Европейска гражданска инициатива
за Безусловен Базов Доход
ПРИЛОЖЕНИЕ
Инициатори на ЕГИ
Лицата, представляващи предложението за нашата ЕГИ са граждани на 15 държавичленки (Австрия, Белгия, Дания, Франция, Германия, Гърция, Ирландия, Италия,
Люксембург, Холандия, Полша, Словакия, Словения, Испания, Обединеното
Кралство), различни по своите култури, езици, социални интереси, политически и
религиозни / философски виждания, но споделящи общата идея и виждане,
представени тук като дългосрочно решение.
Определение за Безусловен Базов Доход
Безусловният Базов Доход (ББД) не заменя социалната държава, но допълва и
трансформира същата тази държава от компенсаторна в еманципирана социална
държава.
Еманципацията на Безусловния Базов Доход се определя от следните четири
критерия: универсален, индивидуален, безусловен, достатъчно висок, за да се
осигури достойно съществуване и участие в обществото.
Универсален: По принцип всеки човек, независимо от възраст, произход,
местоживеене, професия и т.н. ще има право да получи това разпределение. Затова
заявяваме искане за правото на гарантиран безусловен базов доход в цяла Европа.
Индивидуален: Всеки мъж, всяка жена, всяко дете имат право на базов доход на
индивидуална основа и определено не на база на съжителство или на домакинство.
Безусловният базов доход ще бъде независим от всякакви обстоятелства: семейно
положение, съжителство или конфигурация на домакинството, или от доходите или
имуществото на други домакинства или членове на семейството. Това е единственият
начин да се гарантира неприкосновеността на личния живот и да се предотврати
контрола върху други лица. Той дава възможност на хората да взимат собствени
решения.
Безусловен: Ние считаме, че базовият доход е човешко право, което не може да
зависи от никакви предварителни условия, независим от задължения като платена
работа, участие и полагане на общественополезен труд, или поведение в
съответствие с традиционните роли на двата пола. Нито ще бъде предмет на доходи,
спестявания или имуществени ограничения.
Достатъчно висок: Сумата следва да осигури приличен стандарт на живот, който да
отговаря на обществените социални и културни стандарти в съответната страна. Тя
трябва да предотвратява материалната бедност и да дава възможност на индивида да
участва в обществото. Това означава, че нетният доход, най-малко трябва да бъде в
рамките на прага на бедността, в съответствие със стандартите на ЕС, което
съответства на 60% от така наречения национален еквивалентен медианен нетен
доход. Особено в страни, където мнозинството има ниски доходи и следователно
средният доход е нисък, трябва да се използва алтернативен показател (например
потребителската кошница от стоки) при определянето на размера на базовия доход,
за да се гарантира достоен живот, материална сигурност и пълноценно участие в
обществото.

Мотивите за безусловен базов доход

В резултат на настоящите модели на заетост и неадекватни социални системи за
поддържане нивото на доходите (условни, с наличие на имотен ценз, недостатъчно
високи), ние считаме, че въвеждането на безусловен базов доход е от съществено
значение за гарантирането на основни права, особено за достоен живот, както са
изложени в Хартата на основните права на Европейския съюз.

Преди всичко, безусловният базов доход ще спомогне да се предотврати бедността и
ще предостави свобода на всеки отделен човек да определя собствения си живот и да
участва цялостно в обществото.

Безусловният базов доход ще помогне да се избегне социалното разделение,
споровете и дебатите възоснова на завист и злоупотреби и техните последици, както
и излишното скъпо, репресивно и изключително контролиране и инспектиране от
страна на бюрокрацията. В качеството си на трансферно плащане, освободено от
дискриминация и стигматизация, безусловният базов доход предотвратява скритата
бедност и различни форми на заболявания.

Безусловният базов доход води до социална свобода, помага на гражданите да се
идентифицират с Европейския съюз и гарантира техните политически права. Той
подкрепя реализацията на основните права. „ Достойнството на човешката личност е
не само основно право само по себе си, но представлява фундамент на основните
права". (официалното обяснение относно член 1 от Хартата на основните права на
Европейския съюз). "

Въвеждането на безусловен базов доход и възможните встъпителни етапи са в
рамките на съответните области на отговорност на държавите-членки на Европейския
съюз.

Има редица проучвания, които показват различни начини на финансиране на
Безусловния базов доход. Ние не препоръчваме никой конкретен в тази европейска
гражданска инициатива.

