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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 увеличаването на безработицата и задлъжнялостта, предизвикани от 
икономическата криза, противоречат на целта за устойчиви публични финанси, 
изтъква необходимостта държавите-членки да предприемат мерки за финансово 
стабилизиране, но посочва необходимостта да се определи график и методика и 
подчертава, че необмислените съкращения на публични инвестиции, насочени за 
изследвания и образование, оказват отрицателни последици върху перспективите за 
растеж; 

2. счита за необходимо да се оцени подходящо предизвикания от кризата социален 
спад и спада на заетостта и да се определи на европейско равнище стратегия за 
намиране на изход, основана върху подкрепа за заетостта, образованието и 
инвестициите, възстановяване на промишлеността и развитие на 
конкурентоспособна "зелена" икономика; счита, че посочените цели трябва да бъдат 
в центъра на стратегията „ЕС 2020“;  

3. счита, че стратегията за икономическо възстановяване не трябва по никакъв начин 
да повтаря структурния дисбаланс и дълбоките различия в доходите; счита, че 
финансовите и данъчни мерки на държавите-членки трябва да защитават заплатите, 
пенсиите и покупателната способност на семействата; 

4. подчертава необходимостта възстановяването на икономиката да се съчетае с 
политически мерки, насочени срещу структурната безработица, най-вече сред 
младите хора и жените, насочена към увеличаване на качествената заетост с цел 
нарастване на производителността на труда и на инвестициите;  

5. счита, че устойчивостта на публичните финанси в голяма степен зависи от 
възможностите за повишаване на равнището на заетост и за привеждането в 
действие на подходящи политики в областта на имиграцията, които предвиждат 
включване на пазара на труда и пълноправно гражданство, което да е в състояние да 
отговори на демографските и бюджетни предизвикателства, по-конкретно по 
отношение на устойчивостта на схемите за пенсионно осигуряване;

6. счита, че Стратегията до 2020 г. трябва да придобие конкретно измерение чрез „пакт 
за икономическа и социална политика и политика в областта на заетостта“, базиран 
на основни принципи, показатели и критерии, изчислими на национално и 
европейско равнище и придружени от механизми за предоставяне на премии за 
лицата, които спазват целите, и коригиращи механизми за лицата, които не ги 
спазват, въз основа на принципите на гъвкавата сигурност и метода за социален 
диалог;

7. счита, че публичните финанси, координирани на европейско равнище и 
предназначени за постигане на устойчив растеж, качествена заетост, запазването на 
насочена към интеграцията социална система и преразпределяне на ресурсите, 
съставляват необходимия отговор на последиците от финансовата, икономическата и 
социалната  криза и на предизвикателствата на демографските промени и 
глобализацията;
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8. отбелязва значението на предстоящата Зелена книга относно реформата на 
пенсионните схеми и счита за съществено разработването на надеждна и устойчива 
осигурителна система, основаваща се на двоен източник - държавно и допълнително 
осигуряване, която следва да получава както договорни, така и данъчни стимули;

9. счита, че необходимостта от съществуването на устойчиви публични финанси и 
подходящи системи за осигуряване на защита и социална интеграция изисква 
повишаване на качеството и ефикасността на администрацията и публичните 
разходи, както и по-справедливо разпределяне на данъчната тежест с постепенно и 
отчетливо намаляване на данъчния натиск върху трудовите възнаграждения, така че 
бедността да бъде намалена и да се гарантира социално сближаване, което е ключов 
фактор за конкурентоспособността и устойчивостта на европейския икономически и 
социален модел.


