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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 

икономически и парични въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще 

приеме, следните предложения: 

1. отбелязва, че много държави членки все още имат големи дефицити, докато други 

трупат излишъци по текущата сметка, и че е необходимо да се разработят и 

координират програми за фискалната отговорност, които вземат предвид тези 

разлики и са съвместими със създаването на достойни работни места, водещи до 

качествена заетост, икономически растеж и следователно до устойчива социална 

държава за бъдещите поколения; призовава Комисията, която вече е получила 

националните предложения за бюджета за 2016 г., и в рамките на бюджетната 

политика, определена в Пакта за стабилност и растеж, да се възползва в пълна 

степен от съществуващата гъвкавост1 и да предоставя, когато е целесъобразно, 

гъвкава процедура относно националната отговорност, която по-добре да отразява 

цикличните ситуации в държавите членки и да дава възможност за приемането на 

социално отговорни и икономически ефективни политики, насочени към създаване 

на достойни работни места, водещи до качествена заетост и социални инвестиции в 

качествени услуги; 

2. счита, че докато държавите членки с високи равнища на дефицит и дълг трябва да 

продължат усилията си за постигане на фискална устойчивост,  държавите членки, 

които имат фискален капацитет, следва да го използват за насърчаване на 

вътрешното търсене и на инвестициите, благоприятстващи растежа; 

3. 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 се разглеждат не само от 

гледна точка на разходите, но също така и от гледна точка на дългосрочните ползи; 

във връзка с това призовава съответните социални и свързани с околната среда цели 

да бъдат интегрирани в нова рамка за оценка, за да се гарантира, че специфични за 

всяка държава препоръки се предлагат на 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; 

4. призовава  специфичните за всяка държава препоръки да включват препоръката на 

Комисията2 относно превантивното преструктуриране на предприятията, изложени 

на риск от несъстоятелност, и опрощаването на задълженията на предприемачи, 

изпаднали в несъстоятелност, независимо дали са физически или юридически лица, 

с цел даване на втори шанс за предприятията; призовава Комисията да проучи 

възможността за разширяване на тези програми, така че да обхванат семействата, 

застрашени от съдебно отстранение, с цел да се гарантира по-голямо социално 

                                                 
1 COM(2015)0012 „Пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта 

за стабилност и растеж“. 
2 Препоръка от 12 март 2014 г. относно нов подход към фалита и несъстоятелността на предприятията. 
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сближаване, като се намали рискът от бездомност; подчертава, че макар и 

финансовите затруднения на домакинствата да са намалели, те все още са доста над 

процента, който се наблюдаваше през предходното десетилетие, и според 

Комисията остава голяма разлика между равнищата на финансовите затруднения на 

домакинствата с ниски доходи и тези, попадащи в квартила с по-високите доходи1; 

5. отбелязва, че макар и дефицитите да бяха намалени в редица държави, този процес е 

също така причина за спад на публичните инвестиции в Съюза; поради това 

приветства насърчаването на европейска инвестиционна политика, насочена към 

стимулиране на растежа и създаване на работни места, и призовава за по-нататъшни 

усилия, за да се осигури финансирането на реалната икономика; счита, че основните 

цели на проектите, които получават подкрепата по линия на ЕФСИ, следва да бъдат 

създаването на достойни работни места, водещи до качествена заетост, и 

постигането на социално, икономическо и териториално сближаване; счита, че 

следва да бъдат засилени мерките в отговор на призива на Парламента2 за 

насърчаване на социалните инвестиции не само с цел постигане на финансова  

изгода, но и с цел насърчаване на положително социално въздействие и намаляване 

на неравенството посредством, наред с другото, подобряване на обществените 

услуги и подкрепа за създаването на работни места за категории хора в 

неравностойно положение; във връзка с това подчертава необходимостта от 

засилване на регулаторните инструменти на Комисията (като например оценки на 

въздействието, оценки и т.н.) и от прилагане на форми на контрол и наблюдение, 

когато са направени инвестиции; 

6. подчертава, че макар и малките и средните предприятия да имат основна заслуга за 

създаването на работни места в Съюз, те продължават да се сблъскват с трудности 

по отношение на достъпа до кредитиране и с ненужни административни тежести и 

бюрокрация, които пречат на техния растеж и устойчиво развитие, както и на 

техния потенциал за създаване на работни места; отбелязва инициативата на 

Комисията да се модернизира регулаторната и административната среда с цел 

подобряване на инвестиционния климат и условията за МСП и подкрепя 

препоръките, водещи до подобрение, при зачитане на социалните и трудовите 

стандарти; подчертава значението на инвестициите в разработването на иновативни 

начини за финансиране, като например колективното финансиране и 

микрокредитирането, и на инвестициите, насочени към стимулиране на развитието 

на МСП, микропредприятия,  новосъздадени иновационни предприятия и 

предприятия, насърчаващи зелените работни места; 