ПРИЛОЖЕНИЯ
Договор за Европейския съюз (ДЕС)
"Консолидирани текстове на Договора за Европейския Съюз и на Договора за
функционирането на Европейския Съюз" 2010/C83/01 (30 март 2010 г.)

Член 2,

«Съюзът се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на
свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на
правата на човека, включително правата на лицата, които принадлежат към
малцинства. Тези ценности са общи за държавите-членки в общество, чиито
характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността,
справедливостта, солидарността и равенството между жените и мъжете.»

Причини за безусловен базов доход:
Безусловният базов доход, както е определено от неговите четири критерия,
осъществява всички ценности, посочени по-горе. Той осигурява материална сигурност
и пълноценно участие в обществото, без условия, комбиниран с равенството на
всички индивиди.

Член 3,

«3. Съюзът установява вътрешен пазар. Той работи за устойчивото развитие на
Европа, основаващо се на балансиран икономически растеж и ценова стабилност,
силно конкурентна социална пазарна икономика, която има за цел пълна заетост и
социален прогрес, и високо равнище на защита и подобряване качеството на
околната среда. Той насърчава научния и техническия прогрес.

Той се бори срещу социалното изключване и дискриминациите и насърчава
социалната справедливост и закрила, равенството между жените и мъжете,
солидарността между поколенията и защитата на правата на детето.

Той насърчава икономическото, социалното и териториалното сближаване, както и
солидарността между държавите-членки.

Той зачита богатството на своето културно и езиково многообразие и следи за
опазването и развитието на европейското културно наследство.»

Причини за безусловен базов доход:
Безусловният базов доход, в подкрепа на намаляване и преразпределение на
работното време, ще благоприятства за нова форма на пълна заетост. Безусловният
базов доход се бори срещу социалното изключване и дискриминацията, присъщи на
текущите социални системи за поддържане нивото на доходи. Ние вярваме, че
безусловният базов доход, насърчава постигането на целите на ЕС за пълна заетост,
борба срещу социалното изключване и дискриминация и подпомагане на социалната
справедливост и социална защита (чл. 3, ал. 3 от ДЕС).

В допълнение, ББД спомага за защита на правата на децата, солидарността между
поколенията и между държавите-членки. Ето защо, ние поемаме инициативата и
молим Комисията на ЕС за активност в рамките на своята оторизация и компетенция в
областта на социалната политика (чл. 151 и сл. от ДФЕС) в съответствие с член 156,
запазвайки правата на държавите-членки.

Договора за функционирането на Европейския съюз (ДФЕС)
"Консолидирани текстове на Договора за Европейския Съюз и на Договора за
функционирането на Европейския Съюз" 2010/C83/01 (30 март 2010 г.)

Член 5,

(3) Съюзът може да предприема инициативи, за да гарантира
координирането на социалните политики на държавите-членки.

Причини за безусловния базов доход:
Социалните политики на държавите-членки могат да бъдат координирани с цел борба
със социалния дъмпинг. Обща мярка за всички би било въвеждането на Безусловен
Базов Доход в съответствие с четирите предварително дефинирани критерия.
Отговорността за адаптиране на всяка съществуваща национална социална система
към Безусловния Базов Доход е на държавите-членки.

Член 156

За постигането на целите, посочени в член 151 и без да се засягат останалите
разпоредби на Договорите,
Комисията поощрява сътрудничеството между държавите-членки и улеснява
координацията на
техните действия във всички области на социалната политика в обхвата на
настоящата глава, и поспециално в областите, отнасящи се до:
— заетостта;
— трудовото право и условията на труд;
— въвеждащото и надграждащото професионално обучение;
— социалната сигурност;
— предотвратяването на трудовите злополуки и професионалните болести;
— хигиената на труда;
— правото на синдикално сдружаване и на колективни преговори между
работодателите и работниците.

За тази цел Комисията действа в тясно сътрудничество с държавите-членки
посредством проучвания, становища и организиране на консултации, както по
проблеми възникващи в национален план, така и по онези, които представляват
интерес за международните организации, по-конкретно посредством инициативи с
оглед установяване на насоки и показатели, организиране на обмен на най-добри
практики и подготовка на необходимите елементи за периодично наблюдение и
оценка. Европейският парламент получава изчерпателна информация за това.

Преди да изрази становищата, предвидени в настоящия член, Комисията се
консултира с Икономическия и социален комитет.

