилване на действията
на ЕС, насочени към намаляване на бедността и подобряване на условията
и перспективите за хората в неравностойно социално положение, например
резолюцията от 22 октомври 2020 г. относно политиките за заетост и социалните
политики на еврозоната 2020 г., в която изрази загриженост във връзка с
опустошителните социални последици от кризата с COVID-19, и резолюцията от
11 март 2021 г. относно аспекти, свързани със заетостта и социалната политика, в
годишната стратегия за устойчив растеж за 2021 г. В тези резолюции Парламентът
призовава за включване на социалната устойчивост в годишната стратегия за
устойчив растеж, за стабилни системи за социално подпомагане и за създаване
на европейско презастраховане срещу безработица. През февруари 2021 г.
Парламентът повтори последното искане в резолюция относно намаляването на
неравенствата със специален акцент върху бедността сред работещите, в която
също така призова за всеобхватна европейска стратегия за борба с бедността, а
Комисията да представи рамка на ЕС относно минималния доход. Исканията за
Европейска гаранция за децата, предложени за първи път от Парламента през
2015 г., вече са приведени в действие с препоръката на Съвета, приета през юни
2021 г.
Договорът от Лисабон (член 19, параграф 1 от ДФЕС) предоставя на Парламента
правото на одобрение по отношение на приемането на законодателство за
борба с дискриминацията. Европейският парламент беше активен участник
в разискванията, довели до включването на този член, и често призовава
Комисията и държавите членки да гарантират цялостното и навременно
изпълнение на съответните директиви. В своята резолюция от 7 февруари
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2018 г. относно защитата и недискриминацията на малцинствата в държавите
– членки на ЕС, Парламентът изрази съжаление от липсата на напредък по
хоризонталната директива за борба с дискриминацията и поиска от Комисията
и Съвета да възобновят преговорите. Той изтъкна отново тези искания в
редица последвали резолюции и проведе разискване в пленарна зала по
темата през октомври 2019 г. Отново, в резолюция от 6 юли 2022 г. относно
комбинираната дискриминация в ЕС Парламентът призова държавите членки и
следващите председателства на ЕС незабавно да приемат директивата за борба
с дискриминацията и настоятелно призова Комисията да гарантира прилагането
на съществуващото законодателство на ЕС за борба с дискриминацията, а при
необходимост да започне производство за установяване на неизпълнение
на задължения. Парламентът призовава и за интегрирането на принципа на
равенство между половете в бюджетите и политиките, както и за извършване
на оценки на въздействието по отношение на пола при изготвянето на нови
предложения за политики. В резолюциите също така се изразява загриженост
относно свързаното с пола измерение на бедността и разликата в пенсиите на
мъжете и жените (напр. резолюциите от 14 юни 2018 г. и 16 ноември 2017 г.).
Резолюцията от 17 април 2018 г. се съсредоточава върху предоставянето на
повече възможности на жените и момичетата чрез цифровия сектор. Неотдавна,
в своята резолюция от 5 юли 2022 г. относно бедността сред жените в Европа
Парламентът призна, че равенството между половете на пазара на труда
е основно средство за премахване на бедността сред жените. За да се намали
бедността сред жените в ЕС, Комисията и държавите членки трябва ефективно
да се справят със съществуващите пречки на пазара на труда, както и с пречките
пред достъпа до финансово достъпни услуги като грижи за деца и дългосрочни
грижи.
Парламентът също така обърна внимание на тежкото положение на определени
групи по време на пандемията. На 17 април 2020 г. той прие резолюция
относно координираните действия на ЕС за борба с пандемията от COVID-19
и последиците от нея, в която разгледа положението на редица уязвими групи
и призова за всеобхватна стратегия за борба с бедността. В резолюцията
Парламентът също така призова държавите членки да гарантират, че за грижите
в рамките на общността и помощните услуги, от които се нуждаят хората
с увреждания, са осигурени финансиране, оборудване и подходящ персонал.
На 8 юли 2020 г. Парламентът прие резолюция относно правата на лицата
с интелектуална недостатъчност в контекста на извънредното положение във
връзка с COVID-19, а на 17 септември 2020 г. прие резолюция относно
изпълнението на националните стратегии за интегриране на ромите, в която
призова държавите членки да положат повече усилия за борба със социалното
изключване и антиромските настроения, за подобряване на живота на ромите
и за защита на тяхното здраве в условията на кризата, предизвикана от
COVID-19. Увеличаването на бездомничеството в ЕС и липсата на жилища
на достъпни цени станаха предмет на нарастваща загриженост от страна на
Парламента, както се посочва в неговата резолюция от 24 ноември 2020 г. относно
борбата с бездомничеството в ЕС и в неговата резолюция от 21 януари 2021
г. относно достъпа за всеки до достойни жилища на разумни цени, в които
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Парламентът призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че правото
на подходящо жилищно настаняване е признато и приложимо като основно право
на човека в европейското и националното законодателство.

Aoife Kennedy / Sara Danesi
08/2022
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