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ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 5

Текст, предложен от Комисията Изменение

(5) Лисабонската стратегия за растеж и 
работни места спомогна за заздравяване 
на консенсуса около основната насока 
на икономическата политика и 
политиката за заетостта на ЕС. Съгласно 
стратегията, основните насоки за 
икономическата политика, както и 
насоките за заетостта бяха приети от 
Съвета през 2005 г. и преразгледани 
през 2008 г. 24-те насоки положиха 
основите на националните програми за 
реформи, очертавайки ключовите 
приоритети за реформи на равнище 
макроикономика, микроикономика и 
пазар на труда, за ЕС като цяло. 
Въпреки това, опитът показва, че 
насоките не определят достатъчно 
ясни приоритети и че връзките 
между тях можеше да бъдат по-
здрави. Това ограничи тяхното 
въздействие върху националното 
изготвяне на политики.

(5) Лисабонската стратегия за растеж и 
работни места спомогна за заздравяване 
на консенсуса около основната насока 
на икономическата политика и 
политиката за заетостта на ЕС. Съгласно 
стратегията, основните насоки за 
икономическата политика, както и 
насоките за заетостта бяха приети от 
Съвета през 2005 г. и преразгледани 
през 2008 г. 24-те насоки положиха 
основите на националните програми за 
реформи, очертавайки ключовите 
приоритети за реформи на равнище 
макроикономика, микроикономика и 
пазар на труда, за ЕС като цяло. 
Заложените очаквания в 
Лисабонската стратегия не се 
оправдаха. В стратегията „Европа 
2020“ трябва вече да се направят 
изводи от грешките в старата 
стратегия и така да се разработят 
последователни мерки и стратегии, 
които могат да бъдат финансирани, 
приложени и контролирани, чиито 
резултати трябва постоянно да се 
измерват, за да може по този начин 
непрекъснато да се проверява 
изпълнението на поставените цели.

Or. de
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Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Комисията предложи да се изработи 
нова стратегия за следващото 
десетилетие, стратегията „Европа 2020“, 
за да може ЕС да излезе от кризата по-
силен, и да насочи икономиката си към 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Пет основни цели, които са 
изброени в съответните насоки, 
представляват общи цели, насочващи 
действията на държавите-членки и на 
Съюза. Държавите-членки следва да 
положат всички усилия да постигнат 
националните цели и да отстранят 
препятствията, които ограничават 
растежа.

(7) Комисията предложи да се изработи 
нова стратегия за следващото 
десетилетие, стратегията „Европа 2020“, 
за да може ЕС да излезе от кризата по-
силен, и да насочи икономиката си към 
интелигентен, устойчив и приобщаващ 
растеж. Пет основни цели, които са 
изброени в съответните насоки, 
представляват общи цели, насочващи 
действията на държавите-членки и на 
Съюза. Държавите-членки следва да 
поемат задължението да постигнат 
националните цели. Те следва да се 
концентрират върху повишаването 
на заетостта и отстраняването на 
препятствията пред растежа, които 
произтичат от законодателството, 
бюрокрацията и неправилното 
разпределяне на средствата на 
национално равнище.

Or. de

Изменение 3

Предложение за решение
Съображение 9

Текст, предложен от Комисията Изменение

(9) В рамките на стратегията „Европа 
2020“ държавите-членки следва да 
проведат реформи, целящи 
„интелигентен растеж“, т.е. растеж, 
воден от познание и иновации. 
Реформите следва да целят подобряване 
на качеството на образованието, като 
осигурят достъп за всеки, и като 
укрепват изследователските и стопански 

(9) В рамките на стратегията „Европа 
2020“ държавите-членки следва да 
проведат реформи, целящи 
„интелигентен растеж“, т.е. растеж, 
воден от познание и иновации. 
Реформите следва да целят подобряване 
на качеството на образованието в 
международен план, като осигурят 
достъп за всеки, и като укрепват 
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показатели с цел насърчаване на 
иновациите и трансфера на познание 
навсякъде в ЕС. Те следва да насърчават 
предприемчивостта и да спомагат за 
превръщането на творчески идеи в 
иновативни продукти, услуги и процеси, 
които могат да създадат растеж, 
качествени работни места, 
териториално, икономическо и 
социално сближаване, и да отговорят 
по-ефикасно на европейските и 
глобалните предизвикателства, свързани 
с обществото. Извличането на 
максимума от информационните и от 
комуникационните технологии в този 
контекст е съществено. 

