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ВЪВЕДЕНИЕ

Второто издание на „Наблюдател на соци-
алните права“ на SOLIDAR представя със-
тоянието на социалните права в различни 
европейски страни. В доклада са вклю-
чени 14 държави членки на Европейския 
съюз – Белгия, България, Дания, Естония, 
Германия, Гърция, Испания, Италия, Ни-
дерландия, Словакия, Унгария, Франция, 
Хърватия и Чехия, – две страни канди-
датки – Сърбия и Северна Македония – и 
една членка, която напусна ЕС през 2020 
г. – Обединеното Кралство. „Наблюдател 
2020“ прави оценка на състоянието на со-
циална Европа по отношение на равенство 
на възможностите, справедливи условия 
на труд, социална закрила, приобщаване 
и гражданско пространство на базата на 
наблюденията на националните стратеги-
чески групи (NSG), създадени от членове 
или партньори на SOLIDAR във всяка от 
седемнадесетте държави. Тези групи съби-
рат експертна информация от организации 
на гражданското общество, академичните 
среди и специалисти в областта и я под-
крепят със статистически данни и научни 
констатации.

В разгара на световна пандемия общест-
веното здраве и икономиката са поставе-
ни в центъра на вниманието. Независимо 
от това, в резултат на Ковид-19 и мерките 
за борба с разпространението, социални-
те права също се намират под сериозен 

натиск. Националните стратегически групи 
установяват, че пандемията изостря съ-
ществуващите неравенства по отношение 
на доходите, сигурността на работното мяс-
то и достъпа до здравеопазване и основ-
ни услуги. Опасенията на SOLIDAR са, че 
в борбата срещу вируса и икономическите 
щети напредъкът, постигнат след икономи-
ческата криза през 2008 г., ще бъде изгу-
бен. Не трябва да се опитваме да се върнем 
към нормалността, а да започнем справед-
лив преход към създаване на нова нормал-
ност, която е по-справедлива, по-устойчи-
ва, по-приобщаваща и по-равноправна за 
всички. Националните стратегически групи 
на SOLIDAR предупреждават, че през ми-
налата година тревожните тенденции към 
по-голямо ограничаване на гражданските 
свободи и атаките срещу свободната преса 
продължават и се засилват, понякога скри-
ти зад мерките срещу Ковид-19. 

Накрая, „Наблюдател 2020“ прави оценка 
на спепента, до която тези въпроси се раз-
глеждат в специфичните за страната препо-
ръки за 2020 г. в рамките на европейския 
семестър. Особено сега, когато европей-
ският семестър се слива с плановете за 
възстановявне и устойчивост, смятаме, че 
е от първостепенно значение тези препо-
ръки да водят държавите членки към соци-
ално устойчиво възстановяване след кри-
зата с Ковид-19.

2018 2019
Индекс на Джини1 30.8 30.7
Безработица2 6.8% 6.3%
Индекс за равенство между половете3 67.4 67.9
Бедност сред работещите4 9.4% 9.2%
Пренаселеност на жилищата5 15.5% 15.6%

 Индикатори

1 Евростат (2020). Коефициент на Джини за приравнен разполагаем доход: http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.
do?lang=en&dataset=ilc_di12 
2 Евростат (2020). Безработица по пол и възраст – годишни данни: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?data-
set=une_rt_a&lang=en 
3 Европейски институт за равенство между половете (2020). Индекс за равенство: https://eige.europa.eu/gender-equali-
ty-index/2020/BE 
4 Евростат (2020). Риск от бедност при работещите: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm070/default/
table?lang=en 
5 Евростат (2020). Пренаселеност по възраст, пол и бедност – общо население: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en 

