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Виена, 8 юни 2022 г. 

Подкрепа за социалните права: ключ към възстановяването на ЕС от 
COVID-19 

В периода след пандемията ЕС предостави безпрецедентна финансова подкрепа за 
противодействие на социалното въздействие на Covid-19. Много хора в ЕС, особено 
от уязвими групи, бяха изправени пред ограничен достъп до здравеопазване, 
грижи за деца, образование и интернет. Това доведе до необичайно висока 
смъртност, бедност, безработица и социално изключване. В доклада на FRA за 
основните права за 2022 г. се отразява широкообхватното въздействие на 
пандемията върху социалните права. В него също така се предлагат начини за 
преодоляване на растящите неравенства и заплахите за социалното сближаване. 

„Реакцията на пандемията от Covid-19 и войната в Украйна показват как се проявява Европейският 
съюз, когато е изправен пред кризи“, казва директорът на FRA Майкъл О’Флеърти. „Действията и 
финансирането от ЕС могат да бъдат и са от съществено значение, особено когато са 
свързани със съответните правни задължения и политически ангажименти за защита на 
социалните права на хората. Само ефективният мониторинг на използването на средствата 
ще гарантира, че правителствата осигуряват съобразено с правата възстановяване от 
пандемията. В допълнение това ще им помогне да приспособят по подходящ начин 
финансираните мерки за преодоляване в достатъчна степен на социалната уязвимост на 
хората, особено на най-засегнатите — децата и младите хора.“ 

В Доклада на FRA относно основните права от 2022 г. се разглеждат развитията и 
недостатъците в областта на защитата на правата на човека в ЕС през изминалата година. 
Отделен раздел е посветен на въздействието на пандемията върху социалните права на 
хората, например образованието, заетостта и здравеопазването. В него е описан опитът на 
децата, младите хора, хората в напреднала възраст, хората с увреждания и други лица в 
уязвимо положение. Описани са и начините, по които държавите от ЕС планират да 
използват финансирането от ЕС в размер на 724 милиарда евро, предназначено за 
възстановяване от пандемията, в подкрепа на социалните права. 

В бъдеще правителствата следва да включат националните органи по правата на човека или 
органите по въпросите на равенството в наблюдението на това дали финансираните от ЕС 
мерки за възстановяване са в съответствие с основните права. Те следва да са насочени по-
специално към: 

• упражняване на социалните права на хората, които са най-силно засегнати от 
пандемията; 

• оценка и коригиране, ако е необходимо, на финансираните от ЕС мерки, за да се 
гарантира, че се спазват и подкрепят социалните права; 

• гарантиране, че усвояването на средствата на ЕС за възстановяване не е 
несъвместимо нито с Хартата на основните права на ЕС, нито с Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). 

Други ключови въпроси, свързани с основните права през 2021 г., включват: 

• Права на детето — пандемията продължи да оказва въздействие върху 
благосъстоянието и образованието на децата. Много от тях пострадаха, особено децата в 
неравностойно положение, което ги изложи на по-голям риск от бедност и изключване. 
Първата по рода си  Стратегия на ЕС за правата на детето, заедно с Европейска гаранция 
за децата, бяха важни етапи, насочени към засилване на усилията за насърчаване и 
защита на правата на всички деца. Държавите от ЕС следва да гарантират, че 
националните им планове за действие постигат целите на стратегията и гаранцията. 

• Миграция — продължават да съществуват предизвикателства, свързани с основните 
права по границите. Мигрантите бяха подложени на насилие или бяха връщани на 
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сухопътните граници на ЕС, а над 2000 мигранти загинаха в морето. Държавите от ЕС 
следва да извършват ефективно и независимо наблюдение на границите, за да 
противодействат на нарушенията на правата. Броят на децата, търсещи убежище, 
включително непридружените деца, се увеличи, което изисква особено внимание от 
страна на националните органи. 

• Расизъм — пандемията допълнително подхранва дискриминацията, престъпленията от 
омраза, и особено словото на омраза онлайн към мигрантите и етническите малцинства. 
Въз основа на Плана за действие на ЕС за борба с расизма през 2020 г., повечето държави 
от ЕС приеха или са в процес на разработване на национални планове за действие за 
борба с расизма и етническата дискриминация. За да увеличат усилията си, държавите 
от ЕС следва да санкционират престъпленията от омраза, да насърчават съобщаването и 
по-добрата подкрепа за жертвите. Това включва и изпълнението на планове за действие 
и стратегии чрез информиран мониторинг. 

В доклада се обобщават и анализират основните развития във връзка с правата на човека в 
ЕС през 2021 г. В доклада се съдържат предложения за действия, които обхващат Хартата 
на основните права на Европейския съюз и използването ѝ от държавите членки, 
равенството и недискриминацията, расизма и свързаната с него нетърпимост, интегрирането 
и равенството на ромите, предоставянето на убежище, границите и миграцията, 
информационното общество, правото на неприкосновеност на личния живот и защитата на 
личните данни, правата на детето, достъпа до правосъдие и прилагането на Конвенцията на 
ООН за правата на хората с увреждания (КПХУ). 
За повече информация се свържете с нас на: media@fra.europa.eu / Тел.: +43 1 580 
30 653 
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