изследователските и стопански 
показатели с цел насърчаване на 
иновациите и трансфера на познание 
навсякъде в ЕС. Те следва чрез 
законодателството и отпускането 
на средства активно да насърчават 
предприемаческия дух и по този начин 
да спомагат за превръщането на 
творчески идеи в иновативни продукти, 
услуги и процеси, които могат да 
създадат растеж, качествени работни 
места, териториално, икономическо и 
социално сближаване, и да отговорят 
по-ефикасно на европейските и 
глобалните предизвикателства, свързани 
с обществото. Извличането на 
максимума от информационните и от 
комуникационните технологии в този 
контекст е съществено.

Or. de

Изменение 4

Предложение за решение
Съображение 12

Текст, предложен от Комисията Изменение

(12) Структурните реформи на ЕС и 
държавите-членки могат ефективно да 
допринесат за растежа и работните 
места, ако увеличат 
конкурентоспособността на ЕС в 
глобалната икономика, открият нови 
възможности за европейските 
износители и предоставят конкурентен 
достъп до жизнено важен внос. Поради 
това реформите следва да вземат 
предвид външното си отражение върху 
конкурентоспособността, за да се 
стимулира европейския растеж и 
участие на открити и справедливи 
пазари навсякъде по света.

(12) Структурните реформи на ЕС и 
държавите-членки могат ефективно да 
допринесат за качествен растеж и 
устойчивост на работните места, ако 
отговорят по подходящ начин на 
продължаващата икономическа и 
финансова криза и по този начин 
увеличат конкурентоспособността на 
ЕС в глобалната икономика, открият 
нови възможности за европейските 
износители и предоставят конкурентен 
достъп до жизнено важен внос. Поради 
това реформите следва да вземат 
предвид външното си отражение върху 
конкурентоспособността, за да се 
стимулира растежа в Европейския 
съюз и участието на открити и 
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справедливи пазари навсякъде по света. 

Or. de

Изменение 5

Предложение за решение
Съображение 13

Текст, предложен от Комисията Изменение

(13) (13) Стратегията „Европа 2020“ 
трябва да бъде подкрепена с интегриран 
набор от политики, които държавите-
членки следва да изпълнят изцяло и с 
еднакво темпо, с цел да постигнат 
положителните вторични ефекти от 
координираните структурни реформи.

(13) (13) Стратегията „Европа 2020“ 
трябва да бъде подкрепена с интегриран 
набор от политики, които държавите-
членки следва да изпълнят изцяло и в 
зависимост от техните различни 
структури - с възможно най-бързо 
темпо, с цел да постигнат 
положителните вторични ефекти от 
координираните структурни реформи.

Or. de

Изменение 6

Предложение за решение
Съображение 14 a (ново)

Текст, предложен от Комисията Изменение

(14а) С оглед на амбициозните 
реформи и постигането на 
националните цели, усилията на 
държавите-членки следва да бъдат 
придружени от постепенното 
премахване на бюрокрацията и на 
пречките от законодателен и 
управленски характер, както и от 
насочване към ефективност и 
прозрачност на програмите и 
мерките.

Or. de
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Изменение 7

Предложение за решение
Съображение 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

(17) (17) Въпреки че трябва да се 
изготвят всяка година, насоките 
следва да останат в значителната си част 
стабилни до 2014 г., за да се осигури 
съсредоточаване върху изпълнението,

(17) За да се провери съответно дали 
поставените цели са постигнати, 
насоките следва да останат в 
значителната си част стабилни до 
2020 г. Оценка на постигнатите цели 
следва да се прави веднъж на всеки 
три години.

