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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: 

А. като има предвид, че равнището на заетост в еврозоната нарасна с 1,4% през 

2016 г.; като има предвид, че през март 2017 г. процентът на безработицата беше 

9,5%, което представлява спад спрямо 10,2% през март 2016 г.; като има предвид, 

че въпреки неотдавнашното подобрение равнищата на безработицата все още не са 

се върнали към равнищата отпреди кризата;  

Б. като има предвид, че равнището на заетост в ЕС-28 нарасна с 1,2% през 2016 г., 

234,2 милиона души са били ангажирани с трудова дейност през първото 

тримесечие на 2017 г., най-големият регистриран някога брой1; като има предвид, 

че въпреки това значителният брой новосъздадени работни места във връзка с 

икономическия растеж крие предизвикателства като непълното възстановяване на 

отработените часове и скромен ръст на производителността; като има предвид, че 

ако са трайни, тези фактори може да поставят под допълнителен натиск 

дългосрочния икономически растеж и социалното сближаване в ЕС2; 

В. като има предвид, че обикновено нивата на заетост сред жените са по-ниски: през 

2015 г. процентът на заетост сред мъжете  на възраст между 20 и 64 години е 75,9% 

в ЕС-28 в сравнение с 64,3% сред жените; 

Г. като има предвид, че през март 2017 г. процентът на младежката безработица в 

еврозоната беше 19,4%, което представлява спад спрямо 21,3% през март 2016 г.; 

като има предвид, че равнището на младежката безработица все още остава 

неприемливо високо; като има предвид, че през 2015 г. делът на неработещите, 

неучещите и необучаващите се лица (NEET) остава висок и представлява 14,8% от 

лицата на възраст 15 – 29 години, а именно 14 милиона неработещи, неучещи и 

необучаващи се лица; като има предвид, че е според оценките неработещите, 

неучещите и необучаващите се лица струват на ЕС 153 милиарда евро (1,21% от 

БВП) годишно под формата на пропуснати ползи, печалби и данъци3, докато 

очакваните общи разходи за създаването на схеми за гаранция за младежта в 

еврозоната са 21 милиарда евро годишно или 0,22% от БВП; като има предвид, че 

понастоящем за Инициативата за младежка заетост се отпуска сума от 1 милиард 

евро, към които ще се добавят 1 милиард евро от Европейския социален фонд за 

периода 2017 – 2020 г.; 

Д. като има предвид, че въпреки че дълготрайната безработица в ЕС-28 е намаляла от 

5% през 2014 г. до 4% през 2016 г., този процент продължава да поражда 

загриженост, тъй като представлява почти половината от общата безработица; 

отбелязва със загриженост, че равнището на много дълготрайната безработица от 

2,5% през 2015 г. през 2016 г. е все още с 1% над отчетеното равнище за 2008 г.; 

като има предвид, че между държавите членки продължават да съществуват големи 

                                                 
1 Заетост и социални тенденции в Европа, Годишен преглед за 2017 г., стр.11 
2 Пак там, стр. 46. 
3 Доклад на Eurofound относно младежката безработица. 
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различия; 

Е. като има предвид, че в много държави членки размерът на населението в 

трудоспособна възраст и работната сила продължава да намалява, по-специално в 

резултат на ниска раждаемост; като има предвид, че пригодността за заетост на 

жените, в съчетание с непрекъснатото пристигане на нови мигранти, бежанци и 

лица, търсещи убежище, са възможности за държавите членки да се справят с 

въпроса и да засилят работната сила в ЕС; 

Ж. като има предвид, че една от петте цели на стратегията „Европа 2020“ е насочена 

към намаляване с поне 20 милиона на броя на хората, които са в положение на 

бедност или на социално изключване или са застрашени да изпаднат в такова 

положение; като има предвид, че бедността бележи спад, като броят на хората, 

изложени на риск от бедност и социално изключване, през 2015 г. е намалял с 4,8 

милиона души в сравнение с 2012 г.; като има предвид, че тази цифра за 2015 г., все 

още надвишава стойността за 2008 г. с 1,6 милиона души; като има предвид, че 

през 2012 г. в ЕС 32,2 милиона лица с увреждания са били изложени на риск от 

бедност и социално изключване; като има предвид, че през 2013 г. 26,5 милиона 

деца в ЕС-28 са били изложени на риск от бедност или от социално изключване; 

