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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно заетост и социални политики в еврозоната
(0000/0000(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид членове 3 и 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид членове 9, 145, 148, 149, 152, 153, 174 и 349 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС),

– като взе предвид Междуинституционалното споразумение от 13 април 2016 г. 
между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската 
комисия за по-добро законотворчество1,

– като взе предвид Хартата на основните права на Европейския съюз, и по-
специално дял ІV от нея (Солидарност),

– като взе предвид Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания,

– като взе предвид целите на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), по-специално 
цели 1, 3, 4, 5, 8, 10 и 13,

– като взе предвид доклада на петимата председатели от 22 юни 2015 г.2 , озаглавен 
„Завършване на европейския икономически и паричен съюз“,

– като взе предвид препоръката на Съвета от 14 май 2018 г. относно 
икономическата политика на еврозоната3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 12 юни 2019 г., озаглавено 
„Задълбочаване на европейския икономически и паричен съюз: равносметка на 
постигнатото четири години след доклада на петимата председатели. Принос на 
Европейската комисия за срещата на върха на държавите от еврозоната на 21 юни 
2019 г.“ (COM (2019) 0279),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 5 юни 2019 г., озаглавено 
„Европейски семестър за 2019 г.: специфични за всяка държава препоръки“ 
(COM(2019)0500),

– като взе предвид предложението на Комисията от 27 февруари 2019 г. за решение 
на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки 
(COM(2019)0151) и своята позиция от 4 април 2019 г.4 по този въпрос,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 ноември 2018 г., озаглавено 
„Годишен обзор на растежа за 2019 г.: за по-силна Европа в условията на 

1 OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1.
2 https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/5-presidents-report_bg.pdf
3 OВ C 179, 25.5.2018 г., стр. 1.
4 Приети текстове, P8_TA(2019)0337.
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глобална несигурност“ (COM (2018)0770),

– като взе предвид проекта на съвместен доклад за заетостта на Комисията и на 
Съвета от 21 ноември 2018 г., придружаващ съобщението на Комисията относно 
годишния обзор на растежа за 2019 г. (COM(2017)0761),

– като взе предвид препоръката на Комисията от 21 ноември 2018 г. за препоръка на 
Съвета относно икономическата политика на еврозоната (COM(2018)0759),

– като взе предвид доклада на Комисията от 21 ноември 2018 г., озаглавен „Доклад 
за механизма за предупреждение за 2019 г.“ (COM(2018)0758),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 21 ноември 2018 г., озаглавено 
„Проекти на бюджетни планове за 2019 г.:  обща оценка“ (COM (2018)0807),

– като взе предвид предложението на Комисията от 22 ноември 2017 г. за решение 
на Съвета относно насоки за политиките за заетост на държавите членки 
(COM(2017)0677) и своята позиция от 19 април 2018 г. по този въпрос5,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 април 2017 г., озаглавено 
„Създаване на европейски стълб на социалните права“ (COM(2017)0250),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 26 април 2017 г., озаглавено 
„Инициатива за подпомагане на равновесието между професионалния и личния 
живот на родителите и лицата, полагащи грижи“ (COM(2017)0252),

– като взе предвид работния документ на службите на Комисията от 26 април 
2017 г., озаглавен „Преглед на постигнатото по препоръката от 2013 г. 
„Инвестициите в децата: изход от порочния кръг на неравностойното положение“ 
(SWD(2017)0258),

– като взе предвид стратегическия ангажимент за равенство между половете за 
периода 2016—2019 г. и Европейския пакт за равенство между половете за 
периода 2011—2020 г., както и заключенията на Съвета по него от 7 март 2011 г.6,

– като взе предвид целите от Барселона от 2002 г., а именно за осигуряване до 
2010 г. на грижи за децата за най-малко 90% от децата на възраст между три 
години и възрастта за задължително започване на училище и за най-малко 33% от 
децата на възраст под три години,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 4 октомври 2016 г., озаглавено 
„Гаранцията за младежта и инициативата за младежка заетост — три години по-
късно“ (COM(2016)0646),

– като взе предвид предложението на Комисията от 14 септември 2016 г. за 
регламент на Съвета за изменение на Регламент (EC, Евратом) № 1311/2013 за 
определяне на многогодишната финансова рамка за годините 2014—2020 