http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di12
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?lang=en&dataset=ilc_di12
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en
https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=une_rt_a&lang=en
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/BE
https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020/BE
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm070/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tespm070/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_lvho05a/default/table?lang=en
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РАВНИ ВЪЗМОЖНОСТИ И 
СПРАВЕДЛИВИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
В „Наблюдател на социалните права 
2019“ видяхме подобрение в социалните 
условия, въпреки че някои европейски 
държави не се бяха върнали към нивата от 
преди кризата през 2008 г. по отношение 
на заетост и увеличение на заплатите, 
например. В „Наблюдател 2020“ виждаме 
някои положителни развития – нарастване 
на минималната заплата в Испания, 
Чехия, Унгария и Словакия. Въпреки това, 
партньорите на SOLIDAR във всички 
17 държави изразяват тревога заради 
увеличаващото се неравенство между 
доходите. Тази тревога се потвърждава от 
коефициента на Джини за страните, в много 

от които се наблюдава леко повишение от 
2010 г. досега.6

Като цяло, националните стратегически гру-
пи не отчитат големи промени в данъчното 
облагане. Те обаче изтъкват, че фискална-
та тежест за домакинствата с ниски дохо-
ди продължава да бъде голяма, понякога 
в резултат на плоския подоходен данък и 
сравнително високия данък върху потреб-
лението, особено в България, Чехия, Есто-
ния, Гърция и Унгария. В държави с плоско 
данъчно облагане домакинствата с ниски 
доходи са засегнати прекомерно и отделят 
сравнително голяма част от доходите си за 
данъци. Последната данъчна реформа в 
Белгия облекчи работниците с ниски запла-
ти, но не се погрижи за неработещите.

6 Евростат (2020). Коефициент на Джини за приравнен разполагаем доход:  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/
tessi190/default/table?lang=en
7 Евростат (2020). Заетост по пол, възраст и гражданство (%): https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSQ_ER-
GAN__custom_160161/default/table?lang=en 
8 Европейска комисия (2020) Работен документ на службите на Комисията – Доклад за Северна Македония за 2020 г. 
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf

ЗАЕТОСТ

В края на 2019 г. заетостта в ЕС-28 дости-
га рекордна стойност от 69,5%.7  Всъщност 
няколко национални стратегически групи 
дори отчитат недостиг на работна ръка, осо-
бено в здравеопазването, образованието и 
сектора на услугите. Въпреки това, увеличе-
ното търсене на работна ръка не води до по-
добряване на условията на труд. Най-нале-
жащият проблем е растящата несигурност 
на пазара на труда, което се изтъква като 
тревожно от всички национални стратеги-
чески групи. Несигурността на работното 
място и пазара на труда се открояват още 
в доклада на SOLIDAR „Наблюдател на со-
циалните права 2019“. Независимо от това, 
кризата с Ковид-19 прави рисковете в здра-
веопазването, образованието и услугите 
болезнено ясни. Същият проблем засяга и 
държавите кандидатки за присъединяване 
като Северна Македония, където неофици-
алната заетост е основна характеристика на 
пазара на труда.8  В Сърбия националната 
стратегическа група посочва високата мла-
дежка безработица и изтичането на мозъци 
като основни предизвикателства пред зае-
тостта в средносрочен и дългосрочен план.

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi190/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi190/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSQ_ERGAN__custom_160161/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/LFSQ_ERGAN__custom_160161/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/neighbourhood-enlargement/sites/near/files/north_macedonia_report_2020.pdf
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Въпреки липсата на достатъчно нови данни, 
не може да се отрече, че кризата с Ковид-19 
има огромно въздействие върху заетостта в 
почти всички европейски страни, което ве-
роятно ще продължи в обозримо бъдеще. 
От февруари до септември 2020 г. наблюда-
ваме нарастване на безработицата в ЕС-27 
с цял процентен пункт – от 6,5% от населе-
нието до 7,5%. В Испания, една от страните 
най-тежко засегнати както от първата, така 
и от втората вълна на вируса, безработи-
цата се е увеличила с почти три процентни 
пункта от началото на кризата.9 Определени 
сектори и категории работници са засегна-
ти повече от други. Националните стратеги-
чески групи отчитат, че в някои от най-тежко 
засегнатите отрасли, като хотелиерството 
и ресторантьорството и туризма, се наема 
сравнително голям дял работници при не-
сигурни условия и хора от уязвими групи, 
като жени, младежи и мигранти. Ковид-19 
и последвалите в много държави ограни-
чителни мерки имат особено силно въз-
действие върху тези отрасли. Освен това 
много от хората в тях работят при несигурни 
условия, което ги лишава от адекватна за-
крила след като останат безработни. 

