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ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по заетост и социални въпроси приканва водещата комисия по 
конституционни въпроси да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, 
следните предложения:

A. като има предвид, че съгласно член 9 от ДФЕС насърчаването на високо равнище на 
заетост и гарантирането на подходяща социална закрила трябва да се вземат под 
внимание при определянето и прилагането на политиките и дейностите на ЕС;

Б. като има предвид, че Договорите предвиждат няколко алтернативи по отношение на 
заетостта и социалните политики, чийто пълен потенциал все още не е бил 
използван;

1. подчертава необходимостта от подобряване на социалното управление на 
европейско равнище, успоредно с установяването на европейско икономическо 
управление;

2. призовава за засилен надзор на социалните политики и политиките в областта на 
заетостта, сравним с разпоредбите за надзор на националните икономически 
политики;

3. призовава освен фискалните и макроикономическите целеви показатели да бъдат 
установени и целеви показатели в сферата на заетостта и социалната политика в 
рамките на правилата за задължителния надзор на бюджетната дисциплина в 
еврозоната, за да се гарантира правилното прилагане на член 9 от ДФЕС;

4. подчертава, че наличието на вътрешни дисбаланси и тяхното влошаване изискват 
автоматични стабилизатори на равнище ЕС или еврозона, като гаранция за 
младежта или минимално обезщетение за безработица;

5. отбелязва, че нито пътната карта за постигане на действителен Икономически и 
паричен съюз, нито междинния доклад, представен от председателя на Съвета Van 
Rompuy, разглеждат безработицата и социалните политики; поради това отново 
призовава за социален пакт съгласно доклада, приет на 15 октомври 2012 г. от 
комисията по икономически и парични въпроси, с препоръки към Комисията 
относно доклада на председателите на Европейския съвет, Комисията, Европейската 
централна банка и еврозоната, озаглавен „Към един истински икономически и 
паричен съюз“;

6. подчертава, че трябва да бъде възстановено равновесието между разпоредбите в 
областта на социалната и икономическата политика, посочени в член 121 от ДФЕС 
и член 148 от ДФЕС;

7. призовава Комисията да настоява държавите членки да изпратят национални 
планове за работни места като част от своите национални програми за реформи;

8. отново призовава за укрепване на демократичното измерение на европейския 
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семестър, включително посредством увеличаване на ролята на Парламента чрез 
обикновената законодателна процедура и посредством включване на националните 
парламенти във взаимодействието със социалните партньори и гражданското 
общество;

9. призовава държавите членки да разширят приложното поле на принципа на 
засилено сътрудничество и върху социалните политики и политиките в областта на 
заетостта, когато блокиращи малцинства възпрепятстват без основание 
необходимия прогрес.


