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_____________________________________________________________

Изменение 1

Проекторешение
Съображение 3

Проект на Съвета Изменение

(3) В заключенията си от 17 декември 
1999 г. относно засилването на 
сътрудничеството за модернизиране и 
усъвършенстване на социалната 
закрила2 Съветът подкрепи 
предложението на Комисията да се 
създаде механизъм за засилено 
сътрудничество, за което допринася 
работата на групата от високопоставени 
служители, за осъществяване на това 
действие. Съветът подчерта, че този вид 
сътрудничество следва да обхване 
всички форми на социална закрила и 
при необходимост да помага на 
държавите членки да усъвършенстват и 
подсилят своите системи за социална 
закрила в съответствие с техните 
национални приоритети. Той също така 
напомни за компетентността на 
държавите членки за организиране и 
финансиране на социалната закрила и 
утвърди установените от Комисията 
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четири широкообхватни цели в рамките 
на цялостното предизвикателство за 
модернизиране на системите за 
социална закрила, а именно: да се 
направи нужното трудовата заетост да 
носи и осигурява сигурни доходи, да се 
направят пенсиите сигурни и 
пенсионните системи устойчиви, да се 
насърчава социалното включване и да се 
гарантира висококачествено и 
устойчиво здравеопазване; той също 
така подчерта, че равнопоставеността 
между жените и мъжете трябва да стане 
основна характеристика на всички 
дейности, целящи постигането на тези 
четири цели. Най-накрая Съветът 
изтъкна, че финансовите аспекти са 
общи за всичките тези цели.
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(7) В заключенията си от юни 2013 г. 
Европейският съвет заявява, че следва 
да се укрепи социалното измерение на 
икономическия и паричен съюз (ИПС). 
Като първа стъпка е важно в ИПС да 
бъдат по-добре проследявани и 
отразявани социалната ситуация и 
положението на пазара на труда, по-
конкретно като се използват подходящи 
социални показатели и показателят за 
заетост в рамките на европейския 
семестър. Важно е да бъде осигурена и 
по-добра координация на политиките в 
сферата на заетостта и социалната 
област, като изцяло се зачитат 
областите на национална 
компетентност.
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