като има предвид, че равнището на риска от бедност и социално изключване е все 

още неприемливо високо и възлиза на 23,7%, като равнището продължава да бъде 

много високо в някои държави членки; като има предвид, че освен това 

енергийната бедност остава толкова висока, че за засегнатите 11% от населението 

на ЕС това води до цикъл на неравностойно икономическо положение; 

З. като има предвид, че растежът в повечето държави членки остава нисък, като 

темпът на растеж на ЕС за 2016 г. дори е намалял до 2% (като от друга страна се 

има предвид, че растежът в световен мащаб (с изключение на ЕС) се очаква да се 

повиши до 3,7% тази година и до 3,9% през 2018 г. от 3,2% през 2016 г.), въпреки 

наличието на положителни фактори с временен характер, като например ниски 

цени на петрола, ниски лихви по кредити и неконвенционални парични политики, 

което следователно показва, че ЕС може да прави повече, за да дава тласък на 

икономическото и социалното възстановяване, така че то да стане по-устойчиво в 

средносрочен план; 

И. като има предвид, че Комисията посочва1, че за да се засили сближаването в 

държавите и в ЕС, е от съществено значение да се постигне по-приобщаващ, 

надежден и устойчив растеж; 

Й. като има предвид, че условията на пазара на труда и резултатите показват 

значителни разлики между отделните държави членки, въпреки че тези разлики 

намаляват; 

К. като има предвид, че икономическите политики на еврозоната също оказват силно 

отражение върху икономиките на други държави членки; 

                                                 
1 Съобщение за медиите на Европейската комисия от 22 май 2017 г., озаглавено „Европейски семестър – 

2017 г. Пролетен пакет: Комисията публикува специфични за всяка държава препоръки“. 
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Л. като има предвид, че отклоняването от данъчно облагане и корупцията, които 

придобиват все по-транснационален характер, засягат всички държави членки и 

подкопават икономическите резултати на ЕС, принципите на правовата държава и 

надеждността на демократичните институции; 

М. като има предвид, че поради цифровата революция на пазара на труда все по-

широко се разпространяват нови форми на заетост и труд; 

Н. като има предвид, че инвестициите, били те частни или публични, са важен 

инструмент за увеличаване на сближаването и растежа на реалната икономика, 

както и производителността и глобалната конкурентоспособност; 

1. счита, че са необходими постоянни усилия, за да се постигне баланс между 

икономическото и социалното измерение на процеса на европейския семестър и за 

насърчаване на социално и икономически балансирани структурни реформи, които 

намаляват неравенствата и насърчават създаването на достойни работни места, 

което води до качествена заетост, устойчив растеж и социални инвестиции; 

подкрепя използването на таблицата със социални показатели в рамките на 

Европейския семестър; призовава за по-голям акцент върху структурните 

дисбаланси на пазара на труда в специфичните за всяка държава препоръки (CSR); 

2. отправя отново своя призив трите нови основни показателя за заетостта да се 

поставят при равни условия със съществуващите икономически показатели, като по 

този начин се гарантира, че вътрешните дисбаланси се оценяват по-добре и се 

увеличава ефективността на структурните реформи; предлага въвеждането на 

ненаказателна процедура при социални дисбаланси при изготвянето на 

специфичните за всяка държава препоръки, така че да се предотврати надпреварата 

за достигане на най-ниски равнища по отношение на социалните стандарти, въз 

основа на ефективно използване на социалните показатели и показателите за 

заетостта в макроикономическия надзор; отбелязва, че неравенството се е 

увеличило в около десет държави членки и е едно от основните социално-

икономически предизвикателства в ЕС1; 

3. подчертава факта, че икономически и социално отговорните реформи трябва да се 

основават на солидарността, интеграцията и социалната справедливост; 

подчертава, че реформите следва да отчитат и устойчивата подкрепа за социалното 

и икономическо възстановяване, да водят до създаване на качествени работни 

места, до насърчаване на социалното и териториалното сближаване, до защита на 

уязвимите групи и до подобряване на стандарта на живот на всички граждани; 

4. счита, че процесът на европейския семестър следва да спомага за справянето не 

само със съществуващите, но и със зараждащите се социални предизвикателства, за 

да се гарантира по-голяма икономическа ефективност, съпътствана от по-социално 

сближаващ Европейски съюз; отчита, в този аспект, необходимостта от оценка на 

социалното въздействие на политиките на ЕС; 