За да се избегнат масови съкращения, по-
вечето правителства въвеждат извънредни 
мерки, включително краткосрочни работни 
схеми, покриващи част от заплатата. Тези 
схеми успяват да защитят доходите на рабо-
тещите и бъдещата сигурност на работните 
места в различна степен в отделните стра-
ни. Процентът от заплатите, който се покри-
ва, е също различен – от 100% в Ирландия 
до само 50% от минималната заплата в Пол-
ша.10 В някои държави схемите се изпълня-
ват при определени условия, като например 
на участващите фирми се налага забрана да 
съкращават работници.

9 Евростат (2020). Безработица по пол и възраст – месечни данни: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/
default/table?lang=en 
10 Европейска конфедерация на профсъюзите (ETUC) (8 май 2020 г.). Covid-19 Watch ETUC – информационна бележка: 
временна заетост: https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid_19%20Briefing%20Short%20Time%20
Work%20Measures%2030%20April.pdf 
11 Евростат (2020). Ранно напуснали системата на образованието и обучението по пол и трудов статус: https://bit.
ly/3lmIdl6
12 Евростат (2020). Млади хора извън системите на заетост, образование и обучение по пол (NEET): https://ec.europa.eu/
eurostat/databrowser/view/sdg_08_20/default/table?lang=en 

ОБРАЗОВАНИЕ

Националните стратегически групи отчи-
тат някои противоположни тенденции при 
преждевременно напусналите училище. В 
някои държави те са нарастващ проблем, 
докато други изглежда се справят по-ус-
пешно. Като цяло, наблюдаваме положи-
телна тенденция към намаляване на преж-
девременното напускане на училище в 
Европа – през 2009 г. 14,2% от учениците в 
ЕС-28 напускат училище, без да получат ди-
плома, а през 2019 г. този процент пада на 
10,3%.11 Въпреки това, националните стра-
тегически групи посочват, че във всички 
страни вероятността уязвими групи, като 
например роми и ученици от домакинства с 
ниски доходи, да напуснат училище без ди-
плома е по-голяма. Също така продължава 
да съществува внушителна разлика между 
половете – за момчетата има по-голяма ве-
роятност да напуснат училище преждевре-
менно, отколкото за момичетата. За щастие 
изглежда, че тази разлика бавно се зали-
чава. Забелязваме и положителна тенден-
ция при броя на младежите, които не ходят 
на училище, не се обучават и не работят 
(NEETs). По данни на Евростат от 2020 г.12 
този брой намалява от върховата стойност 
от 15,9% през 2013 г. до 12,5% през 2019 г.

Някои национални стратегически групи 
обръщат внимание на липсата на квалифи-
цирани учители, което се отразява върху 
качеството на образованието и създава не-
равенства между регионите, като в някои 
недостигът е по-голям, отколкото в други. 
В някои държави като България неравен-
ствата се задълбочават от прехвърлянето 
на образователните компетенции на мест-
ните власти. Освен това в резултат на дис-
танционното обучение поради Ковид-19, се 
изострят съществуващите социално-ико-
номически неравенства. В някои държави, 
сред които Италия и Испания, учителите 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/une_rt_m/default/table?lang=en
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid_19 Briefing Short Time Work Measures 30 April.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/publication/file/2020-05/Covid_19 Briefing Short Time Work Measures 30 April.pdf
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_20/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_08_20/default/table?lang=en
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съобщават, че особено учениците от дома-
кинства с ниски доходи изпитват трудности 
с уроците онлайн, тъй като често пъти не 
разполагат с технологични инструменти 
и тихо пространство в домовете си, за да 
учат.