Or. de

Изменение 8

Предложение за решение
Насока 7 – Параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следва да засилят 
социалния диалог и да се борят със
сегментирането на пазара на труда чрез 
мерки, насочени срещу временната и 
несигурната заетост, непълната 
заетост и недекларирания труд.
Професионалната мобилност следва да 
се поощрява. За качеството на 
работните места и условията на труд 
следва да действа чрез борба с ниското 
заплащане и с осигуряване на адекватна 
социална сигурност също и за хората 
със срочни трудови договори и за 
самостоятелно заетите лица. Услугите 
по заетост следва да се укрепят и да 
бъдат отворени за всички, включително 
млади хора и застрашени от 
безработица, а персонализирани услуги 
да са насочени към тези, които са най-
откъснати от пазара на труда. 

Държавите-членки следва да засилят 
социалния диалог и да реагират на
сегментирането на пазара на труда чрез 
достатъчно социално осигуряване за
временната и несигурната заетост,
както и да се борят с недекларирания 
труд. Професионалната мобилност 
следва да се поощрява. За качеството на 
работните места и условията на труд 
следва да действа чрез борба с ниското 
заплащане и с осигуряване на адекватна
социална сигурност също и за хората 
със срочни трудови договори и за 
самостоятелно заетите лица. Услугите 
по заетост следва да се укрепят и да 
бъдат отворени за всички, включително 
млади хора и застрашени от 
безработица, а персонализирани услуги 
да са насочени към тези, които са най-
откъснати от пазара на труда.
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Изменение 9

Предложение за решение
Насока 7 – Параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се увеличи 
конкурентоспособността и да се 
повишат равнищата на участие, особено 
за ниско квалифицираните, както и в 
съответствие с насока 2 за 
икономическа политика, държавите-
членки следва да преразгледат 
данъчните и осигурителните системи, 
както и капацитета на публичните 
служби да предоставят необходимата 
подкрепа. Държавите-членки следва да 
увеличат участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване, равенството на 
половете и равното заплащане, както и 
пазарно интегриране на младите хора, 
лицата с увреждания, законните 
мигранти и други уязвими групи. 
Политиките за равновесие между 
професионалния и личния живот заедно 
с предоставянето на достъпни грижи и 
иновации в организацията на труда 
следва да целят повишаване на 
равнищата на заетост, особено сред 
младежта, по-възрастните работници и 
жените, и в частност за запазване на 
високо квалифицираните жени в 
научната и в техническата област. 
Държавите-членки следва също така да 
отстранят преградите пред достъпа на 
пазара на труда на новодошли, да 
подкрепят самостоятелната заетост и 
създаването на работни места в области, 
включващи екологичната заетост и 
грижи, както и да насърчават 
социалните иновации.

С цел да се увеличи 
конкурентоспособността и да се 
повишат равнищата на участие, особено 
за ниско квалифицираните, както и в 
съответствие с насока 2 за 
икономическа политика, държавите-
членки следва да преразгледат 
данъчните и осигурителните системи, 
както и капацитета на публичните 
служби да предоставят необходимата 
подкрепа. Държавите-членки следва да 
увеличат участието на работната сила 
посредством политики за насърчаване 
на активното остаряване, равенството на 
половете и равното заплащане, както и 
пазарно интегриране на младите хора, 
лицата с увреждания, законните 
мигранти и други уязвими групи. 
Политиките за равновесие между 
професионалния и личния живот заедно 
с предоставянето на достъпни грижи и 
иновации в организацията на труда 
следва да целят повишаване на 
равнищата на заетост, особено сред 
младежта, по-възрастните работници и 
жените, и в частност за запазване на 
високо квалифицираните жени в 
научната и в техническата област. 
Обменът на стажанти между 
държавите-членки следва да бъде 
силно насърчаван, също и в областта 
на учителската професия. Държавите-
членки следва също така да отстранят 
преградите пред достъпа на пазара на 
труда на новодошли, да подкрепят 
самостоятелната заетост и създаването 
на работни места в области, включващи 



PE442.856v01-00 8/15 PA\818003BG.doc

BG

екологичната заетост и грижи, както и 
да насърчават социалните иновации. С 
цел насърчаването на „зелени 
работни места“ държавите-членки 
следва да предлагат държавно-
субсидирани форми на 
преквалификация на заетите, които 
понастоящем все още работят в 
сектори с високи емисии на CO2.

