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21.10.2015 A8-0307/2 

Изменение  2 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 3 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  3a. изразява съжаление, че като цяло 

няма позоваване на целта на 

стратегията „Европа 2020“ за 

интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж; подчертава, че 

социалните политики и политиките 

в областта на заетостта следва да не 

се разглеждат само от гледна точка 

на разходите, но също така и от 

гледна точка на дългосрочните ползи; 

във връзка с това призовава 

съответните социални и екологични 

цели да бъдат интегрирани в нова 

рамка за оценка, за да се гарантира, че 

специфичните за всяка държава 

препоръки се отправят към всички 

държави, които не постигат 

напредък в борбата с бедността, 

осигуряването на достойни работни 

места, водещи до качествена 

заетост, предотвратяването на 

ранното напускане на училище, 

поощряването на ученето през целия 

живот и на ефективното използване 

на ресурсите и предотвратяването на 

изменението на климата; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/3 

Изменение  3 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 33 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  33a. приветства намаляването на 

равнищата на безработица в Съюза; 

изтъква обаче, че равнищата на 

безработица остават високи, и 

призовава държавите членки да 

възприемат всеобхватен подход по 

отношение на прилагането на 

ефективни активни политики на 

пазара на труда, насочени както към 

пригодността за заетост на 

търсещите работа лица, така и към 

по-приобщаващ пазар на труда, 

включително допълнителни мерки за 

подпомагане на търсещите работа 

лица и на работодателите; 

подчертава необходимостта от 

разрешаване на проблема с 

несъответствието между уменията 

и потребностите и остаряването на 

уменията като средство за справяне с 

дългосрочната безработица, и счита, 

че е необходима по-голяма 

координация на тези политики на 

национално и европейско равнище; в 

тази връзка призовава за по-силни 

мерките за подкрепа и по-нататъшно 

развитие на ефективното 

професионално образование и 

обучение, на сътрудничеството 

между образователните институции, 
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предприятията, организациите на 

работодателите и други 

заинтересовани страни, както и да се 

вземат мерки по отношение на 

необходимостта от подобряване на 

ефективността на публичните и 

частните служби по заетост, за да се 

коригират несъответствията между 

търсените и предлаганите умения на 

пазара на труда и да се улесни 

търсенето на работа в Съюза; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/4 

Изменение  4 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 34 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  34a. посочва, че Международният 

валутен фонд (МВФ) и 

Организацията за икономическо 

сътрудничество и развитие (ОИСР) 

предупреждават относно социалните 

(бедността сред работещите) и 

икономическите (намаленото 

вътрешно търсене) проблеми, 

свързани с обезценяването на 

заплатите, което се наблюдава през 

последните години; във връзка с това 

подчертава, че подходящата 

политика относно работните 

заплати е жизненоважна за 

поддържането на вътрешното 

търсене и че увеличаването на 

заплатите следва да бъде по-добре 

адаптирано към промените в 

производителността; поддържа 

мнението, че трябва да се отбележи 

значението на увеличаването на 

заплатите, особено в държави, в 

които заплатите са под прага на 

бедността, но че това трябва да се 

направи, без да се накърнява 

принципът на субсидиарност; 

припомня, че минималните работни 

заплати значително се различават в 

отделните държавите членки, и 
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отново отправя искане за проучване
1
 

по този въпрос, включително анализ 

на разликите в покупателната 

способност между държавите 

членки; насърчава държавите членки 

да определят минимални заплати в 

съответствие с националното 

законодателство и националните 

практики и да разгледат тяхното 

въздействие върху бедността сред 

работещите, доходите на 

домакинствата, съвкупното търсене 

и създаването на работни места; 

 

Or. en 

                                                 
1
 Резолюция от 11 март 2015 г. (Приети текстове, P8_TA (2015) 0068), параграф  46. 
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21.10.2015 A8-0307/5 

Изменение  5 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 40 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  40a. счита, че препоръките за 2015 г. 