Това е свързано с друг, напоследък серио-
зен проблем – липсата на умения за работа 
с информационни технологии у много евро-
пейски граждани. Това предизвикателство 
бе признато преди пандемията от Ковид-19. 
Под ръководството на председателя Урсу-
ла фон дер Лайен Европейската комисия 
определи за един от приоритетите си „Ев-
ропа, готова за дигиталната епоха“. Това 
играе важна роля в цикъла на европейския 
семестър за 2021 г. и ще бъде разгледано 
от програмата за дигитални умения.13 От-
давна има нарастващо търсене на дигитал-
ни умения на пазара на труда, а Ковид-19 
ги превърна в незаменими за милиони 
ученици, за да се обучават дистанционно. 
Пандемията също превърна дигиталните 
умения в крайно необходими за работа от 
вкъщи и за достъп до електронни админи-
стративни услуги.

РАВЕНСТВО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ 

Общо погледнато, равенството между поло-
вете в ЕС-28 бележи леко подобрение, като 
индексът за равенство между половете се 
увеличава от 67,4 през 2019 г. на 67,9 през 

13 Европейска комисия (2020). Комисията представя Европейската програма за умения за устойчива 
конкурентоспособност, социална справедливост и издържливост: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/
ip_20_1196
14 EIGE (2020). Индекс за равенство между половете: https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020 
15 Евростат (2020). Разлики в заплащането между половете в некоригирана форма: https://ec.europa.eu/eurostat/data-
browser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en 
16 Евростат (2020). Разлика в заетостта между половете: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_30/default/
table?lang=en 

2020 г.14 Независимо от това, напредъкът е 
ограничен и националните стратегически 
групи отчитат, че прилагането на директи-
вата за баланс между професионалния и 
личния живот е бавно, с големи разлики 
между държавите членки. Наблюдаваме 
положителни развития в детската грижа 
и прозрачността на плащанията. Въпре-
ки това, като цяло, в повечето европейски 
държави равенството между половете не 
се разглежда като основен проблем и на-
ционалните стратегически групи посочват 
липсата на обща рамка. 

Разликата в заплащането между половете 
се свива в ЕС-28 от 17,1% през 2010 г. до 
15% през 2018 г. Тук отново обаче виждаме 
големи разлики между държавите – в Люк-
сембург жените получават средно на час с 
1,4% по-малко от мъжете, докато в Естония 
разликата е 21,8%.15 За да получим пълната 
картина на (не)равенството между полове-
те на пазара на труда, е важно също да раз-
гледаме разликата в заетостта. В Румъния, 
например, наблюдаваме сравнително мал-
ка разлика в заплащането между половете 
(2,2%), но една от най-големите разлики в 
заетостта в Европа – 19%.16 По подобен на-
чин в Дания работната сила е значително 
сегрегирана, като жените са свръхпред-
ставени в нископплатените работни места 
в публичния сектор.

Разликата в
заплащането между

половете се свива в ЕС-28 от

17,1% 
през 2010 г. до

15%   
през 2018 г.

https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2020
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_20/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_30/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_30/default/table?lang=en
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СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И ПРИОБЩАВАНЕ
От 2013 г. насам държавните разходи17 за 
социална закрила18 като процент от БВП 
стабилно намаляват. В периода преди Ко-
вид делът на хората в риск от бедност в 
Европа леко намалява до 16,8% през 2019 
г.19 Това развитие се обяснява основно с 
увеличаващите се нива на заетост и сле-
дователно се отнася най-вече до работещи 
лица. На практика, има сериозни различия 
между социалните групи и националните 
стратегически групи обръщат внимание 
на факта, че схемите за минимален доход 
и мерките за облекчаване на бедността в 
много държави членки са недостатъчни, за 
да измъкнат хората от бедността. В Гърция 
и Унгария финансирането на социалното 
осигуряване е под натиск в резултат на на-
маляване на дела на социалните вноски, 
които се поемат от работодателите. Въпре-
ки това, тук също наблюдаваме положител-
но развитие, като например въвеждането 
на нови схеми за минимален доход в Испа-
ния20 и Италия.21