7. припомня, че регионите, които са засегнати от сериозни и постоянни 

неблагоприятни природни или демографски условия, обикновено имат по-високи 

равнища на безработица и по-малък икономически растеж; поради това счита, че са 

необходими инвестиции, за да се подобри техният потенциал за растеж и да се 

привлекат хора да живеят в тези области, с цел да се гарантира тяхната устойчивост; 

8. отбелязва препоръките относно необходимостта от постигане на напредък в 

рамките на новите трудови реформи и призовава, ако се извършват такива реформи, 

                                                 
1 Политиките на ЕС в областта на заетостта и социалното положение в ЕС, тримесечен преглед, юни 

2015 г. 
2 Резолюция от 11 март 2015 г. (Приети текстове, P8_TA (2015) 0068), параграфи  10 и 18. 
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да се гарантират социалната закрила и социалният диалог (в съответствие с 

националните практики) и да се осигури необходимият политически консенсус, за 

да бъдат те устойчиви и ефективни; счита, че реформите на пазара на труда следва 

да постигнат необходимия баланс между гъвкавост и сигурност за работниците и 

работодателите и не следва да водят  например до изключване на работници от 

колективните трудови договори, по-ниска производителност или по-ниски равнища 

на заетост; призовава за амбициозни трудови реформи в държавите членки, в които 

те са все още необходими, като се използват предимствата на това, че сме 

достигнали повратен момент в икономическия цикъл; тези реформи следва да могат 

да намалят разпокъсаността, да насърчават създаването на работни места, да 

намалят несигурността и да се борят срещу бедността, с цел увеличаване на 

производителността и конкурентоспособността на нашата икономика, като 

същевременно се гарантират повече работни места и достойни заплати чрез 

инвестиции в човешки капитал; подчертава, че други структурни реформи, като 

например реиндустриализацията, са също толкова важни, за да се създаде устойчив 

пазар на труда; 

9. призовава Комисията да гарантира в  политическите насоки, че реформите на пазара 

на труда имат за цел, наред с другото, намаляване на сегментацията на пазара на 

труда,гарантиране на по-добро прогнозиране и постигане на съответствие между 

умения и работни места, отбелязване на напредък по отношение на приобщаването 

на уязвими групи, намаляване на бедността сред работещите, насърчаване на 

равенството между половете, засилване на правата на работниците с нетипични 

договори и предоставяне на по-голяма социална закрила на самостоятелно заетите 

лица; 

10. приветства намаляването на равнищата на безработица в Съюза; отбелязва обаче, че 

равнищата на безработица остава високи, и призовава държавите членки да 

възприемат всеобхватен подход в 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 

засилване на мерките за подкрепа и по-нататъшно развитие на ефективното 

професионално образование и обучение, сътрудничеството между образователните 

институции, предприятията, организациите на работодателите и други 

заинтересовани страни, както и 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; 

11. отбелязва, че липсата на структурни реформи или тяхното забавяне е добре 

известен проблем в някои държави членки, поради което счита, че като част от 

целите си в рамките на европейския семестър Комисията трябва да направи по-

задълбочена оценка на вредите за създаването на работни места в средносрочен 

план, произтичащи от липсата на отговорност от страна на определени държави, 
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които не провеждат  структурни реформи; 

12. признава, че определянето на минимални заплати е компетентност на държавите 

членки, която следва да се зачита в съответствие с принципа на субсидиарност; 

13. 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; в тази връзка подчертава, че наличието на подходяща 

политика относно възнагражденията е от съществено значение за поддържането на 

вътрешното търсене и че увеличаването на възнагражденията следва да бъде по-

добре адаптирано към промените в производителността; поддържа мнението, че 

трябва се отбележи значението на увеличаването на заплатите, особено в тези 

държави, в които заплатите са под прага на бедността, но че това трябва да се прави, 

без да се накърнява принципът на субсидиарност; припомня, че минималните 

работни заплати значително се различават в отделните държавите членки, и отново 

отправя искане за проучване1 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; 

14. отбелязва, че някои трудови реформи са въвели нови договорни формулировки и че 

според Комисията някои от тях са увеличили несигурността на пазарите на труда, 

изисквайки в много случаи несправедливо висока гъвкавост от по-младите 

поколения; отбелязва със загриженост данните от някои държави членки, при които 

процентът на временна заетост е над 90 % за новите договори, което засяга най-вече 