5. призовава Комисията да осигурява адекватно финансиране за борба с младежката 

безработица, която продължава да бъде неприемливо висока в ЕС, и да продължи 

                                                 
1 Заетост и социални тенденции в Европа, Годишен преглед за 2017 г., стр.47 
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инициативата за младежка заетост (ИМЗ) до края на текущата многогодишна 

финансова рамка (МФР), като същевременно се подобрят нейното функциониране 

и прилагане и се вземат под внимание най-новите констатации в специалния 

доклад на Европейската сметна палата относно младежката заетост и използването 

на ИМЗ; призовава държавите членки да изпълняват препоръките на Европейската 

сметна палата и да гарантират, че Гаранцията за младежта е напълно достъпна; 

изразява съжаление поради бюджетните преразпределения от Европейския 

социален фонд (ЕСФ), включително Инициативата за младежка заетост, към 

Европейския корпус за солидарност, които следва да бъдат финансирани с всички 

налични финансови средства съгласно действащия Регламент за МФР; изтъква 

необходимостта от количествена и качествена оценка на новосъздаваните работни 

места; подчертава, че финансирането от ЕС не следва да бъде използвано за 

заместване на изплащането на национални социални помощи; 

6. подчертава факта, че прилагането на гаранцията за младежта следва да бъде 

засилено на национално, регионално и местно равнище, и изтъква значението на 

тази гаранция за прехода от училище към работа; подчертава, че трябва да се 

обръща специално внимание на младите жени и момичета, които могат да се 

изправят пред препятствия, свързани с пола, при получаването на предложение за 

качествена заетост, продължаващо обучение, чиракуване или стаж; подчертава 

необходимостта да се гарантира, че Гаранцията за младежта достига до младите 

хора, изправени пред многостранно изключване и крайна бедност; 

7. призовава държавите членки да приложат предложенията, съдържащи се в 

препоръката на Съвета от 15 февруари 2016 г. относно интеграцията на 

дълготрайно безработните лица на пазара на труда1; 

8. счита, че обхватът, ефикасността и ефективността на активните и устойчиви 

политики на пазара на труда следва да бъдат увеличени с подобаващо финансиране 

с акцент върху защитата на околната среда, работодателите, работниците, здравето 

и потребителите; счита, че трябва да се вземат мерки във връзка с явлението 

бедност сред работещите; изтъква значението на увеличаването на публичните 

инвестиции и стимулирането на участието на частния сектор в икономическото и 

социалното развитие; 

9. изразява съжаление поради факта, че социалната икономика е пренебрегвана от 

Комисията в нейния пакет от оценки/препоръки; подчертава, че този сектор се 

състои от 2 милиона предприятия, в които са заети повече от 14 милиона души и 

които допринасят за постигането на целите до 2020 г.; призовава Комисията и 

държавите членки да отдават по-широко признание на социалните предприятия и 

по-голяма видимост чрез Европейски план за действие за социалната икономика; 

счита, че липсата на признание се отразява отрицателно върху достъпа до 

финансиране; призовава Комисията да направи предложение за европейски устав за 

сдруженията, фондациите и взаимоспомагателните дружества; 

10. припомня необходимостта от подкрепа и засилване на социалния диалог, 

колективното договаряне и позицията на работещи в системите за определяне на 

възнагражденията, които играят решаваща роля за постигането на 

                                                 
1 OВ C 67, 20.2.2016 г., стр. 1. 
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висококачествени условия на труд; подчертава, че стандартите в областта на 

трудовото право и социалните стандарти играят решаваща роля в социалната 

пазарна икономика за подпомагането на доходите и насърчаването на инвестициите 

в капацитет; подчертава, че законодателството на ЕС трябва да зачита правата и 

свободите на синдикалните организации, да спазва колективните трудови договори 

в съответствие с практиките на държавите членки и да подкрепя еднаквото 

третиране на работниците; 

11. посочва, че европейската икономика не се е възстановила достатъчно, за да осигури 

заетост за всички търсещи работа или безработни лица; изтъква, че заедно със 

създаването на работни места, включително чрез публични инвестиции, 

интегрирането на лицата, които са най-отдалечени от пазара на труда, чрез 

индивидуално адаптирани мерки води до ползи за гражданите, стабилизира 

социалната сигурност и подкрепя икономиката; 