Or. de

Изменение 10

Предложение за решение
Насока 7 – Основна цел

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на ЕС, на базата на 
която държавите-членки ще определят 
националните си цели, е целта да се 
постигне до 2020 г. 75 % заетост за 
жените и мъжете на възраст между 20 и 
64 години, включително посредством 
по-голямо участие на младежта, по-
възрастните работници и ниско 
квалифицираните работници, както и с 
по-доброто интегриране на законните 
мигранти.

Основните цели на ЕС, на базата на
които държавите-членки ще определят 
националните си цели, са целите за
постигане до 2020 г. на 80 % заетост за 
жените и мъжете на възраст между 20 и 
64 години, включително посредством 
по-голямо участие на младежта, по-
възрастните работници и ниско 
квалифицираните работници, както и с 
по-доброто интегриране на законните 
мигранти, както и намаляване с 50% 
на безработицата сред младежта.

Or. de

Изменение 11

Предложение за решение
Насока 8 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите-членки следва да насърчават 
производителността и шансовете за 
заетост посредством предоставяне на 

Държавите-членки следва да насърчават 
производителността и шансовете за 
заетост посредством предоставяне на 
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достатъчно знания и умения, за да може 
да се отговори на текущото и бъдещето 
търсене на пазара на труда. 
Качественото начално образование и 
привлекателното професионално 
обучение трябва да се допълват от 
ефективни стимули за обучение през 
целия живот, възможности за втори 
шанс, осигуряване на всеки пълнолетен 
възможността да повиши с една степен 
своята квалификация, както и от 
политики за целева миграция и 
интеграция. Държавите-членки следва 
да развият системи за признаване на 
придобитите компетенции, 
отстраняване на преградите пред 
професионалната и географската 
мобилност на работниците, насърчаване 
на придобиването на 
интердисциплинарни компетенции и 
творчески дух, както и да съсредоточат 
усилията си в частност върху 
подкрепата за ниско квалифицираните и 
върху повишаването на шансовете за 
заетост на по-възрастните работници,  
като в същото време увеличат 
обучението, уменията и опита на високо 
квалифицираните работници, 
включително изследователите.

достатъчно знания и умения, за да може 
да се отговори на текущото и бъдещето 
търсене на пазара на труда. 
Качественото начално образование и 
привлекателното професионално 
обучение трябва да се допълват от 
ефективни стимули за обучение през 
целия живот, възможности за втори
шанс, осигуряване на всеки пълнолетен 
възможността да повиши с една степен 
своята квалификация, както и от 
политики за целева миграция и 
интеграция. Държавите-членки следва 
да развият системи за признаване на 
придобитите компетенции, 
отстраняване на преградите пред 
професионалната и географската 
мобилност на работниците, насърчаване 
на придобиването на 
интердисциплинарни компетенции и 
творчески дух, както и да съсредоточат 
усилията си в частност върху 
подкрепата за ниско квалифицираните и 
по-възрастните работници и върху 
повишаването на шансовете им за 
заетост,  като в същото време увеличат 
обучението, уменията и опита на високо 
квалифицираните работници, 
включително изследователите. 
Държавите-членки трябва да 
разработят система, която да 
позволява сравняване на качеството 
на професионалните квалификации и 
съответното им признаване в 
рамките на Съюза, подобно на 
Европейската система за трансфер и 
натрупване на кредити на 
студентите.

Or. de
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Изменение 12

Предложение за решение
Насока 8 - параграф 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