17 Евростат (2020). Разходи за социална закрила: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/
table?lang=en 
18 Евростат (2020). Нетни обезщетения за социална закрила: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_NET_
BEN__custom_166174/default/table?lang=en 
19 Евростат (2020). В риск от бедност според прага на бедността, възрастта и пола – проучвания EU-SILC и ECHP: https://
ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li02/default/table?lang=en 
20 Официален държавен бюлетин (2020). Кралски указ–закон 20/2020 „Схема за минимален доход“: https://www.boe.es/
eli/es/rdl/2020/05/29/20/con 
21 Министерство на труда и социалните политики (2020) Reddito di Cittadinanza https://www.redditodicittadinanza.gov.it/ 

ПРИОБЩАВАНЕ НА МИГРАНТИ И 
МАЛЦИНСТВА

Заетостта продължава да бъде решаващ 
фактор за приобщаването на мигранти и 
малцинства както за много национални 
правителства, така и за Европейската ко-
мисия. Същевременно, националните стра-
тегически групи отчитат езиковата бариера 
като най-сериозен проблем, който пречи на 
достъпа на новодошлите до основни услуги 
и здравеопазване, както и пазара на труда. 
Тук ключова роля имат организациите на 
гражданското общество, които дори поня-
кога поемат отговорности, пренебрегнати 
от (националните) правителства, като оси-
гуряване на езикови курсове и улесняване 
на достъпа до основни услуги и жилища. 
Затова е още по-тревожно, че членовете и 
партньорите на SOLIDAR отчитат увелича-
ване на атаките срещу организации, рабо-
тещи с мигранти, най-вече в Гърция, Унга-
рия, Хърватия и България. 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tps00098/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_NET_BEN__custom_166174/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/SPR_NET_BEN__custom_166174/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li02/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/ilc_li02/default/table?lang=en
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20/con
https://www.boe.es/eli/es/rdl/2020/05/29/20/con
https://www.redditodicittadinanza.gov.it/
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ЖИЛИЩА 

[insert somewhere in the paragraph or below it 
the housing overcrowding pictogram, with the 
following sentence: 15,6% от европейските 
граждани живеят в пренаселени жилища]

Според националните стратегически групи 
липсата на качествени и достъпни жилища 
продължава да бъде един от най-острите 
социални проблеми. 15,6% от европейски-
те граждани живеят в пренаселени жили-
ща, а 10,1% живеят в домакинства, в кои-
то жилищните разходи съставляват над 
40% от общия разполагаем доход.22, 23 Тези 
проблеми засягат наемателите и домакин-
ствата с ниски доходи повече, отколкото 
собствениците на жилища. Също се наблю-
дават големи разлики между държавите, 
като в Малта само 1,7% от домакинствата 
имат прекомерни жилищни разходи в срав-
нение с 39,5% в Гърция.24 По отношение 

22 Евростат (2020). Пренаселеност по пол – проучване EU-SILC: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi170/
default/table?lang=en 
23 Евростат (2020). Прекомерни жилищни разходи по пол – проучване EU-SILC: https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/
view/tessi160/default/table?lang=en 
24 Евростат (2018). Статистика в жилищния сектор: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_sta-
tistics 

на наличието на социалните жилища също 
има много какво да се желае – през 2016 
г. в белгийската област Фландрия броят 
на хората в списъка на чакащите е същи-
ят като този във вече заетите социални 
жилища. Освен това националните стра-
тегически групи отчитат значителни регио-
нални различия, като жилищните разходи 
в градските центрове и туристическите об-
ласти се увеличават особено рязко спрямо 
доходите. 

ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ

Системите на здравеопазване във всички 
европейски държави трябваше да се спра-
вят с безпрецедентно натоварване по вре-
ме на пандемията от Ковид. При над 9 ми-
лиона души, диагностицирани с Ковид-19 
в ЕС/ЕИП и Обединеното Кралство, евро-
пейските здравни системи и работещите в 
тях са подложени на огромен натиск. Това 
осветли съществени проблеми като липса 
на достатъчно финансиране и персонал по 
възможно най-трудния начин и най-тежко 
засегна живота на уязвимите групи. 

Пандемията бе посрещната от отслабе-
ни здравни системи след повече от десе-
тилетие съкращения и строга финансова 
дисциплина. Финансовата криза през 2008 
г. доведе до намаляване на разходите за 

15,6%
от европейските граждани

живеят в пренаселени
жилища  

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi170/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi170/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi160/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tessi160/default/table?lang=en
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Housing_statistics
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публични услуги, включително и системи-
те на здравеопазване. Те се превърнаха в 
мишена за съкращения поради привидно 
големите си размери. В резултат на това, 
броят на болнични легла в ЕС-28 започна 
постоянно да намалява с оглед на по-голя-
ма ефективност в продължение на повече 
от десет години.25 Още в „Наблюдател на 
социалните права 2019“ членовете и парт-
ньорите на SOLIDAR споделиха тревогата 
си относно недостига на квалифициран ме-
дицински персонал в няколко държави.  

Няколко национални стратегически 
групи също изразиха тревоги относно 

25 Eвростат (2020). Болнични легла по вид грижа:  https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/HLTH_RS_BDS__cus-
tom_177966/default/table?lang=en

регионалните различия в наличието и дос-
тъпността на здравеопазването в държави 
като Франция, Белгия, Хърватия и Сърбия. 
Причините основно се дължат на недос-
тига на квалифициран медицински персо-
нал или регионализираното управление 
на здравните политики и инфраструктури. 
Националните стратегически групи в Бъл-
гария, Дания, Естония, Германия и Италия 
предупреждават, че езиковата бариера ос-
тава най-голямата пречка пред мигрантите 
и малцинствата за достъп до здравеопаз-
ване. В България, Франция, Гърция и Испа-
ния административната тежест се отчита 
като допълнителен усложняващ фактор.
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ГРАЖДАНСКО ПРОСТРАНСТВО
Влошаването на гражданското простран-
ство в Европа е тревожна тенденция. Чле-
новете и партньорите на SOLIDAR отчитат, 
че финансовата подкрепа за организации 
на гражданското общество (CSOs) нама-
лява и в някои държави като Германия е 
подложена на по-строг контрол и данъчно 
облагане. Организации на гражданското 
общество, които работят с мигранти, са 
изправени пред все повече атаки – както 
финансови, така и правни – от държавите, 
както и от екстремистки групи. 

В опит да овладеят разпространението на 
Ковид-19, много правителства в Европа 
ограничиха свободата на събиране, като 
забраниха или намалиха броя на хората 
на публични събирания. Въпреки че това 
е разбираемо в контекста на  пандемия-
та, въздействието от такава забрана вър-
ху правото на демонстрации може би не е 
оправдано, особено в светлината на чес-
то пъти по-леките мерки, наложени върху 
търговските предприятия. Също така по 
време на пандемията с Ковид-19 компе-
тенциите на социалните партньори бяха 
подценени от правителства, които взимат 

26 NOS (2020). NOS haalt na aanhoudende bedreigingen logo van satellietwagens : https://nos.nl/artike-
l/2352452-nos-haalt-na-aanhoudende-bedreigingen-logo-van-satellietwagens.html 
27 Репортери без граници (2020). Европа – Централна Азия: https://rsf.org/en/europe-central-asia 

едностранни решения по въпросите на за-
етостта, без (достатъчно) консултации с 
профсъюзи и работодателски организации. 
През пролетта във Франция профсъюзите 
започнаха да настояват да бъдат включени 
в преговорите за дистанционната работа, 
които най-накрая започнаха през ноември. 