12. призовава Комисията да надгражда върху резолюцията на Европейския парламент, 

като внесе амбициозни предложения за силен Европейски стълб на социалните 

права и като следва изцяло социалните цели на Договорите с оглед на 

подобряването на условията на живот и труд за всички и осигуряването на добри 

възможности за всички; 

13. призовава държавите членки и Комисията да съсредоточават усилията си върху 

намаляването на административната тежест и финансови разходи за стопанския 

сектор, по-специално микро-, малки и средни предприятия, и да отменят 

законодателството, което причинява излишна бюрокрация, като по този начин 

стимулират растежа и заетостта; 

14. предупреждава относно намаляващия дял на заплатите в ЕС, увеличаването на 

неравенството при заплатите и доходите и увеличаването на бедността сред 

работещите; припомня, че както Всеобщата декларация на ООН за правата на 

човека от 1948 г., така и  Уставът на МОТ от 1919 г., признават необходимостта 

работниците да печелят  гарантиращо жизнен минимум  заплащане, както и че 

всички декларации в областта на правата на човека са единодушни, че 

възнагражденията следва да са достатъчни за издържането на семейството; 

15. подчертава, че заплатите трябва да позволяват на работниците да задоволяват 

своите нужди и тези на семействата си, както и че всеки работник в Европейския 

съюз следва да получава заплата, гарантираща жизнен минимум, която да покрива 

не само основните нужди от храна, подслон и облекло, но също така да бъде 

достатъчна за покриване на медицински грижи, образование, транспорт, 

развлечения и известни икономии за непредвидени събития, като например 

злополуки и заболявания; подчертава, че това е достойният жизнен стандарт, който 

следва да осигуряват гарантиращите жизнения минимум възнаграждения на 

работниците и техните семейства в ЕС; 

16. изисква от Комисията да проучи начините за определяне на това какво би могло да 

обхваща гарантиращото жизнения минимум възнаграждение и как следва да се 

измерва с оглед на създаване на референтен инструмент за социалните партньори и 

за подпомагане на обмена на най-добри практики в това отношение; 
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17. припомня, че достойното възнаграждение е важно не само за социалното 

сближаване, но и за поддържането на силна икономика и производителна работна 

сила; призовава Комисията и държавите членки да прилагат мерки за подобряване 

на качеството на труда и за намаляване на дисперсията на трудовите 

възнаграждения; 

18. посочва непрестанната необходимост от по-добра координация на европейско 

равнище на системите за социална сигурност, които попадат в компетентността на 

държавите членки; изтъква абсолютния приоритет за гарантиране на устойчивостта 

и справедливостта на системите за социална сигурност, които представляват 

основни стълбове на европейския социален модел; подчертава, че адекватното и 

устойчиво пенсионно осигуряване е универсално право; призовава държавите 

членки да осигуряват адекватни и устойчиви пенсии, в контекста на 

продължаващата демографска промяна; подчертава факта, че пенсионните системи 

следва да гарантират адекватен доход след пенсиониране над прага на бедността и 

да позволяват на пенсионерите да поддържат подобаващ жизнен стандарт; счита, 

че най-добрият начин за гарантиране на устойчиви, сигурни и адекватни пенсии за 

мъжете и жените е повишаването на общото равнище на заетост и на броя на 

качествените работни места за всички възрастови групи, както и подобряването на 

условията на труд и заетост; посочва, че разликите в пенсиите между жените и 

мъжете остават значителни и имат отрицателни социални и икономически 

последици; подчертава, в този контекст, значението на приобщаването на жените 

на пазара на труда и други подходящи мерки за борба срещу разликата в 

заплащането между двата пола и бедността в напреднала възраст; счита, че 

реформите на пенсионните системи и по-специално на пенсионната възраст следва 

да отразяват също така тенденциите на пазара на труда, раждаемостта, здравето и 

финансовото положение, условията на труд и коефициента на икономическа 

зависимост; 

19. счита, че тези реформи трябва също да вземат предвид положението на милиони 

работници в Европа, и по-специално на жените, младите хора и самостоятелно 

заетите лица, подложени на несигурност, периоди на принудителна безработица и 

намалено работно време; 

20. призовава Комисията да продължава да обръща специално внимание на 

подобряването на услугите за грижи за деца и на организацията на гъвкаво работно 

време, на нуждите на застаряващите мъже и жени и други лица на издръжка по 

отношение на дългосрочните грижи; 

