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Текст, предложен от Комисията Изменение 

(6) Финансовата и икономическа криза 

разкри и подчерта значителни слабости 

в икономиката на Съюза и неговите 

държави членки. Кризата открои и 

тясната взаимозависимост на 

икономиките на държавите членки и на 

пазарите им на труда. Основното 

предизвикателство днес е постигането в 

Съюза на бърз, устойчив и приобщаващ 

растеж и на създаването на работни 

места. Това изисква съгласувани и 

амбициозни политически действия 

както на равнището на Съюза, така и на 

национално равнище, в съответствие с 

разпоредбите на Договора и на 

икономическото управление на Съюза. 

Тези действия следва да съчетават 

мерки в областта на търсенето и на 

предлагането, като целят насърчаване на 

инвестициите, подновен ангажимент за 

структурни реформи и отговорно 

поведение в областта на фискалната 

политика. 

(6) Финансовата и икономическа криза 

разкри и подчерта сериозни слабости в 

икономиките на държавите членки и 

в координационните механизми на 

Съюза. Кризата открои и тясната 

взаимозависимост на икономиките на 

държавите членки и на пазарите им на 

труда. Основното предизвикателство 

днес е постигането в Съюза на бърз, 

устойчив и приобщаващ растеж и 

създаването на работни места, като за 

целта трябва да се преодолеят 

високите равнища на безработица, 

достигнати в определени части от 

неговата територия. Това изисква 

твърди, съгласувани, амбициозни, но 

най-вече ефикасни политически 

действия както на равнището на Съюза, 

така и на национално равнище, в 

съответствие с разпоредбите на 

Договора и на икономическото 

управление на Съюза. Тези действия 

следва да съчетават мерки в областта на 

търсенето и на предлагането, като целят 

насърчаване на инвестициите,  по-

специално инвестициите, които са 

насочени към развитието на малките 

и средните предприятия, 

микропредприятията, 

новосъздадените иновативни 

предприятия и предприятията, 
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насърчаващи зелените работни 

места, и подновен ангажимент за 

структурни реформи и отговорно 

поведение в областта на фискалната 

политика. Тези действия следва да 

обхващат и създаването на по-

приобщаващ, основаващ се на права 

пазар на труда, съпътстван от 

адекватна социална закрила. Освен 

това те следва да включват мерки за 

социална закрила, като например 

гарантиран минимален доход, които 

да бъдат въведени в съответствие с 

националните практики, с цел да се 

води борба с крайната бедност и 

социалното изключване. 
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