5 Приети текстове, P8_TA(2018)0181.
6 OВ C 155, 25.5.2011 г., стр. 10.
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(COM(2016)0604),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 14 септември 2016 г., озаглавено 
„Засилване на европейските инвестиции за създаване на заетост и растеж: към 
втора фаза на Европейския фонд за стратегически инвестиции и нов Европейски 
план за външни инвестиции“ (COM(2016)0581),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 10 юни 2016 г., озаглавено „Нова 
европейска програма за умения — Съвместни усилия за укрепване на човешкия 
капитал, пригодността за заетост и конкурентоспособността“ (COM(2016)0381),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 2 юни 2016 г., озаглавено 
„Европейска програма за икономиката на сътрудничеството“ (COM(2016)0356),

– като взе предвид пакета от мерки за кръговата икономика (Директиви 
(ЕС) 2018/8497, 2018/8508, 2018/8519 и 2018/85210),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 1 юни 2016 г., озаглавено „Европа 
инвестира отново – Преглед на постигнатото по Плана за инвестиции за Европа и 
следващи мерки“ (COM(2016)0359),

– като взе предвид съобщението на Комисията от 8 март 2016 г. за започване на 
консултация относно европейски стълб на социалните права (COM(2016)0127) и 
приложенията към него,

– като взе предвид Бялата книга на Комисията от 16 февруари 2012 г., озаглавена 
„Програма за адекватни, сигурни и устойчиви пенсии“ (COM(2012)0055),

– като взе предвид заключенията на Съвета от 7 декември 2015 г. относно 
насърчаването на социалната икономика като основен двигател на 
икономическото и социалното развитие в Европа,

– като взе предвид своята резолюция от 13 март 2019 г. относно Европейския 
семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани със 
заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.11,

– като взе предвид своята резолюция от 26 ноември 2018 г. относно образованието в 
ерата на цифровите технологии: предизвикателства, възможности и поуки при 
формулирането на политиките на ЕС12, 

– като взе предвид своята резолюция от 25 октомври 2018 г. относно 
икономическите политики на еврозоната13,

– като взе предвид своята резолюция от 11 септември 2018 г. относно начините за 

7 OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 93.
8 OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 100.
9 OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 109.
10 OВ L 150, 14.6.2018 г., стр. 141.
11 Приети текстове, P8_TA(2019)0202.
12 Приети текстове, P8_TA(2018)0485.
13 Приети текстове, P8_TA(2018)0432.
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реинтеграция на работниците и служителите, възстановяващи се от наранявания и 
заболявания, чрез качествена заетост14,

– като взе предвид своята резолюция от 16 ноември 2017 г. относно борбата срещу 
различните видове неравенство като средство за стимулиране на създаването на 
работни места и на растежа15,

– като взе предвид своята резолюция от 24 октомври 2017 г. относно политиките 
относно минималния доход като средство за борба срещу бедността16,

– като взе предвид своята резолюция от 14 септември 2017 г. относно нова 
европейска програма за умения17,

– като взе предвид своята резолюция от 19 януари 2017 г. относно Европейски 
стълб на социалните права18,

– като взе предвид своята резолюция от 26 май 2016 г. относно бедността: през 
призмата на равенството между половете19,

– като взе предвид позицията си от 2 февруари 2016 г. относно предложението за 
решение на Европейския парламент и на Съвета за създаването на европейска 
платформа с цел да се засили сътрудничеството за предотвратяване и възпиране 
на недекларирания труд20,

– като взе предвид своята резолюция от 25 ноември 2015 г. относно стратегическата 
рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014 —
 2020 г.21,

– като взе предвид публикувания на 26 април 2018 г. доклад на Комисията, 
озаглавен „Доклад от 2018 г. относно адекватността на пенсиите: настояща и 
бъдеща адекватност на доходите на хората в напреднала възраст в ЕС“,

– като взе предвид публикувания на 28 май 2018 г. доклад на Комисията, озаглавен 
„Доклад от 2018 г. относно застаряването на населението: икономически и 
бюджетни прогнози за държавите — членки на ЕС (2016—2070 г.)“, 

– като взе предвид преразгледаната Европейска социална харта и процеса от 
Торино, чието начало беше поставено през 2014 г. с цел укрепване на системата 
на Европейската социална харта в рамките на Съвета на Европа и в отношенията 
ѝ с правото на Европейския съюз22,