21. изразява съжаление относно все още съществуващата разлика в заплатите и в 

пенсиите при мъжете и жените; призовава ЕС и държавите членки, в 

сътрудничество със социалните партньори и организациите за равенство между 

половете, да определят и да прилагат политики за премахване на разликата в 

заплащането и в пенсиите на жените и мъжете; призовава държавите членки да 

извършват редовно картографиране на възнагражденията като допълнение към тези 

усилия; 

22. подчертава факта, че недостатъчните и неефикасно насочвани инвестиции в 

областта на развитието на умения и ученето през целия живот, по-специално на 
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цифровите умения и програмирането и на други умения, необходими в отраслите, 

които бележат растеж, като например зелената икономика, могат да накърнят 

конкурентната позиция на Съюза; призовава държавите членки да гарантират по-

добър обмен на знания, най-добри практики и сътрудничество на равнище на ЕС, за 

да се спомага за насърчаване на развитието на умения чрез актуализиране на 

квалификациите и съответните програми за образование, програми за обучение и 

учебни програми; отбелязва значението на уменията и способностите, придобити в 

среда на неформалното и самостоятелното учене; поради това подчертава, че е 

важно да се създаде система за валидиране на неформалните и самостоятелно 

придобитите форми на знания, особено тези, придобити чрез доброволчески 

дейности; 

23. счита, че по-добрият подбор на уменията и подобряването на взаимното 

признаване на професионалните квалификации са необходими за справяне с 

недостига на умения и несъответствието между търсените и предлаганите умения; 

отбелязва ролята, която професионалното образование и обучение (ПОО) и 

професионалните стажове могат да изпълняват в това отношение; призовава 

Комисията да разработи общоевропейски инструмент за прогнозиране на 

потребностите от умения, включително умения, необходими в разрастващите се 

сектори; счита, че с оглед на предвиждането на бъдещите потребности от умения 

всички заинтересовани страни на пазара на труда трябва да бъдат активно 

ангажирани на всички равнища; 

24. настоятелно призовава Комисията да внедрява всички подходящи механизми за по-

голяма мобилност сред младите хора, включително за стажовете; призовава 

държавите членки да подкрепят стажовете и да използват пълноценно наличните 

средства по „Еразъм+“ за стажанти, с цел да се гарантират качеството и 

привлекателността на този вид обучение; призовава за по-добро прилагане на 

Регламента за EURES; изтъква, че по-доброто сътрудничество на публичните 

администрации и заинтересованите страни на местно равнище и по-добрите 

полезни взаимодействия на равнищата на правителствата биха увеличили обсега и 

въздействието на програмите; 

25. счита, че достъпът до и качеството на образованието следва да бъдат подобрявани; 

припомня, че ролята на държавите членки е да гарантират достъп до качествено 

образование и обучение на достъпни цени, въпреки нуждите на пазара на труда в 

държавите – членки на ЕС; отбелязва, че в много държави членки е необходимо 

увеличаване на усилията за образоване на работната сила, включително 

възможности за образование за възрастни и за професионално обучение; поставя 

особен акцент върху ученето през целия живот, включително за жените, тъй като 

то дава възможност за преквалификация в условията на постоянно променящия се 

пазар на труда; призовава за допълнително насочване на предметите в областта на 

науките, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ) към момичетата, с 

цел справяне със съществуващите стереотипи в областта на образованието и водене 

на борба с дългосрочната безработица, разликите в заплащането и пенсиите, 

основаващи се на пола; 

26. подчертава необходимостта да се инвестира в хората на възможно най-ранен етап 

от жизнения цикъл, с цел да се намали неравенството и да се насърчи социалното 
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приобщаване в ранна възраст; поради това призовава за достъп до качествени, 

приобщаващи и финансово достъпни образование и грижи в ранна детска възраст 

за всички деца във всички държави членки; подчертава освен това необходимостта 

от борба срещу стереотипите от най-ранна възраст в училище чрез насърчаване на 

равенството между половете на всички нива в образованието; насърчава Комисията 

и държавите членки да прилагат в пълна степен Препоръката относно 

инвестициите в децата и да следят отблизо постигнатия напредък; призовава 

Комисията и държавите членки да създадат и въведат инициативи, като например 

Гаранцията на детето, които да поставят децата в центъра на съществуващите 

политики за облекчаване на бедността; 

