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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:

A. като има предвид, че Европейската стратегия по заетостта и Насоките по 
заетостта въз основа на член 148 от ДФЕС осигуряват политическа рамка за 
мерките, свързани със заетостта и пазара на труда, които трябва да се приложат, 
за да се изпълнят целите на „Европа 2020”,

Б. като има предвид, че заетостта, пазарът на труда и социалните политики 
представляват съществена част от реформите, които трябва да се проведат, в 
съответствие както с макроикономическия, така и с тематичния надзор в рамките 
на стратегията „Европа 2020”,

В. като има предвид, че съществува необходимост от гарантиране на засилено 
взаимодействие между политиките в областта на заетостта, икономиката и 
социалните въпроси в контекста на Европейския семестър, както и че това трябва 
да се извърши по начин, насърчаващ демократичната отчетност, ангажираност и 
легитимност,

1. счита, че като рамка за засилено икономическо и социално управление „Европа 
2020” и Европейският семестър имат възможност да спомогнат за укрепването на 
един общ подход към предизвикателствата, реакциите и оценката на положението 
в държавите-членки по отношение на заетостта и социалните въпроси; изразява 
съжаление обаче поради това, че Европейският парламент не беше включен в този 
процес по време на първия Европейски семестър;

2. призовава Съвета и Комисията, когато предоставят насоки на държавите-членки 
относно политиките, да зачитат принципите на субсидиарност и социален диалог 
в областта на заплатите и пенсиите, както и компетентността на държавите-
членки и на социалните партньори в тези области, в съответствие с член 153, 
параграф 5 от ДФЕС;

3. заявява намерението си да допринесе активно за изпълнението на стратегията 
„Европа 2020” и Европейския семестър, включително за аспектите им, свързани 
със заетостта и социалните въпроси, като ги поддържа през цялата година на най-
високо ниво в политическия дневен ред;

4. освен това заявява намерението си да изрази своите становища по свързаните със 
заетостта и социалните въпроси аспекти на стратегията „Европа 2020” 
посредством приемането на специална резолюция с оглед на пролетното 
заседание на Европейския съвет;

5. декларира своята готовност да се включи в редовен политически диалог и размяна 
на мнения със съответните заинтересовани страни, в т.ч. социалните партньори и 
НПО, относно свързаните със заетостта и социалните въпроси аспекти на 



PE465.021v01-00 4/4 PA\868169BG.doc

BG

стратегията „Европа 2020” и Европейския семестър, като в рамките на това:

a) приканва Комисията да представи пред Парламента своя Годишен обзор на 
растежа, включително проекта на Съвместен доклад относно заетостта, 
предложението си за годишни Насоки за заетостта, както и всяко 
предложение относно Специфичните за всяка страна препоръки, изготвено 
въз основа на член 148, параграф 4 от ДФЕС,

б) поощрява Комитета по заетостта (EMCO) да споделя резултатите от 
извършваното от него наблюдение на заетостта с компетентната комисия на 
Европейския парламент,

в) приканва социалните партньори, социалните НПО и другите заинтересовани 
страни да вземат участие в редовна размяна на мнения с Парламента, в 
частност относно прилагането на политиките в областта на заетостта и 
социалните въпроси, както и по отношение на напредъка по пътя към 
постигането на свързаните с тях цели на ЕС;

6. призовава Комисията да информира Парламента за резултатите от дейностите, 
провеждани по Програмата за взаимно обучение, по-специално в областите, 
подчертани в стратегическите насоки на Европейския съвет;

7. изтъква, че е важно да се гарантира взаимно подсилвано взаимодействие между 
микроикономическите и макроикономическите политики, от една страна, и 
политиките в областта на заетостта и социалните въпроси, от друга, което е от 
съществено значение за осигуряването на възможност за постигане на общите 
цели на „Европа 2020”;

8. поддържа ангажимента си да обърне специално внимание, включително при 
обсъждането на Европейския семестър, на въздействието на социалното 
положение и положението със заетостта върху макроикономическата ситуация и 
обратно.