– като взе предвид заключителните наблюдения на Комитета на ООН за правата на 

14 Приети текстове, P8_TA(2018)0325.
15 OВ C 356, 4.10.2018 г., стр. 89.
16 OВ C 346, 27.9.2018 г., стр. 156.
17 OВ C 337, 20.9.2018 г., стр. 135.
18 OВ C 242, 10.7.2018 г., стр. 24.
19 ОВ C 76, 28.2.2018 г., стр. 93.
20 OВ C 35, 31.1.2018 г., стр. 157.
21 OВ C 366, 27.10.2017 г., стр. 117.
22 https://www.coe.int/en/web/turin-european-social-charter/turin-process
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хората с увреждания от септември 2015 г. относно първоначалния доклад на 
Европейския съюз до Комитета от юни 2014 г.,

– като взе предвид Специален доклад № 5/2017 на Европейската сметна палата от 
април 2017 г., озаглавен: „Младежка безработица — промениха ли нещо 
политиките на ЕС? Оценка на схемата „Гаранция за младежта“ и на Инициативата 
за младежка заетост“,

– като взе предвид член 54 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси 
(A9-0000/2019),

А. като има предвид, че условията на пазара на труда в ЕС продължават да се 
подобряват; като има предвид, че равнището на заетост продължи да нараства и 
достигна 73,5% през последното тримесечие на 2018 г., като са заети 240,7 
милиона души, което представлява ново рекордно равнище; като има предвид, че 
продължават да съществуват различия в равнищата на заетост между държавите 
членки; като има предвид, че темпът на нарастване на заетостта се забави и че 
тази тенденция се очаква да продължи; като има предвид, че ако тази динамика 
продължи, равнището на заетост ще достигне 74,3% през 2020 г.;

Б. като има предвид, че процентът на заетост се е увеличил значително сред 
работниците на възраст над 55 години;

В. като има предвид, че разликата между половете по отношение на заетостта беше 
11,6 процентни пункта през 2018 г.; като има предвид, че през последните години 
в това отношение не е налице съществено подобрение;

Г. като има предвид, че общият брой отработени часове нараства непрекъснато, но с 
бавни темпове от 2013 г.; като има предвид, че процентът на постоянна и на пълно 
работно време заетост продължава да расте, докато процентът на заетост на 
непълно работно време намалява;

Д. като има предвид, че процентът на безработицата в еврозоната е намалял за 
всички възрастови групи и за мъжете и за жените; като има предвид, че 
продължават да съществуват големи разлики в процентите между държавите 
членки; като има предвид, че младежката безработица продължава да бъде много 
висока; като има предвид, че дълготрайната безработица, макар и в спад, 
продължава да е висока;

Е. като има предвид, че продължава да е налице хоризонтална и вертикална 
сегментация на пазара на труда и че тя засяга по-специално жените, 
нискоквалифицираните, младите и възрастните хора, хората с увреждания, 
националните, езиковите, етническите и сексуалните малцинства и хората с 
мигрантски произход;

Ж. като има предвид, че процентът на свободните работни места продължава да 
расте; като има предвид, че съществуват структурни несъответствия между 
търсените и предлаганите умения и недостиг на умения;
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З. като има предвид, че социалното положение продължава да се подобрява; като 
има предвид, че продължават да съществуват бедност и риск от бедност, както и 
пропуски в покритието на системите за социална закрила и достъп до услуги;

И. като има предвид, че през 2017 г. брутният разполагаем доход на домакинствата 
на глава от населението надхвърли равнището от преди кризата в еврозоната; като 
има предвид, че случаят не беше такъв във всички държави членки;

1. отбелязва, че икономическите условия в ЕС понастоящем са благоприятни и 
заетостта като цяло постоянно нараства, но все още има нужда от подобрение по 
отношение на младежката безработица, сегментирането на пазара на труда и 
неравенствата, бедността сред работещите и производителността;

2. отбелязва специфичните за всяка държава препоръки на Комисията за 2019 г. и 
приветства по-силния акцент върху инвестициите; отбелязва, че почти една трета 
от специфичните за всяка държава препоръки, отправени до 2018 г., не са 
изпълнени; приветства факта, че е постигнат значителен напредък в 
законодателството в областта на трудовите правоотношения и защитата на 
заетостта; изразява загриженост, че напредъкът по специфичните за всяка 
държава препоръки за 2018 г. е по-слаб от изпълнението през предходните години 
и настоятелно призовава Комисията да окаже необходимия натиск върху 
държавите членки да изпълнят препоръките; счита, че провеждането на сериозни 
реформи е от решаващо значение за укрепване на потенциала за растеж на 
икономиките на ЕС;