младите хора и жените и  според ОИСР2 е една от основните причини за 

увеличаване на неравенството, въпреки че понякога тези условия на заетост са 

изрично поискани от работници с цел да се постигне по-добро равновесие между 

професионалния и личния живот или допълнителни приходи; приканва държавите 

членки да установят полезно взаимодействие между националните политики и 

европейската политика на сближаване, за да се засили въздействието върху тези 

приоритетни групи; изразява особена загриженост относно разширяването на 

„договорите за нулево работно време“; счита, че всички видове договорни 

споразумения следва да дават на работниците достъп до основен набор от права и 

необходимата социална закрила; 

15. призовава Комисията и държавите членки да се запознаят с доклада на МВФ3 

относно причините и последиците от неравенството, в който се посочва, че 

увеличаването на неравенството в доходите може да се отрази отрицателно върху 

икономическия растеж и потенциала за създаване на работни места; призовава за 

                                                 
1 Резолюция от 11 март 2015 г. (Приети текстове, P8_TA (2015) 0068), параграф  46. 
2 Доклад на ОИСР „In it together: Why less inequality benefits all“ (Заедно в това: Защо намаляването на 

неравенството е от полза за всички), 21 май 2015 г. 
3 Доклад на МВФ „Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective“ (Причините и 

последиците от неравенството по отношение на доходите: глобална перспектива), юни 2015 г. 



 

AD\1072908BG.doc 7/12 PE560.781v02-00 

 BG 

полагане на повече усилия за изместване на данъчната тежест от труда към други 

източници, за ефективни действия в областта на данъчното облагане на труда и за 

по-справедливи пазари на труда, гарантиращи свобода на движение на работници в 

Европа и политики за преразпределение, като се вземат предвид специфичните 

особености на отделните държави членки, с цел засилване на икономическия 

растеж, на конкурентоспособността и на производителността, както и улесняване на 

по-широко и засилено икономическо и социално сближаване; 

16. отбелязва, че високият процент дългосрочно безработни в Съюза, и в частност в 

някои държави членки, е причина все повече безработни да губят своите социални 

помощи, преди да намерят ново работно място; отбелязва, че някои държави членки 

са ограничили достъпа до тези обезщетения или са намалили наличните средства 

и/или периода, през който се отпускат; призовава държавите членки, в рамките на 

своите компетентности, да поддържат баланс между адекватната социална закрила 

и подходящите стимули за активно търсене на работа, които предоставят 

персонализирана помощ без наказателни условия, застрашаващи  социалните права; 

призовава държавите членки да въведат силни мерки за активизиране с цел 

постигане на по-ефективни резултати; признава, че подобряването на политиката 

относно заетостта и на социалната закрила с цел активизиране на подкрепата и 

закрилата за хората, като по този начин се гарантира засилено социално 

сближаване, са основни компоненти на устойчивия икономически растеж; 

призовава за конкретно проучване на такива стимули на равнище ЕС и призовава 

държавите членки да въведат в съответствие с националните практики схеми за 

минимални доходи, насочени към справяне с проблема с участъците на социална 

изолация и гарантиране на минимален доход за семействата; 

17. приветства намаляването на равнищата на безработица сред младите хора, но 

посочва, че те все още бележат тревожни нива в много държави членки и региони и 

не са непременно базирани върху нетното създаване на работни места; подчертава, 

че несигурността на работните места и недостатъчната заетост също са се повишили 

и че през 2014 г. 43 % от младите хора са на временни договори, а 32 % са на 

непълно работно време; приветства решението на Комисията да освободи 1 милиард 

евро като авансово финансиране за схемата за гаранции за младежта; призовава 

държавите членки да използват всички налични средства за бързо и ефикасно 

изпълнение на инициативата за младежка заетост с минимални стандарти за 

качество; призовава освен това тези средства да са обект на внимателно и постоянно 

наблюдение, за да се гарантира, че те помагат на младите хора да навлязат на пазара 

на труда в дългосрочен план; призовава държавите членки да дадат приоритет на 

езиковото обучение и да улесняват мобилността чрез програми като „Еразъм +“ или 

„Еразъм за млади предприемачи“, както и да участват в мрежата EURES в областта 

на заетостта; също така подчертава значението на популяризирането и 

насърчаването на чиракуването като средство за младите хора да придобият 

професионални квалификации, които ще улесняват достъпа им до пазара на труда; 

