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EASPD publică un nou raport: Europa 2020 și Semestrul
European – bunăstare pentru toți?
EASPD (Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități) a publicat cel mai
recent raport al său referitor la Semestrul European, solicitând schimbarea abordării tip „creștere cu orice
preț” în ceea ce privește investițiile sociale, cu una bazată pe bunăstarea cetățenilor. Raportul propune
factorilor de decizie câteva recomandări referitoare la modul de integrare a bunăstării în politicile publice,
în contextul naţional şi european, într-o manieră care să fie atât practică cât și sustenabilă. Raportul
include de asemenea și mesaje naționale de la membrii EASPD destinate guvernelor respective și Comisiei
Europene, mai ales în cadrul Semestrului European.
Asociația Europeană a Furnizorilor de Servicii pentru Persoanele cu Dizabilități (EASPD) a publicat un nou raport
despre Semestrul European, semnalând punctele slabe în modelul de creștere al Uniunii Europene, care în
stadiul actual nu ia suficient în considerare bunăstarea cetățenilor europeni. Măsuri de austeritate au fost
adoptate în numeroase state membre sub garanția cădeficitele bugetare se vor reduce complet, generându-se
astfel o creștere economică sănătoasă. De asemenea, schimbările în politica de ocupare a forței de muncă au
fost justificate folosind același principiu de „creștere cu orice preț”. Dar în mare parte această tactică a dat
greș și, mai mult, prețul cu care a fost implementată a fost plătit scump de cetățenii Europei – mai ales de cei
mai marginalizați și excluși social.
Astfel raportul face apel la schimbare în ceea ce privește abordarea de tip „creștere cu orice preț” adoptată de
factorii de decizie europeni – un lucru absolut necesar pentru a realiza strategia Europa 2020 și pentru a
îmbunătăți nivelul de bunăstare al cetățenilor europeni cu dizabilități prin furnizarea unor servicii de o calitate
superioară. Luk Zelderloo, Secretarul General al EASPD, a confirmat această intenție declarând că „raportul face
un număr de recomandări factorilor de decizie referitoare la modul de reintegrare a bunăstăriicetățenilor în
politicile publice, în contextul naţional şi european, într-o manieră care să fie atât practică, cât și sustenabilă”.
Pe lângă faptul că raportul face observații referitoare la elaborarea politicii europene în general, acesta prezintă
și dificultățile esențiale cu care se confruntă furnizorii de servicii pentru persoanele cu dizabilități în aproape
toate țările UE, concentrându-se în mod special asupra ocupării forței de muncă, educației inclusive și politicilor
sociale. În final, raportul compilează perspective naționale ale membrilor EASPD din șase țări europene: Austria,
Bulgaria, Finlanda, Ungaria, Irlanda și România. Aceste mini-rapoarte subliniază un număr de schimbări
necesare în politicilor naționale, considerate a fi esențiale pentru îmbunătățirea bunăstării persoanelor cu
dizabilități în țările respective. Sperăm că astfel vom reuși să clarificăm niște soluții practice și să oferim o

contribuție utilă pentru factorii de decizie, atât la nivel național, cât și european.
Linkul pentru Raport și alte informații suplimentare
 Raportul EASPD: Europa 2020 și Semestrul European – bunăstare pentru toți?
 Nota de informare a EASPD despre Semestrul European
 Alianța Semestrială: Set de instrumente privind Semestrul European
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