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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 през 2010 г. държавите членки се ангажираха с целите на 
„ЕС 2020“;  като има предвид, обаче, че ЕС не е на път да постигне тези цели в 
определената времева рамка, тъй като съвкупните национални цели са твърде 
ниски и взетите мерки не са довели до значителен напредък;

1. изразява съжалението си от факта, че въпреки данните на Комисията, че поетите 
ангажименти от държавите членки в рамките на техните национални програми 
за реформа (НПР) са недостатъчни за постигането на повечето от целите на „ЕС 
2020“, никоя от тях не е положила усилия за по-скорошното постигане на 
националните си цели;

2. приветства съобщението „Към възстановяване и създаване на работни места“ и 
работните документи за службите на Комисията; призовава Комисията да 
използва потенциала за създаване на работни места на зелената икономика, 
здравеопазването и социалните грижи и основните приоритети на сектора на 
информационните и комуникационните технологии (ИКТ) в годишния обзор на 
растежа за 2013 г.(ГОР);

3. осъжда факта, че повечето държави членки не са представили национален план 
за работни места, като част от своята национална програма за реформа за 2012 г.

4. приветства препоръките за прехвърляне на данъчното облагане от данъци върху 
трудовите доходи към данъци за дейности, оказващи вредно въздействие върху 
околната среда; призовава държавите членки да изпълнят тази препоръка, като 
същевременно гарантират, че от това ще могат да се възползват предимно 
хората с ниски доходи;

5. отново призовава Комисията да изготви рамка за социалната икономика, тъй 
като тя е важен елемент на европейския социален модел и на единния пазар;

6. изразява съжалението си, че Съветът не е взел под внимание призива на 
Парламента за това в насоките за 2012 г. вниманието да бъде съсредоточено 
върху качеството на заетостта; призовава Комисията да включи в годишния 
обзор на растежа за 2013 г.качеството на заетостта, правата на основната 
работна сила и подкрепата за мобилността на трудовия пазар, за 
самостоятелната заетост и за трансграничната мобилност, посредством 
увеличаване на сигурността на работниците при прехода от едно работно място 
към друго.

7. призовава още веднъж държавите членки да осигурят адекватна социална 
защита и достъп до обучение за хората с несигурни и временни договори, 
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договори на непълен работен ден или тези със самостоятелна заетост, както и да 
изпълняват съответните рамкови споразумения;

8. приветства препоръките във връзка със слабото участие на жените на трудовия 
пазар; призовава Комисията в насоките на политиката си да обърне внимание на 
сегрегацията на пазара на труда, неравномерното разпределение на 
отговорностите, свързани с предоставяне на грижи, и въздействието на 
фискалната консолидация върху жените;

9. отбелязва, че в няколко държави членки са били отправени препоръки относно 
заплащането; призовава Комисията да гарантира, че те няма да увеличат 
бедността сред работещите или неравенствата в заплащането, или да навредят на 
групите с ниски доходи;

10. приветства повишеното внимание от страна на Комисията и на Съвета върху 
борбата с безработицата сред младежта; призовава Комисията незабавно да 
предложи задължителна „Европейска гаранция за младите хора“ призовава 
Съвета бързо да вземе решение относно предложенията в „Пакета за заетостта“

11. приветства препоръката за справяне със социалните последствия от кризата в 
насоките за 2012 г. и повишеното внимание към борбата с бедността в 
специалните препоръки за отделните страни; силно обезпокоена е обаче от 
увеличаващата се бедност в ЕС;

12. призовава Комисията и Съвета да преразгледат индекса за корекция на 
макроикономическите дисбаланси и да подобрят социалното му измерение и 
измерението, свързано със заетостта.

13. изразява загриженост във връзка с факта, че не са отправени никакви препоръки 
към държавите членки относно целите на „ЕС 2020“ с програма за финансова 
помощ; призовава Комисията да оцени въздействието на програмата за 
икономически реформи върху основните цели;

14. призовава Съвета да постигне бързо споразумение с Парламента и да започне 
незабавно прилагане на предложението за засилване на надзора над държавите 
членки, които изпитват сериозни затруднения, включително оценка на 
социалното въздействие и пълно съответствие на програмите за реформи с 
общите насоки на политиката;

15. призовава Комисията и Съвета да ангажират социалните партньори, 
неправителствените организации и местните органи във формулирането и 
изпълнението на политиките в рамките на европейския семестър;

16. призовава Комисията да определи съвместно с Парламента подходящ формат на 
ГОР, който да позволява нанасяне на изменения от страна на Парламента, преди 
той да бъде приет от Съвета;

17. призовава Комисията да подобри качеството, прозрачността и демократичната 
отговорност на европейския семестър чрез предлагане на законодателство, 
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определящо официалните изисквания относно формата и сроковете за 
представяне на документи;

18. призовава държавите членки да постигнат съгласие относно процедурите, които 
биха позволили истински парламентарни дебати и ангажираност на 
заинтересованите страни на национално равнище.