В сътрудничество със социалните 
партньори и стопанските организации 
държавите-членки следва да подобрят 
достъпа до обучение, укрепят 
образователното и професионалното 
насочване съвместно със систематично 
информиране за новооткрити работни 
места и възможности, да насърчават 
предприемчивостта и подобреното 
прогнозиране на необходимостта от 
умения. Инвестирането в развитие на 
човешките ресурси, повишаване на 
квалификацията и участието в схеми за 
обучение през целия живот следва да се 
насърчава посредством съвместен 
финансов принос от правителства, 
физически лица и работодатели. За да 
подпомогнат младите хора и в частност 
тези, които не са в процес на заетост, 
образование или обучение, държавите-
членки в сътрудничество със 
социалните партньори следва да 
задействат схеми, които да помогнат на 
наскоро дипломиралите се да намерят 
първата си работа или възможности за 
допълнително образование или 
обучение, включително професионални 
стажове, както и да се намесят бързо, 
когато млади хора стават безработни. 
Редовният мониторинг на показателите 
на политиката за повишаване на 
квалификацията и за вземане на 
предпазни мерки следва да спомогне за 
идентифицирането на области, 
нуждаещи се от подобряване,както и за 
увеличаването на способността на 
образователните и обучаващите системи 
да реагират на потребностите на пазара 
на труда. Фондовете на ЕС следва да 
бъдат напълно мобилизирани от 
държавите-членки, за да подкрепят тези 

В сътрудничество със социалните 
партньори и стопанските организации 
държавите-членки следва да подобрят 
достъпа до обучение, укрепят 
образователното и професионалното 
насочване съвместно със систематично 
информиране за новооткрити работни 
места и възможности, да насърчават 
предприемчивостта и подобреното 
прогнозиране на необходимостта от 
умения. Инвестирането в развитие на 
човешките ресурси, повишаване на 
квалификацията и участието в схеми за 
обучение през целия живот следва да се 
насърчава посредством съвместен 
финансов принос от правителства, 
физически лица и работодатели. За да 
подпомогнат младите хора и в частност 
тези, които не са в процес на заетост, 
образование или обучение, държавите-
членки в сътрудничество със 
социалните партньори следва да 
задействат схеми, които да помогнат на 
наскоро дипломиралите се да намерят 
първата си работа или възможности за 
допълнително образование или 
обучение, включително професионални 
стажове, както и да се намесят бързо, 
когато млади хора стават безработни. 
Редовният мониторинг на показателите 
на политиката за повишаване на 
квалификацията и за вземане на 
предпазни мерки следва да спомогне за 
идентифицирането на области, 
нуждаещи се от подобряване,както и за 
увеличаването на способността на 
образователните и обучаващите системи 
да реагират на потребностите на пазара 
на труда. За подкрепа на целите за 
обучение през целия живот, достъп до 
обучение и географска мобилност, 



PA\818003BG.doc 11/15 PE442.856v01-00

BG

цели. държавите-членки следва да въведат 
нови форми на дистанционно и 
електронно обучение (е-обучение), 
основаващо се на интернет, за да 
допълнят традиционните форми на 
обучение. Фондовете на ЕС следва да 
бъдат напълно мобилизирани от 
държавите-членки, за да подкрепят тези 
цели. 

Or. de

Изменение 13

Предложение за решение
Насока 9 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

С цел да се осигури достъп до 
качествено образование и обучение за 
всички и да се подобрят 
образователните резултати, държавите-
членки следва да инвестират ефикасно в 
образователни и обучаващи системи 
именно, за да се повиши нивото на 
квалификация на работната сила на ЕС, 
позволявайки да се отговори на бързо 
променящите се нужди на съвременните 
пазари на труда. Действията следва да 
обхващат всички сектори (от 
образованието в ранното детство и 
училищата до висшето образование, 
професионалното образование и 
обучение, както и обучението за 
възрастни) като също се взема предвид 
обучението в неофициален и 
неформален контекст. Реформите следва 
да целят осигуряване на придобиването 
на ключови компетенции, които са 
необходими на всеки индивид, за да 
успее в икономика, основана на 
знанието, особено по отношение на 
шансовете за заетост, по-нататъшно 
обучение, или умения в областта на 
ИКТ. Следва да се предприемат стъпки 