бяха насочени почти изцяло към 

пазара на труда и не са преодолели 

предизвикателствата, свързани с 

намалените услуги и качеството на 

услугите, предлагани на нуждаещите 

се; припомня необходимостта от 

инвестиране в ранна намеса и 

превенция и във висококачествени, 

достъпни и приобщаващи услуги, 

включително в образование от ранна 

възраст, подпомагане на семействата 

и общностите, социални услуги и 

здравеопазване; подчертава факта, че 

повишеното търсене на услуги би 

могло също да доведе до разкриване на 

значителен брой работни места в 

социалния сектор, ако се вземат 

ефективни мерки, и че секторите на 

здравеопазването и на социалните 

грижи представляват ключови 

области за инвестиции с цел 

изграждане на устойчиви икономики; 

приканва Комисията да докладва за 

напредъка в разработването на 

инициативи, като част от 

стратегията „Европа 2020“, за 

инвестиции в секторите на 

здравеопазването и на социалните 

грижи във връзка с качествената 
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заетост; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/6 

Изменение  6 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 41 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  41a. счита, че макар Комисията да 

призна, че „бедността и социалната 

изолация са се увеличили“
1
, като 

понастоящем един от всеки 

четирима граждани живее в бедност, 

може само да се изрази съжаление, че 

в специфичните за всяка държава 

препоръки няма позоваване на целта 

по отношение на бедността, 

посочена в стратегията „Европа 

2020“; призовава за всеобхватна 

стратегия за борба с бедността на 

основата на достъп до достойни 

работни места, водещи до качествена 

трудова заетост, услуги, осигуряване 

на минимални доходи и социална 

закрила, в съответствие с принципа 

на субсидиарност; изтъква, че 

образованието, и съответно 

осигуряването на по-големи 

възможности за намиране на работа, 

е едно от главните средства за борба 

с бедността; подчертава 

необходимостта от признаване на 

нарастването на личната 

задлъжнялост като ситуация, която 

увеличава личната и общата 

икономическа уязвимост; 

                                                 
1
 COM(2015)0250. 
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Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/7 

Изменение  7 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 a (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  42a. отбелязва със загриженост 

бързото увеличаване на крайните 

форми на бедност, каквато е 

бездомността, в много държави 

членки; призовава към всички 

държави членки да бъдат отправени 

специфични за всяка държава 

препоръки относно стратегиите за 

социално приобщаване, включително 

относно борбата с крайните форми 

на бедност, каквато е бездомността; 

изразява съгласие с Комисията, че 

държавите членки трябва да обърнат 

внимание на бездомността и на риска 

от бездомност чрез всеобхватни 

стратегии, основани на превенция, 

подходи, при които се поставя 

акцент върху жилищното 

настаняване, преразглеждане на 

разпоредбите и практиките във 

връзка със съдебното отстранение от 

жилища и наличието на жилища на 

действително достъпни цени, 

предоставящи стабилност, както и 

прекратяване на инкриминирането на 

бездомните хора; призовава за 

подобрения в  международния обмен 

на най-добри практики и взаимно 

обучение и признава в този контекст 

ролята на програмата на ЕС за 
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заетост и социални иновации; 

Or. en 
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21.10.2015 A8-0307/8 

Изменение  8 

Томас Хендел 

от името на комисията по заетост и социални въпроси 

 

Доклад A8-0307/2015 

Дариуш Росати 

Европейски семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 

приоритетите за 2015 г. 

2015/2210(INI) 

Предложение за резолюция 

Параграф 42 б (нов) 

 

Предложение за резолюция Изменение 

  42б. отбелязва препоръката на 

Комисията да се извърши реформа на 

системите за здравеопазване, така че 

те да изпълняват своите цели за 

предоставяне на всеобщ достъп до 

висококачествени грижи – 

включително достъп до лекарства на 

достъпни цени, особено за 

животоспасяващи лекарства – и за 

гарантиране на зачитането на 

правата на здравния персонал; 

отбелязва, че като следствие от 

кризата някои от държавите членки 

не са осигурили пълен обхват на 

общественото здравеопазване; 

Or. en 

 

 