27. подчертава дълбоките промени, които въвеждат бъдещия пазар на труда, след 

появата на изкуствения интелект; призовава държавите членки и Комисията да 

създадат инструменти и инициативи за сътрудничество, с участието на социалните 

партньори, с цел подкрепа на поддържането на умения в този сектор чрез 

предварително, начално и продължаващо обучение; 

28. в този аспект, а също и като средство за постигане на равновесие между 

професионалния и личния живот, призовава да бъдат разгледани, при консултации 

със социалните партньори, мерките за гъвкава сигурност, в т.ч. работа от 

разстояние и гъвкаво работно време; 

29. изтъква значението на инвестициите в човешки капитал, които представляват 

ключов фактор за развитието, конкурентоспособността и растежа; 

30. изтъква, че по-доброто равновесие между професионалния и личния живот, както и 

засилената равнопоставеност между половете, са от основно значение за 

подкрепата на участието на жените в пазара на труда; подчертава факта, че ключът 

към икономическото овластяване на жените е в трансформирането и адаптирането 

на пазара на труда и на системите за социално подпомагане, за да бъдат вземани 

предвид жизнените цикли на жените; 

31. приветства предложението за директива относно равновесието между 

професионалния и личния живот и го разглежда като положителна първа стъпка 

напред към гарантирането на съвместяването на професионалния и личния живот 

за мъжете и жените, които полагат грижи за своите деца и за други зависими лица, 

както и по отношение на увеличаването на участието на жените на пазара на труда; 

изразява съжаление обаче във връзка с факта, че няма напредък относно отпуска по 

майчинство; настоява, че гарантирането на подходящо възнаграждение и социална 

сигурност и закрила са от ключово значение за постигането на тези цели; 

32. призовава Комисията и държавите членки да създадат трансформиращи политики и 

да инвестират в кампании за повишаване на осведомеността, за да бъдат 

преодолени стереотипите по отношение на половете и за да се насърчава по-

равнопоставено разпределяне на грижите и домашния труд, с поставяне на акцент 

също така върху правото и необходимостта мъжете да поемат задължения по 

полагане на грижи, без да бъдат стигматизирани или наказвани; 

33. призовава държавите членки да въведат активни политики и да направят 

подходящи инвестиции, предназначени специално да подкрепят жените и мъжете, 
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които навлизат, се връщат, остават или напредват на пазара на труда след периоди 

на отпуск по семейни причини или отпуск за полагане на грижи, като предлагат 

устойчиви и качествени работни места в съответствие с член 27 от Европейската 

социална харта; подчертава по-специално необходимостта да се гарантира: 

завръщане на същото работно място или на равностойно или сходно работно място; 

защита срещу уволнение и по-неблагоприятно третиране в резултат на бременност; 

право на подаване на заявление за или на ползване на отпуск по семейни причини; 

срок за защита на завърналите се лица, за да им се даде възможност за повторно 

приспособяване към заеманото от тях работно място; отново заявява, че промените 

в работното време и/или графиците при връщане на работа (включително 

необходимостта от това работодателят да обоснове отказ) и периоди на обучение 

също следва да бъдат гарантирани; 

34. призовава държавите членки да повишат защитата от дискриминация и незаконно 

уволнение, свързани с баланса между професионалния и личния живот; в този 

контекст призовава Комисията и държавите членки да предлагат политики за 

подобряване на прилагането на мерки за борба с дискриминацията на работното 

място, в това число чрез повишаване на осведомеността относно законните права, 

касаещи равно третиране, чрез провеждането на информационни кампании, 

обръщане на тежестта на доказване и предоставяне на правомощия на 

националните органи за равно третиране да провеждат официални разследвания по 

собствена инициатива по въпроси, свързани с равното третиране, и да помагат на 

потенциални жертви на дискриминация; 

35. счита, че насърчаването на участието на жените на пазара на труда би помогнало за 

увеличаване на БВП; съответно призовава Комисията и държавите членки да 

укрепят политиките и да увеличат инвестициите в подкрепа на заетостта на жените 

в качествени работни места, по-специално в сектори и на длъжности, при които 

жените са по-слабо представени, например науките, технологиите, инженерството 

и математиката (НТИМ) и секторите на „зелената“ икономика, или на висши 

ръководни длъжности във всички сектори; 

36. подчертава факта, че интеграцията на трайно безработните лица, чрез съобразени с 