С цел да се осигури достъп до 
качествено образование и обучение за 
всички и да се подобрят 
образователните резултати, държавите-
членки следва да инвестират ефикасно в 
образователни и обучаващи системи 
именно, за да се повиши нивото на 
квалификация на работната сила на ЕС, 
позволявайки да се отговори на бързо 
променящите се нужди на съвременните 
пазари на труда. В Европейския съюз 
следва да се въведе единен минимален 
стандарт за основно образование, в 
рамките на който всяко дете в ЕС  да 
има право на безплатно място в 
училище, независимо от социалното 
положение на родителите. 
Действията следва да обхващат всички 
сектори (от образованието в ранното 
детство и училищата до висшето 
образование, професионалното 
образование и обучение, както и 
обучението за възрастни) като също се 
взема предвид обучението в 
неофициален и неформален контекст.
Качеството на образованието и 
обучението, по-специално в областта 
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да се осигури свързаната с обучението 
мобилност на младите хора и 
преподавателите да се превърне в 
норма. Държавите-членки следва да 
подобрят откритостта и съответствието 
на образователните и обучаващи 
системи, по-специално чрез 
въвеждането на национални рамки за 
квалификация, които дават възможност 
за гъвкави образователни пътеки, и чрез 
развитието на партньорства между 
сферата на образованието/обучението и 
професионалната сфера. 
Преподавателската професия следва да 
се направи по-привлекателна. Висшето 
образование следва да стане по-открито 
за нетрадиционни учащи се и участието 
във висшето или еквивалентно на него 
образование следва да се повиши. С 
оглед намаляване на броя млади хора, 
които не са в процес на заетост, 
образование или обучение, държавите-
членки следва да предприемат всички 
необходими стъпки да предотвратят 
преждевременното напускане на 
училище. 

на висшето и университетско 
образование, следва да отговаря на 
международни стандарти над 
средното равнище, за да се гарантира 
трайна конкурентоспособност на 
работниците в държавите-членки.
Реформите следва да целят осигуряване 
на придобиването на ключови 
компетенции, които са необходими на 
всеки индивид, за да успее в икономика, 
основана на знанието, особено по 
отношение на шансовете за заетост, по-
нататъшно обучение, или умения в 
областта на ИКТ. Следва да се
предприемат стъпки да се осигури 
свързаната с обучението мобилност на 
младите хора и преподавателите да се 
превърне в норма. Държавите-членки 
следва да подобрят откритостта и 
съответствието на образователните и 
обучаващи системи, по-специално чрез 
въвеждането на национални рамки за 
квалификация, които дават възможност 
за гъвкави образователни пътеки, и чрез 
развитието на партньорства между 
сферата на образованието/обучението и 
професионалната сфера. 
Преподавателската професия следва да 
се направи по-привлекателна. Висшето 
образование следва да стане по-открито 
за нетрадиционни учащи се и участието 
във висшето или еквивалентно на него 
образование следва да се повиши. По 
принцип всеки учащ се трябва да се 
насърчава и от него да се изисква 
постигането на определени 
резултати според индивидуалните му 
способности.   С оглед намаляване на 
броя млади хора, които не са в процес 
на заетост, образование или обучение, 
държавите-членки следва да 
предприемат всички необходими стъпки 
да предотвратят преждевременното 
напускане на училище чрез 
индивидуално насърчаване и подкрепа. 
За да могат изключително 
надарените и способни млади хора да 
развият напълно личния си 
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потенциал, държавите-членки 
трябва да приемат целеви мерки, за 
да насърчат и подкрепят потенциала 
им за развитие.

Or. de

Изменение 14

Предложение за решение
Насока 9 - Основни цели

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на ЕС, на базата на 
която държавите-членки ще определят 
националните си цели, е да се намали 
процента на преждевременно 
напусналите училище до 10 %, като 
същевременно се увеличи делът на 
населението на възраст между 30 и 34 
години, завършили висше или 
еквивалентно на него образование на 
най-малко 40 % до 2020 г.

Основните цели на ЕС, на базата на
които държавите-членки ще определят 
националните си цели, са да се намали 
процента на преждевременно 
напусналите училище до 10 %, като 
същевременно се увеличи делът на 
населението на възраст между 30 и 34 
години, завършили висше или 
еквивалентно на него образование на 
най-малко 40 % до 2020 г. Държавите-
членки следва да отделят най-малко 
6% от своя БНП за образование.