18. отбелязва, че към настоящия момент между държавите членки съществува 

значително несъответствие в успеха на прилагането на гаранцията за младежта и на 

инициативата за младежка заетост; отбелязва, че Международната организация на 

труда е изчислила, че за намирането на решение за младежката безработица в Съюза 

е необходим бюджет от 21 милиарда евро, както и че настоящият финансов 
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ангажимент на Комисията е съвсем недостатъчен и трябва да бъде увеличен до 

съответното ниво; призовава Комисията да си сътрудничи с държавите членки и с 

представителни младежки организации с цел предлагане на минимални стандарти и 

най-добри практики за прилагане на гаранцията за младежта; 

19. призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за решаване на 

въпроса със социалния дъмпинг и дъмпинга на заплатите в ЕС, тъй като това 

причинява сериозни вреди на засегнатите работници и на системите за социална 

закрила в държавите членки; призовава също така за включване на социалните 

партньори в тези усилия на всички равнища; 

20. подчертава факта, че несигурността на работните места сред младите хора се 

отразява отрицателно върху решенията за имане на деца и в резултат на това влияе 

негативно върху демографските перспективи на държавите членки; 

21. припомня необходимостта от борба с недекларирания труд, който нанася щети на 

икономиката на ЕС,   води до нелоялна конкуренция и нарушаване на пазарните 

правила и е причина за нарастваща липса на социална закрила и на защита на 

заетостта на работниците; поради това призовава за бързото влизане в сила на 

Европейската платформа срещу недекларирания труд; 

22. счита, че тазгодишните препоръки са 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 високо 

качество, 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 голям брой работни места в социалния сектор, ако се 

използва ефективен подход, 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 заетост; 

23. подчертава факта, че според доклада на МВФ1 прогресивността на данъчните 

системи е отслабнала през последните години в някои държави членки, което води 

до увеличаване на неравенството; счита, че данъчната тежест е много по-висока за 

получаващите ниско заплащане работници и за МСП с по-високи ефективни 

данъчни ставки; отчита факта, че макар и данъчното облагане да е от 

компетентността на държавите членки, прогресивните данъчни системи спомагат за 

смекчаване на най-тежките последици от икономическата криза, и признава 

значението на намаляването на данъчното облагане на труда и предприятията с 

оглед на нарастващото търсене и създаването на работни места, като в същото 

време се гарантира подходящо финансиране на системите за социална закрила; 

настоява данъчните измами и укриването на данъци да се разглеждат в рамките на и 

                                                 
1 Доклад на МВФ „Causes and Consequences of Income Inequality: A Global Perspective“ (Причините и 

последиците от неравенството по отношение на доходите: глобална перспектива), юни 2015 г.  
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между държавите членки; 

24. призовава Комисията да предостави насоки на държавите членки за преодоляване 

на слабото участие на жените на пазара на труда чрез справяне със сегрегацията на 

пазара на труда, разликата в заплащането между половете и неравномерното 

разпределение на отговорностите за полагане на грижи; подчертава, че е необходим 

по-широк подход към въпроса за равенството между половете, който да не се 

ограничава само до равнищата на заетост; 

25. отбелязва потенциалната стойност на европейските автоматични стабилизатори; 

отбелязва, че Комисията не е включила в специфичните за всяка държава препоръки 

важността на запазването на силни автоматични стабилизатори в държавите членки 

като продължение на нейното съобщение, озаглавено „Укрепване на социалното 

измерение на ИПС“, както призова Парламентът1 и въпреки важната им роля за 

поддържане на социалното сближаване и за стимулиране на вътрешното търсене и 

икономическия растеж; призовава Комисията, с цел да позволи по-ефективен анализ 

и да насърчи определянето и обмена на най-добри практики между държавите 

членки, да извърши подробен преглед на избора на държавите членки в различните 

политически области и на съответните резултати; 

26. подчертава, че социалната икономика осигурява заетост за над 14 милиона души, 

които представляват около 6,5 % от работещите в Съюза; изразява съжаление, че 

предприятията на социалната икономика, които представляват 10 % от 

европейските предприятия –  предимно МСП и микропредприятия – се сблъскват с 

дори повече трудности за получаване на публично или частно финансиране, 

отколкото традиционните предприятия; подчертава, че е необходимо да им се 

предоставя по-голяма подкрепа, например като им се дава възможност за достъп до 

различни форми на финансиране като европейски фондове, микрокредити и групово 

финансиране или се подобрява техният достъп до цифрова икономика; счита в този 

контекст, че специфичните за всяка държава препоръки следва да поставят по-силен 

акцент върху ролята на предприятията от социалната икономика при насърчаването 

на социалното и икономическото сближаване в Европа в съответствие със 

стратегията „Европа 2020“; 

27. счита, че макар и Комисията е признала, че „бедността и социалната изолация са се 

