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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. приветства факта, че няколко държави членки са представили доклади относно 
напредъка във връзка с целите на стратегията „ЕС 2020“, някои от които очертават 
конкретни проекти, посветени на тези цели; призовава всички държави членки да 
добавят тези доклади като част от своя принос към европейския семестър за 2014 г.

2. признава, че тазгодишните специфични за всяка държава препоръки (CSRs) са 
особено важни, тъй като държавите членки определят своите инвестиционни 
приоритети за политиката на сближаване в рамките на следващата многогодишна 
финансова рамка (МФР); в този контекст призовава за по-целево насочване на 
финансирането от ЕС към политиките за растеж и заетост, и по-специално – към 
борбата с безработицата сред младите хора;

3. приветства факта, че няколко държави членки са приели важни реформи на пазара 
на труда, целящи подобряване на устойчивостта на пазара на труда, въвеждане на 
по-голяма вътрешна и външна гъвкавост, намаляване на сегментацията и 
улесняване на прехода между работни места;

4. отбелязва, че всички държави членки са получили препоръки по отношение на 
равнищата на участие на пазара на труда; призовава държавите членки с високи 
нива на безработица, като се допитват до социалните партньори, да засилят 
активните мерки в областта на пазара на труда, като например обучение и служби 
по заетостта, и да въведат допълнителни реформи за улесняване на достъпа до 
заетост, за предотвратяване на ранното оттегляне от пазара на труда, за намаляване 
на разходите за труд и за борба със сегментацията на пазара на труда;

5. припомня, че положението с безработните млади хора е особено тревожно и че са 
необходими спешни действия; призовава за европейски пакт за заетост на младите 
хора, който да приведе в действие вече отдавна определените мерки и да ангажира 
нови ресурси и мерки за борба срещу безработицата сред младите хора; 

6. приветства приемането на гаранцията за младежта от Съвета и отделянето на 6 
милиарда евро за инициативата за младежка заетост в рамките на следващата МФР; 
призовава държавите членки да приложат на практика схемите за гаранции за 
младежта;

7. насърчава Комисията да продължи работата на екипите за действие за младежка 
заетост, за  да се помогне на държавите членки с най-високи равнища на младежка 
безработица да препланират финансирането от структурните фондове на ЕС с цел 
насочването му към младите хора; приветства намерението на Комисията за 
надграждане на Европейския портал за професионална мобилност (EURES) чрез 
засилване и разширяване на неговите дейности, и по-специално чрез насърчаване на 
мобилността на младите хора;
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8. подчертава, че са нужни специални действия за повишаване на участието на пазара 
на труда на жените, на по-възрастните работници и на работниците с увреждания, 
като се осигурят ефективни стимули за връщане и оставане на работа; припомня, че 
качеството, поносимостта на цените и достъпа до услуги, свързани с образованието 
в ранна детска възраст и детски заведения, играят решаваща роля;

9. подчертава, че трайно безработните следва да бъдат подкрепяни чрез стимули за 
активизиране, като например програми за преминаване от социални помощи към 
заетост, както и подходящи системи за обезщетения с цел възстановяване на 
връзката им с пазара на труда; 

10. припомня, че големият икономически потенциал и потенциал за разкриване на 
работни места в сферата на услугите остава неоползотворен; призовава за пълното и 
целесъобразно прилагане на директивата на ЕС относно услугите; призовава 
държавите членки да премахнат пречките в сектора на търговията на дребно, както 
и прекомерните ограничения при професионалните услуги и регулираните 
професии; 

11. припомня разминаването между търсените и предлаганите умения и недостига на 
умения в много региони и сектори, както и невъзможността на някои системи за 
образование и обучение да се справят с изискванията на пазара; приветства 
реформите в системите за професионално образование и обучение, предприети от 
няколко държави членки с цел приспособяване на умения и компетенции, особено 
тези на младите хора, към нуждите на пазара на труда; припомня, че почти всички 
държави членки трябва да предприемат допълнителни действия и да направят 
инвестиции в областта на образованието и обучението; 

12. отбелязва, че кризата има силно и трайно въздействие върху равнищата на 
безработица и социалната обстановка в държавите членки, което доведе до 
неустойчиво повишаване на бедността и социалното изключване, включително 
детска бедност, бездомничество, бедност при работещите и свръхзадлъжнялост на 
домакинствата; в този контекст призовава държавите членки да подсилят мрежите 
за безопасност и да осигурят ефективност на системите за социална сигурност, 
които се занимават със засегнатите;

13. приветства факта, че тази година много държави членки са положили по-големи 
усилия за включване на националните парламенти, социалните партньори и 
гражданското общество в изготвянето на своите национални програми за реформи; 
подчертава, че участието на всички заинтересовани страни в разработването на 
необходимите реформи е от решаващо значение за тяхното изпълнение и успех.


