Прессъобщение

Брюксел, 23 ф евруари 2015 г.

EASPD публикува нов доклад на тема: „Осигуряват ли
„Европа 2020“ и европейският семестър благосъстояние
на всички?“
EASPD публикува своя най-нов доклад относно европейския семестър, като призова за промяна в
подхода за „растеж на всяка цена“ спрямо социалните инвестиции, както и за растеж, ориентиран към
благосъстоянието на всички граждани. Докладът предлага няколко препоръки към създателите на
политики относно това как могат да интегрират благосъстоянието в европейската и националната
обществена политика по начин, който да е едновременно практичен и устойчив. Докладът също така
включва национални послания от членовете на EASPD до съответните им правителства и Европейската
комисия и по-специално в рамките на европейския семестър.
Европейската асоциация на доставчиците на услуги за хора с увреждания (EASPD) публикува нов доклад
относно европейския семестър, като подчерта недостатъците в модела за растеж на Европейския съюз,
който в своя настоящ вид не отчита в достатъчна степен благосъстоянието на европейските граждани.
Редица държави-членки приеха мерки на строги икономии, като бяха уверени, че бюджетният дефицит ще
бъде преодолян и това ще генерира стабилен икономически растеж. Също така, промени в политиката по
заетостта бяха оправдани със същия принцип за „растеж на всяка цена“ . Тази тактика обаче до голяма
степен се провали, още повече, че тя бе осъществена с цената на големи затруднения за европейските
граждани – и най-вече за тези, които са маргинализирани и изолирани в най-голяма степен.
Така докладът призовава за промяна в подхода за „растеж на всяка цена“, който бе приет от създателите
на европейските политики. Тази промяна е абсолютно задължителна за изпълненението на стратегията
„Европа 2020“, както и за подобряване на благосъстоянието на европейските граждани с увреждания
посредством предоставяне на системи за услуги с високо качество. Люк Зелдерло, генерален секретар на
EASPD, потвърждава това намерение, като заявява, че „докладът съдържа редица препоръки към създателите
на политики относно това как могат отново да интегрират благосъстоянието в европейската и националната
обществена политика по начин, който да е едновременно практичен и устойчив.“
Освен че прави коментар относно изготвянето на европейските политики като цяло, докладът представя
ключовите предизвикателства, пред които са изправени доставчиците на услуги за хора с увреждания в
почти всички държави в ЕС, като специален акцент се поставя върху заетостта, приобщаващото
образование и социалните дейности. В заключение, докладът обхваща националните перспективи на
членове на EASPD в шест европейски държави: Австрия, България, Финландия, Унгария, Ирландия и

Румъния. Тези мини-доклади подчертават редица наложителни промени в националните политики, които те
считат за съществени за подобряването на благосъстоянието на хората с увреждания в съответните им
държави. Надяваме се, че по този начин ще се намерят практични решения и създателите на политики
ще получат полезна инф ормация както на национално, така и на европейско ниво.
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