увеличили“2, като понастоящем 1 на всеки 4 граждани  живее в бедност, може само 

да се изрази съжаление, че липсва позоваване в специфичните за всяка държава 

препоръки на целта на стратегията „Европа 2020“ за намаляване на бедността; 

призовава за всеобхватна стратегия за борба с бедността на основата на достъп до 

достойни работни места, водещи до качествени работни места, услуги, осигуряване 

на минимални доходи и социална закрила, в съответствие с принципа на 

субсидиарност; отбелязва, че образованието, и следователно по-големите 

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 Резолюция от 11 март 2015 г. (Приети текстове, P8_TA (2015) 0068). 
2 COM(2015)0250 окончателен. 
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28. подчертава, че заетостта е най-добрият начин за борба срещу бедността и 

социалното изключване и че държавите членки следва да  съсредоточат вниманието 

си върху улесняването на достъпа до пазара на труда, по-специално за младите хора 

и дългосрочно безработните; 

29. отбелязва със загриженост бързото увеличаване на крайните форми на бедност като 

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 

като 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 отстраняване от жилища и наличието на жилища на действително 

достъпни цени, предоставящи стабилност, както и прекратяване на 

инкриминирането на бездомните хора; призовава за подобряване на международния 

обмен на най-добри практики и взаимно обучение и признава в тази връзка ролята 

на програмата на ЕС за заетост и социални иновации; 

30. призовава да се извършат пенсионни реформи, като се вземат под внимание 

многократно отправяните препоръки на Парламента1 за гарантиране на 

устойчивост, сигурност и адекватност на пенсиите за жените и мъжете чрез 

укрепване на пенсионните схеми, с цел достоен пенсионен доход, който най-

малкото надхвърля прага на бедността; счита, че обвързването на пенсионната 

възраст със средната продължителност на живота не е единственият начин за 

справяне с предизвикателството със застаряващото население и че реформите на 

пенсионната система следва също така да отразяват, наред с другото, тенденциите 

на пазара на труда, раждаемостта, демографското положение, здравето и 

финансовото положение, условията на труд и коефициента на икономическа 

зависимост; припомня, че най-добрият начин за справяне с предизвикателството 

относно застаряването е да се повиши общото равнище на заетост на основата, 

наред с другото, на социални инвестиции в активния живот на възрастните хора; 

31. изразява загриженост от ограничената роля, която играят националните парламенти, 

социалните партньори и гражданското общество в изготвянето на националните 

програми за реформи и конвергентните програми, както и при специфичните за 

всяка държава препоръки; при все това отбелязва промените във функционирането 

на европейския семестър през 2015 г. с цел постигане на по-голяма ангажираност на 

национално равнище и подчертава, че реформите следва да бъдат задача главно на 

държавите членки; призовава Комисията да подкрепи, при рационализирането на 

съществуващите механизми за икономическо управление, реформа, която да 

предоставя допълнителна демократична легитимност на европейския семестър 

благодарение на участието на Европейския парламент и националните парламенти в 

процедурите по изготвяне и одобряване и също така провеждането на консултации 

със социалните партньори и гражданското общество; 

                                                 
1  Резолюция от 11 март 2015 г. (Приети текстове, P8_TA (2015) 0068); Резолюция от 22 октомври 2014 г. 

(Приети текстове, P7_TA (2014) 0038); Резолюция от 25 февруари 2014 г. (Приети текстове, P8_TA 

(2014) 0129). Резолюция от 8 юли 2015 г., P6_TA-PROV(2015)0261. 
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32. отнася се критично към факта, че не всички държави членки са включили своите 

национални парламенти, национални социални партньори и гражданското общество 

в изготвянето на националните си програми за реформа; призовава държавите 

членки да включат подробен преглед в своите национални програми за реформа, в 

който се посочва кой и по какъв начин е участвал; призовава Комисията да направи 

преглед на различните национални практики за парламентарни процедури и участие 

на заинтересованите страни в европейския семестър с цел подобряване на 

участието; 

33. oтбелязва 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 да се гарантира зачитането на 

правата на здравния персонал; отбелязва, че като следствие от кризата някои от 

държавите членки не са успели да осигурят пълен обхват на общественото 

здравеопазване; 

34. изразява съжаление, че Комисията не е включила в специфичните за всяка държава 

препоръки значението и потенциала за създаване на работни места на зелената 

икономика, която според оценки на Комисията би могла да създаде пет милиона 

работни места до 2020 г. в секторите на енергийната ефективност и възобновяемите 

енергийни източници, при условие че се прилагат амбициозни политики в областта 

на климата и енергетиката; 
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