Причини за безусловен базов доход:
Според член 156, Европейската комисия може да насърчава сътрудничеството
между държавите-членки с помощта на ББД като инструмент за подобряване на
тяхната социално-осигурителна система.

Хартата на основните права на Европейския съюз
"Консолидирани текстове на Договора за Европейския Съюз и на Договора за
функционирането на Европейския Съюз" 2010/C83/01 (30 март 2010 г.)

член 1

Човешкото достойнство.
Човешкото достойнство е ненакърнимо.
То трябва да се зачита и защитава.

Причини за безусловен базов доход:
Достойнството на индивида трябва да включва възможността да живее свободно и
отговорно в обществото. Безусловният базов доход гарантира свобода и живот в
отговорност на всеки индивид чрез премахване на екзистенциалните и
административни ограничения, както и изключването от обществения живот.

член 2,

Право на живот (1)
Всеки има право на живот.

Причини за безусловен базов доход:
Това човешко право на живот е безспорно. В рамките на настоящата икономическа
система животът зависи от постигането на материално съществуване чрез пари.
Разбира се, човек също може да получи това, като използва ваучери. Потребителите
на такива ваучери биха били дискриминирани в сравнение с лицата, които са
свободни да решават как да използват своите финанси от различни източници на
доходи. Законното право на безусловен базов доход чрез трансферни плащания
гарантира достоен живот с възможност да се участва в обществото и също така спазва
правото на живот и справедливост, без дискриминация.

член 6,

Право на свобода и сигурност

Всеки човек има право на свобода и сигурност на личността.

Причини за безусловен базов доход:
Безусловният базов доход подкрепя свободния избор на начин на живот, уреждането
на социалните отношения, дали човек да работи в социално и икономическо
сътрудничество. Със свободата идва и отговорността в знак на солидарност. В
допълнение към защитата, предоставяна от съществуващите системи за социално
осигуряване и социални услуги, ББД е най-добрата гаранция за финансово
обезпечение по време на болест и безработица.

Член 15,

Свобода на избор на професия и право на труд
1. Всеки има право да работи и да упражнява свободно избрана или
приета професия.

Причини за безусловен базов доход:
Безусловният базов доход улеснява упражняването на свободно избрана, или поне на
приемлива, професия. При много от сегашните различни системи на доход,
необходимостта от материални блага и услуги с цел оцеляване, наред с различните
административни ограничения, ограничава личната свобода на избор на професия и
налага приемането на неподходяща платена работа.

Член 21,

Недопускане на дискриминация

1. Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса,
цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език,
религия или убеждения,политически или други мнения, принадлежност към
национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или
сексуална ориентация.

2. В областта на прилагане на Договорите и без да се засягат техните особени
разпоредби, се забранява всяка форма на дискриминация, основана на

гражданството.

Причини за безусловен базов доход:
ББД избягва дискриминацията и насърчава автономията чрез предоставяне на
материална и финансова сигурност за всеки човек.

Член 34,

Социална сигурност и социална помощ

(1) Съюзът признава и зачита правото на достъп до обезщетенията за социална
сигурност и до социалните служби, които осигуряват закрила в случаи като
майчинство, заболяване, трудова злополука, зависимо положение или старост, както
и в случай на загуба на работа, в съответствие с правилата, установени от правото на
Съюза и от националните законодателства и практики.

(2) Всеки, който пребивава и се придвижва законно на територията на Съюза, има
право на обезщетения за социална сигурност и на социални придобивки в
съответствие с правото на Съюза и с националните законодателства и практики.

(3) С цел да се бори срещу социалното изключване и бедността, Съюзът признава и
зачита правото на социална помощ и на помощ за жилище, предназначени да
осигурят достойно съществуване на всички лица, които не разполагат с достатъчно
средства според правилата, установени от правото на Съюза и от националните
законодателства и практики.

Причини за безусловен базов доход:
Безусловният базов доход е най-добрият метод за изпълнение на основните права на
финансова сигурност и социално подпомагане, в допълнение към съответните
социални осигуровки и социални услуги във всяка страна. Всеки ще го получава,
следователно никой няма да бъде изключен или дискриминиран. Това е в контраст със
стигматичния характер на много от сегашните системи за поддържане нивото на
доходите, което обезкуражава много потенциални кандидати със законно право на
помощи, а този нисък процент на ползване на социални услуги увеличава социалното
изключване.