3. отбелязва, че продължават да съществуват значителни различия в заетостта 
между държавите, регионите и групите от населението; счита, че е необходимо да 
се увеличи равнището на заетост и да се насърчи създаването на достойни 
работни места, за да се постигне целта на стратегията „Европа 2020“ за равнище 
на заетост от най-малко 75%;

4. подчертава необходимостта от добре замислени политики и реформи на пазара на 
труда, които създават качествена заетост, насърчават равните възможности и 
равното третиране на работниците, улесняват равния достъп до пазара на труда и 
социалната закрила, улесняват мобилността на работната сила, реинтегрират 
безработните и се борят с неравенствата и дисбаланса между половете;

5. отбелязва, че участието на жените на пазара на труда продължава да расте, но все 
още е налице неравенство между половете по отношение на заетостта и 
заплащането; счита, че следва да бъдат положени повече усилия за намаляване на 
разликата в заплащането на жените и мъжете, на разликата в пенсиите на жените 
и мъжете и на демотивиращите фактори за работа, за подобряване на 
равновесието между професионалния и личния живот и предоставяне на достъп 
до финансово достъпни услуги за полагане на грижи за деца и деца в ранна 
възраст, както и за дългосрочно полагане на грижи;

6. изтъква необходимостта от борба с възрастовата дискриминация на пазарите на 
труда, включително чрез повишаване на осведомеността относно Директива 
2000/78/ЕО на Съвета за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите и чрез осигуряване на достъп до възможности 
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за учене през целия живот;

7. призовава Комисията и държавите членки да увеличат усилията си за по-
нататъшно приобщаване на хората с увреждания на пазара на труда чрез 
премахване на законодателните пречки пред създаването на стимули за тяхната 
заетост и чрез гарантиране на достъпност на работните места;

8. подчертава, че е необходимо да се извърши трансформация на системите за 
образование и обучение на всички равнища, за да се използват напълно 
възможностите, предлагани от информационните и комуникационните 
технологии и медиите, и за да се развият уменията и компетентностите, 
необходими за удовлетворяване на бъдещите нужди на  трудовия пазар; счита, че 
недостигът на умения и несъответствието между търсените и предлаганите 
умения могат да бъдат сериозна пречка пред инвестициите; подчертава, че за 
придобиването на подходящи умения е необходимо да се подобрят качеството, 
наличността, финансовата и физическата достъпност на образованието и 
обучението, включително професионалното обучение, и да се подобри взаимното 
признаване на квалификациите; призовава държавите членки да превърнат в 
приоритет цялостното обучение за придобиване на цифрови и предприемачески 
умения, като вземат под внимание преминаването към цифрова и по-
екологосъобразна икономика; счита, че предизвикателствата, свързани с 
изменението на климата и прехода към по-екологична икономика, изискват 
подкрепа, за да се помогне на работниците да се адаптират, особено в най-
засегнатите региони;

9. призовава Комисията да осигури стимули и техническа подкрепа на младите хора, 
за да могат те да започнат собствен бизнес, както и да предложи мерки за 
стимулиране на предприемачеството, включително чрез учебните програми в 
държавите членки;

10. подчертава, че социалните и икономическите цели на Съюза следва да се ползват 
с еднакъв приоритет; призовава Комисията и държавите членки да засилят 
социалните права чрез предоставяне на европейския стълб на социалните права и 
прилагане на социалните аспекти на специфичните за всяка държава препоръки;

11. отбелязва, че социалното положение продължава да се подобрява и че бедността 
намалява, но все още продължава да бъде неприемливо висока; подчертава, че 
докато броят на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване 
(ИРБИ), в ЕС продължи да намалява през 2017 г., през същата година около 
113 милиона души в ЕС и 74 милиона евро в еврозоната са били изложени на 
такъв риск; настоятелно призовава Комисията и държавите членки да 
предприемат необходимите стъпки за намаляване на бедността, включително на 
бедността сред децата и работещите, за да се постигне целта на стратегията 
„Европа 2020“; подчертава, че създаването на достойни работни места, достъпът 
до социална закрила независимо от трудовото правоотношение или вида на 
договора, нарастването на заплатите и добре обезпечените с ресурси качествени 
публични образователни системи оказват значително въздействие върху 
намаляването на неравенствата, риска от бедност и социално изключване;

12. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция съответно на 
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Съвета и на Комисията.


