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Изменение 1
Гидо Райл, Стефания Дзамбели, Елена Лици, Франс Жаме, Николаус Фест
от името на групата ID

Доклад A9-0016/2019
Яна Том
Политики за заетост и социални политики за еврозоната
(2019/2111(INI))

Предложение за резолюция (член 181, параграф 3 от Правилника за дейността), с 
цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A9-0016/2019

Резолюция на Европейския парламент относно заетост и социални политики в 
еврозоната

Европейският парламент,

– като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че макар и равнището на заетост в еврозоната да нараства 
(73,5% през последното тримесечие на 2018 г.), продължават да съществуват 
големи различия между държавите членки; като има предвид, че младежката и 
дългосрочната безработица все още са неприемливо високи;

Б. като има предвид, че стратегията „Европа 2020“ се е провалила, тъй като нейната 
цел все още далеч не е постигната;

В. като има предвид, че в някои държави членки увеличаването на инвестициите е от 
съществено значение, за да се стимулира реалната икономика и да се гарантира, 
че тези държави членки могат да предоставят висококачествени обществени и 
социални услуги на своите граждани, по-специално в областта на образованието, 
пенсиите и здравеопазването;

1. подчертава, че Комисията и нейните пропагандни стратегии, например „Европа 
2020“, изобщо не са постигнали целите си за справяне с кризата, свързана с 
безработицата;

2. посочва, че пазарите на труда на държавите членки и дори в регионите на 
държавите членки се различават в много аспекти, включително тяхното 
използване на различни рамки, както и че в хода на историята тези рамки са се 
развили по специфични начини на регионално и национално равнище, които са 
тясно свързани с традициите на съществуващите системи за социална закрила; 
посочва освен това, че различните рамки във всеки от тези различни пазари на 
труда определят какви мерки са необходими на местно, регионално или 
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национално равнище за насърчаване на заетостта сред различните групи от 
населението и за намаляване на равнищата на безработица;

3. подчертава, че инициативите в областта на заетостта и социалната политика 
следва да произхождат от държавите членки; припомня, че единствено държавите 
членки следва да вземат решения относно своите вътрешни политики, чиято цел е 
да помагат на младите хора да намират висококачествени работни места; 
подчертава, че в своите политики за пазара на труда държавите членки трябва да 
имат правото да дават приоритет на своите граждани пред гражданите на трети 
държави;

4. настоява Комисията да прекрати своите небалансирани политически предписания 
в целия ЕС, така че държавите членки да са в състояние да прилагат мерки на 
национално равнище и по този начин да предоставят на своите граждани 
решения, съобразени с конкретните им проблеми и опасения;

5. подчертава, че общите предизвикателства и цели не следва и не трябва да водят 
до обща европейска политика в областта на заетостта; счита, че политиката по 
отношение на пазара на труда и заетостта следва да бъде изключителна 
компетентност на държавите членки и в този смисъл отхвърля специфичните за 
всяка държава препоръки на Комисията (СВДП);

6. отбелязва, че в няколко държави членки равнището на младежката безработица 
продължава да бъде много високо; счита, че финансовите инструменти на ЕС в 
тази област не са ефективни и са довели единствено до ограничени резултати; 
счита, че масовата безработица сред младите хора в някои държави и региони има 
няколко причини, не на последно място Икономическият и паричен съюз, и може 
да бъде преодоляна единствено чрез национални политики, които създават 
подходящи стимули;

7. отбелязва, че населението в Европа застарява; изтъква необходимостта да се 
повиши равнището на заетост на възрастните хора на възраст над 50 г. – както 
чрез създаване на стимули за дружествата в различни сфери, така и чрез 
осигуряване на достъп до възможности за учене през целия живот;

8. насърчава държавите членки да предприемат мерки за допълнително 
приобщаване и интегриране на лицата с увреждания в пазара на труда;

9. отбелязва, че цифровизацията предлага възможности, но носи и рискове; 
подчертава, че технологичните промени са довели до повишено търсене на хора 
със съответните умения; насърчава държавите членки да подобрят рамката за 
предоставяне на цялостно обучение за придобиване на цифрови умения, като 
същевременно защитават занаятите и микропредприятията; отбелязва, че едно от 
най-големите предизвикателства за малките и средните предприятия в еврозоната 
е липсата на квалифицирана работна ръка; отбелязва, че докато в определени 
държави липсата на квалифицирани работници е доказателство за недостиг на 
работна сила, в други тя отразява структурното несъответствие между наличната 
работна ръка и действителните потребности на дружествата; насърчава държавите 
членки да преобразуват своите системи за образование и обучение, за да развият 
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уменията и компетентностите, необходими за удовлетворяване на нуждите на 
пазара на труда;

10. подчертава, че социалната политика и социалната закрила следва и трябва да 
останат изключителна компетентност на държавите членки; отхвърля всички 
усилия за стандартизиране на социалните политики и системите за социална 
закрила на държавите членки в различните области; отхвърля предложението за 
европейска презастрахователна схема за обезщетения при безработица, тъй като 
тя представлява допълнителна стъпка към изграждането на трансферен съюз; 
счита, че подобна схема няма да разреши структурните национални или 
регионални проблеми на пазара на труда, които имат постоянен характер и се 
основават на преследване на погрешни политики;

11. отбелязва, че макар и да намалява, безработицата все още продължава да бъде 
неприемливо висока; подчертава, че създаването на достойни работни места е 
най-добрият инструмент за борба с бедността; подчертава, че бедността сред 
децата има много различни причини и че съответните въпроси като 
здравеопазването, образованието, грижите за децата, храненето и жилищното 
настаняване са компетентност и отговорност на държавите членки; насърчава 
държавите членки приоритетно да се борят срещу детската бедност;

12. насърчава държавите членки да гарантират, че заетите лица получават заплата, 
която им предоставя средствата да водят достоен живот в своята държава; 
припомня в този контекст, че решенията за определяне на минимални работни 
заплати е прерогатив на държавите членки;

13. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
Съвета, на Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите 
членки.
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