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ПРЕССЪОБЩЕНИЕ
285 000 европейски граждани настояват Европейската комисия обстойно
да разгледа предложението за Базов доход
Европейската гражданска инициатива (ЕГИ)1 за Безусловен базов доход (ББД)2 официално
приключи на 14 януари 2014г., вторник, в 23:59ч., след като събра 285 042 заявления за
подкрепа от граждани на ЕС от 28 държави-членки. Все пак, не успя да събере един милион
подписа, изисквани от ЕК, за да разгледа Безусловния базов доход като нова форма на
еманципаторно социално осигуряване.
“Ние бихме искали да благодарим на всеки един поддръжник, подписал и разпространил
инициативата“, каза Клаус Самбор (Австрия), главен организатор на Европейския комитет,
координирал тази инициатива в 28-те европейски страни.
Вълна от подкрепа в последната минута
Огромна вълна от подкрепа се надигна през последните няколко седмици. Само в България
бяха събрани над 30 000 подписа в рамките на 5 дни, благодарение на впечатляващата
подкрепа на водещия синдикат в България – КНСБ. Инициативата в България получи силна
подкрепа и от Съюза на икономистите в лицето на проф. Кръстьо Петков и Европейска Антибедност мрежа. В резултат на това, Бълария постигна над 230% от своята квота. Случаят с
България рефлектира в цялостно увеличаване на интереса към Безусловния базов доход,
довел до отразяване във водещи медии в Европа., каза Мартин Йордо (PR, Швеция). Le
Monde, BBC, El Mundo, Huffington Post, Al-Jazeera, RT’s Keiser Report, португалската
телевизия, българската телевизия, радио и преса излъчиха репортажи и публикуваха статии
за Безусловния базов доход и Европейската гражданската инициатива.
Въпреки че формалната цел не бе постигната, поддръжниците на по-справедлива и семпла
система на социално осигуряване са щастливи. „Тази ЕГИ е само началото на
паневропейско движение за Безусловен базов доход в целия Европейски съюз“, съобщи
Самбор. Нови групи в подкрепа на кампанията бяха формирани в редица страни, а
съществуващите ББД мрежи засилиха своята дейност чрез нея.
„Вдъхновяващото движение, генерирано през тази една година, ще продължи и през 2014г.
за разпространение на идеята за Безусловен базов доход“, потвърди Станислас Журдан,
организатор на ЕГИ кампанията във Франция. Нова паневропейска мрежа се формира,
която цели именно промотиране на практичността и ползите от въвеждането на Безусловен
базов доход в цяла Европа.

Процедурата на ЕГИ е „твърде тромава“
Организаторите не възнамеряват да стартират нова ЕГИ през 2014г. „Текущите правила са
твърде тромави за граждански сдружения като нашите“, обясни Станислас Журдан.
Организаторите споделиха, че са изгубили два месеца от кампанията заради трудностите
при внедряването на онлайн системата за събиране на подписи, като резултат от
усложнения регламент на ЕГИ. Молбата за удължаване на срока на инициативата бе
отвхърлена от ЕК, въпреки че други инициативи получиха удължаване на същото
основание.
„Може да обмислим дали да използваме ЕГИ отново, ако в бъдеще бъдат опростени
правилата и позволяват по-добра подготовка за стартирането й“, каза Журдан. Той се
позовава на факта, че ЕС планира да реформира процедурата на ЕГИ до 2015г.
Планове за бъдещето
За да покажат популярността на идеята за Базов доход и да провокират отстраняване
недостатъците на системата за събиране на подписи на ЕГИ, организаторите стартираха
онлайн петиция съвместно с Avaaz.org, водещия в цял свят сайт за политически петиции.
Петицията можете да намерите на следния линк:
http://www.avaaz.org/our_chance_to_end_poverty_PR.
„Ние искаме да играем по правилата на ЕГИ, която се предполага, че позволява на
организаторите пълни 12 месеца за събиране на подписи“, обясни Коен ван Хаален
(координатор на онлайн петицията, Холандия). „Комбинираните резултати от двете
петиции ще бъдат представени в няколко институции на ЕС и на политици, за да подкрепят
нашето искане за нарастващата обществена подкрепа за ББД“. Организаторите също
изучават възможността да използват събираните по време на ЕГИ подписи за стандартна
петиция
до
Европейския
парламент.
Организаторите на тази ЕГИ ще стартират нова европейска кампания преди изборите за
Европейски парламент през май тази година. Национални кампании за Безусловен базов
доход ще започнат успредно в няколко държави-членки.
Следващите стъпки ще бъдат оповестени на сайта на Инициативата:
www.basicincome2013.eu и на съответната фейсбук страница:
https://www.facebook.com/EGIBBD.
Прес материалите и снимките на тези страници са достъпни за свободно ползване.
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Обяснителни бележки:

1) Европейската гражданска инициатива е заложена в Лисабонския договор като инструмент, даващ
възможност гласът на гражданите да бъдат чут в Европейската комисия. Всяка инициатива трябва да събере
един милион валидни имена, адреси, ЕГН-та, в най-малко седем държави-членки, постигнали минимална
квота от подписи. След подаване на заявление за ЕГИ до ЕК, началната дата на ЕГИ е датата, на която ЕК
одобри съответната ЕГИ, независимо дали изискваната онлайн система за събиране подписи е одобрена за
ползване от ЕК и местните власти. Дори хартиените бланки за събиране на подписи не са на разположение,
докато онлайн системата не стартира. В случая с Европейската гражданска инициатива за Безусловен базов
доход този процес отне над два месеца след официалната начална дата.
2) Безусловният базов доход е редовно, универсално плащане на всеки човек – като индивидуално право,
без условия за пригодност или задължение за извършване на работа или други услуги в замяна, достатъчно
високо, за да осигури достойно съществуване и участие в обществото. Поддръжниците често подчертават
семплостта, липсата на социално заклеймяване и по-голямото равенство по отношение на доходите в полза
на ББД. Няколко пилотни проекта на тази социална политика, проведени по света, потвърждават, че ББД
води до по-висока икономическа активност, по-качествено хранене и по-добро здраве, увеличаване на
образоваността и участие в общностни дейности на гражданите.
3) Официалната проверка на подписите, събрани онлайн и на хартия, няма да приключи преди средата на
февруари.