индивидуалните потребности мерки, е основен фактор за воденето на борба срещу 

бедността и социалното изключване, и в крайна сметка, за устойчивостта на 

националните системи за социална сигурност; счита, че тази интеграция е 

необходима с оглед на социалното положение на тези граждани и техните нужди от 

гледна точка на наличието на достатъчни доходи, подходящо жилищно 

настаняване, обществен транспорт, здравеопазване и грижи за деца; подчертава 

необходимостта от по-добро наблюдение на европейско ниво на политиките, 

прилагани на национално равнище; 

37. изтъква значението на взаимното разбиране на новите форми на труд и заетост, и 

значението на събирането на данни за сравнение по този въпрос, с цел да се 

подобри ефективността на законодателството в областта на пазара на труда и в 

крайна сметка да бъдат повишени заетостта и устойчивият растеж; 

38. призовава за съвместни усилия за намаляване на неравенствата на основание на 

пола в държавите членки и за продължителна подкрепа за специално 
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предназначени, съобразени на местно равнище планове за намаляване на 

различията между половете по отношение на заетостта, заплащането и пенсиите 

чрез икономически политики; 

39. призовава за интегрирана стратегия за борба срещу бедността, за да се постигне 

целта на стратегията „Европа 2020“ за намаляване на бедността ; подчертава ролята 

на схемите за минимален доход на държавите членки в стремежа за намаляване на 

бедността, по-специално когато са комбинирани с мерки за социална интеграция, с 

участието на бенефициентите; отправя искане към държавите членки да работят за 

постепенното установяване на схеми за минимален доход, които са не само 

адекватни, но също така осигуряват достатъчно покритие и приемане; счита, че 

адекватен минимален доход означава доход, който е абсолютно необходим за 

водене на достоен живот и за пълноценно участие в обществото през целия живот; 

посочва, че за да бъде адекватен, минималният доход трябва да бъде над прага на 

бедността, така че да може да посреща основните нужди на хората, включително и 

в непаричен аспект, като например достъп до образование и учене през целия 

живот, достойно жилищно настаняване, качествени здравни услуги, социални 

дейности или гражданско участие; 

40. призовава за по-ефикасно, целенасочено и по-внимателно наблюдавано използване 

на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИ фондове) от страна на 

националните, регионалните и местните органи, с цел да се насърчава 

инвестирането в качествени социални, здравни, образователни и трудови услуги и 

да бъдат преодолявани енергийната бедност, повишаващите се разходи за живот, 

социалното изключване, жилищата с изключително лоши условия и 

незадоволителното качество на жилищния фонд; 

41. призовава Комисията да подпомага държавите членки, когато въвеждат 

специализирани инвестиционни програми за своите региони, в които 

безработицата, младежката безработица и дългосрочната безработица надвишават 

30%; 

42. изразява съжаление относно факта, че в пакета си от предложения Комисията е 

пренебрегнала искането на Парламента за ускоряване на изпълнението на член 349 

от ДФЕС, по-специално чрез приемане на конкретни мерки по отношение на по-

голямото интегриране на най-отдалечените райони в ЕС; припомня, че тези 

региони имат своите собствени особени характеристики и ограничения, с нива на 

безработица, надхвърлящи 30%; изтъква необходимостта от диференцирани мерки 

и програми за намаляване на диспропорциите и по този начин за постигане на 

максимално социално сближаване в ЕС; 

43. призовава Комисията да посвети следващото пролетно заседание на Европейския 

съвет на социални инвестиции в секторите, за които е сигурно доказано, че 

насърчават социална и икономическа възвръщаемост (напр.: ранно детско 

образование и грижи, начално и средно образование, политики за обучение и 

активни политики за пазара на труда, достъпно и социално жилищно настаняване и 

здравеопазване); 

44. изразява съжаление във връзка с факта, че позицията на Европейския парламент, 

след като бъде приета на пленарно заседание, едва ли ще бъде в състояние да 
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оказва влияние върху специфичните за всяка държава препоръки, които са в процес 

на обсъждане; призовава за дневен ред, който дава по-голяма видимост на 

позицията на Парламента и който се съобразява с тази позиция преди вземането на 

решение; призовава за засилване на ролята на Съвета по заетост, социална 

политика, здравеопазване и потребителски въпроси (EPSCO) в рамките на 

европейския семестър; 

45. призовава за допълнителни съвместни усилия за подобряване на интеграцията на 

мигрантите и хората с мигрантски произход на пазара на труда. 
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