Освен това свободата на пресата е застра-
шена от постоянни атаки срещу медиите 
както от страна на държавата, така и на 
крайнодесни групи. В Нидерландия дър-
жавният телевизионен оператор бе при-
нуден да премахне логото си от своите 
подвижни телевизионни станции след по-
стоянни залахи и атаки от десни привърже-
ници на конспиративните теории.26 Според 
„Репортери без граници“ въпреки че някои 
европейски държави са все още лидери 
в свободата на пресата, свободната жур-
налистика в Европа е под заплаха от „не-
либерални демокрации“ и „борбата срещу 
тероризма“, особено в източната и южната 
част на контитента.27 Концентрацията на 
медийна собственост в ръцете на малци-
на властимащи допълнително ограничава 
свободата на пресата в тези райони.

https://nos.nl/artikel/2352452-nos-haalt-na-aanhoudende-bedreigingen-logo-van-satellietwagens.html
https://nos.nl/artikel/2352452-nos-haalt-na-aanhoudende-bedreigingen-logo-van-satellietwagens.html
https://rsf.org/en/europe-central-asia
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СРАВНЕНИЕ СЪС СПЕЦИФИЧНИТЕ 
ЗА СТРАНИТЕ ПРЕПОРЪКИ
Специфичните за страните препоръки 
2020 бяха публикувани през май, в разга-
ра на първата вълна на пандемията. Зато-
ва не е учудващо, че много от препоръки-
те са предимно насочени към намаляване 
на първите преки последици от Ковид-19 
върху здравните системи и икономиката. 
С радост отбелязваме, че за повечето дър-
жави, включени в изследването „Набюда-
тел на социалните права“, Европейската 
комисия също препоръчва засилване на 
социалните предпазни мрежи, включи-
телно за нетипични работници (Италия) и 
самонаети (Нидерландия). Независимо от 

това, социално-икономическите последици 
от тази криза далеч не засягат само дохо-
дите. Националните стратегически групи 
отчитат, че Ковид-19 влияе силно върху 
всички аспекти на социалните права – от 
заетостта до образованието и от достъпа 
до основни услуги до гражданското прос-
транство. Сега, когато все по-ясно осъзна-
ваме, че въздействието на Ковид-19 върху 
нашите общества ще продължи в обозримо 
бъдеще, SOLIDAR настоява, че е необхо-
дим по-широк подход към социално-иконо-
мическите последици.



SOLIDAR е европейска мрежа от над 50 
организации на гражданското общество, 
които представляват няколко милиона 
граждани в Европа и по света. SOLIDAR дава 
гласност на ценностите на своите членове 
пред ЕС и международни институции в три 
основни сектора на политики – социални 
въпроси, международно сътрудничество 
и учене през целия живот. За повече 
информация посетете www.solidar.org

SOLIDAR

Avenue des Arts, 50
1000 Brussels - Belgium
+32 2 500 10 20
www.solidar.org
@SOLIDAR_EU

Фондацията за европейски прогресивни 
изследвания (FEPS) е мозъчният тръст 
на социалдемократическото политическо 
семейство на равнище ЕС. Мисията й е да 
провежда иновативни научни изследвания, 
политически консултации, обучение и 
дебати, за да вдъхновява и изпълва със 
съдържание прогресивната политика и 
дейности в Европа. FEPS действа като 
център за размисъл, който да спомогне 
за появата на прогресивни отговори на 
днешните предизвикателства пред Европа. 
Днес FEPS разполага със солидна мрежа 
от 68 членски организации. От тях 43 са 
пълноправни членове, 20 имат статут на 
наблюдатели, а 5 са членове по право. Освен 
мрежата от организации, които активно 
разпространяват прогресивните ценности, 
FEPS има и широка мрежа от партньори, 
сред които известни университети, учени, 
политически стратези и активисти.

FEPS

Avenue des Arts, 46
1000 Bruxelles - Belgium
+32 2 234 69 00 
info@feps-europe.eu
www.feps-europe.eu
@FEPS_Europe

http://www.solidar.org
http://www.feps-europe.eu
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