Or. de

Изменение 15

Предложение за решение
Насока 10 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Усилията на държавите-членки за 
намаляване на бедността следва да 
целят насърчаване на пълното участие в 
обществото и икономиката и 
разширяване на възможностите за 
заетост,  като напълно използват 
Европейския социален фонд. Усилията 

Усилията на държавите-членки за 
намаляване на бедността следва да 
целят насърчаване на пълното участие в 
обществото и икономиката и 
разширяване на възможностите за 
заетост,  като напълно използват 
Европейския социален фонд. Усилията 
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следва също така да се съсредоточат 
върху осигуряването на равни 
възможности, включително 
посредством достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги и публични 
услуги (включително онлайн услуги, в 
съответствие с насока 4), и в частност 
здравеопазване. Държавите-членки 
следва да въведат ефективни и 
антидискриминационни мерки. Наравно 
с това, за да се борят със социалното 
изключване, да оправомощят хората и 
да насърчават участието на пазара на 
труда, системите за социална закрила, 
обучението през целия живот и 
активните приобщаващи политики 
следва да се засилят, за да се създадат 
възможности на различните етапи от 
живота на хората и да ги предпазят от 
риска от изключване. Системите за 
социална сигурност и пенсионните 
системи трябва да бъдат 
модернизирани, за да се осигури 
пълното им разгръщане с цел да 
осигурят адекватна подкрепа за 
доходите и достъп до здравеопазване —
предоставяйки по този начин социално 
сближаване — като в същото време 
останат устойчиви финансово. 
Осигурителните системи следва да се 
фокусират върху гарантиране на 
сигурност на доходите в случай на 
преквалифициране и върху намаляване 
на бедността, в частност за групи, които 
са с най-голям риск от социално 
изключване, такива като семейства само 
с един родител, малцинства, хора с 
увреждания, деца и млади хора, 
възрастни жени и мъже, законни 
мигранти и бездомните. Държавите-
членки следва също така активно да 
насърчават социалната икономика и 
социалните иновации в подкрепа на 
най-уязвимите.

следва също така да се съсредоточат 
върху осигуряването на равни 
възможности, включително 
посредством достъпни, устойчиви и 
висококачествени услуги и публични 
услуги (включително онлайн услуги, в 
съответствие с насока 4), и в частност 
здравеопазване. Държавите-членки 
следва да въведат ефективни и 
антидискриминационни мерки. 
Принципът, че не трябва да се прави 
разлика между мъже и жени с 
еднакво ниво на образование и еднаква 
работа, трябва да бъде правно 
обвързващ за всякакъв вид трудови 
правоотношения в държавите-
членки. Наравно с това, за да се борят 
със социалното изключване, да 
оправомощят хората и да насърчават 
участието на пазара на труда, системите 
за социална закрила, обучението през 
целия живот и активните приобщаващи 
политики следва да се засилят, за да се 
създадат възможности на различните 
етапи от живота на хората и да ги 
предпазят от риска от изключване. 
Системите за социална сигурност и 
пенсионните системи трябва да бъдат 
модернизирани, за да се осигури 
пълното им разгръщане с цел да 
осигурят адекватна подкрепа за 
доходите и достъп до здравеопазване —
предоставяйки по този начин социално 
сближаване — като в същото време 
останат устойчиви финансово. 
Осигурителните системи следва да се 
фокусират върху гарантиране на 
сигурност на доходите в случай на 
преквалифициране и върху намаляване 
на бедността, в частност за групи, които 
са с най-голям риск от социално 
изключване, такива като семейства само 
с един родител, малцинства, хора с 
увреждания, деца и млади хора, 
възрастни жени и мъже, законни 
мигранти и бездомните. Държавите-
членки следва също така активно да 
насърчават социалната икономика и 
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социалните иновации в подкрепа на 
най-уязвимите.

Or. de

Изменение 16

Предложение за решение
Насока 10 - Основна цел

Текст, предложен от Комисията Изменение

Основната цел на ЕС, на базата на която 
държавите-членки ще определят 
националните си цели, е да се намали с 
25% броя на европейците, които живеят 
под националните прагове на бедността, 
като по този начин се помогне на над 20 
милиона души да излязат от бедността. 

Основната цел на ЕС, на базата на която 
държавите-членки ще определят 
националните си цели, е да се намали с 
40% броя на европейците, които живеят 
под националните прагове на бедността, 
като по този начин се помогне на над 32 
милиона души да излязат от бедността.

Or. de


