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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно Тристранна социална 
среща на върха за растеж и заетост
(COM(2013)0740 – C7- 000/2013 – 2013/0361(APP))

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението за решение на Съвета (COM(2013)0740),

– като взе предвид искането за одобрение, представено от Съвета в съответствие с 
член 352 от Договора за функционирането на ЕС (C7-0000/2013),

– като взе предвид член 81, параграф 3 от своя правилник,

– като взе предвид междинния доклад на комисията по заетост и социални въпроси 
(A7-0000/2013),

1. отправя искане към Съвета да вземе предвид следните изменения:

предложението за решение на Съвета следва да бъде изменено, както следва:

Изменение 1

Предложение за решение на Съвета 
Член 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

Задачата на Тристранната социална 
среща на върха по въпросите на растежа 
и заетостта е да се осигури протичането 
на постоянна основа, при спазване на 
разпоредбите на Договора и надлежно 
зачитане на правомощията на 
институциите и органите на Съюза, на 
процеса на съгласуване между Съвета, 
Комисията и социалните партньори. Тя 
ще даде възможност на социалните 
партньори на европейско ниво да 
допринесат, в контекста на техния 
социален диалог, за различните 
компоненти на Стратегията на Съюза за 
растеж и заетост. За тази цел тя се опира 
на предварителната работа и 
обсъждания между Съвета, Комисията и 
социалните партньори в рамките на 

Задачата на Тристранната социална 
среща на върха по въпросите на растежа 
и заетостта е да се осигури протичането 
на постоянна основа, при спазване на 
разпоредбите на Договора и надлежно 
зачитане на правомощията на 
институциите и органите на Съюза, на 
процеса на съгласуване между Съвета, 
Комисията и социалните партньори, 
както и координацията на техните 
стратегии за растеж, високо равнище 
на заетост, социална интеграция и 
закрила, както и за образование, 
обучение и опазване на човешкото 
здраве. Тя ще даде възможност на 
социалните партньори на европейско 
ниво да допринесат, в контекста на 
техния социален диалог, за различните 
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различните съгласувателни форуми по 
икономическите и социалните въпроси 
и въпросите на заетостта.

компоненти на Стратегията на Съюза за 
растеж и заетост. За тази цел тя се опира 
на предварителната работа и 
обсъждания между Съвета, Комисията и 
социалните партньори в рамките на 
различните съгласувателни форуми по 
икономическите и социалните въпроси 
и въпросите на заетостта.

Or. en

Изменение 2

Предложение за решение на Съвета 
Член 2 - параграф 3

Текст, предложен от Комисията Изменение

3. Всяка делегация се състои от 
представители на европейските 
междуотраслови организации, които 
представляват или общи интереси, или 
по-специфични интереси на надзорния и 
управленския персонал и малкия и 
средния бизнес на европейско ниво.

3. Всяка делегация се състои от 
представители на европейските 
междуотраслови организации, които 
представляват или общи интереси, или 
по-специфични интереси на надзорния и 
управленския персонал и малкия и 
средния бизнес на европейско ниво.

Техническата координация на 
делегацията на работниците се 
осигурява от Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ETUC), 
а на тази на работодателите — от 
Конфедерацията на европейския бизнес
(BUSINESSEUROPE). ETUC и 
BUSINESSEUROPE гарантират, че 
становищата, изразени от специфичните 
и секторните организации, изцяло се 
вземат предвид в застъпените от тях 
позиции и, когато това е необходимо, 
включват представители на някои от 
тези организации в своите делегации.

Техническата координация на 
делегацията на работниците се 
осигурява от Европейската 
конфедерация на профсъюзите (ETUC), 
а на тази на работодателите — от 
Конфедерацията на европейския бизнес
(BUSINESSEUROPE). ETUC и 
BUSINESSEUROPE гарантират, че 
становищата, изразени от специфичните 
и секторните организации, изцяло се 
вземат предвид в застъпените от тях 
позиции и, когато това е необходимо, 
включват представители на някои от 
тези организации с право на изказване в 
своите делегации.

Or. en
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Изменение 3

Предложение за решение на Съвета 
Член 3 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Дневният ред на срещата на върха се 
определя съвместно от Съвета, 
Комисията и междуотрасловите 
организации на работниците и 
работодателите, участващи в работата 
на срещата на върха. За тази цел се 
провеждат подготвителни срещи между 
службите на Съвета и на Комисията, 
както и с ETUC и BUSINESSEUROPE.

1. Дневният ред на срещата на върха се 
определя съвместно и поравно от 
Съвета, Комисията и междуотрасловите 
организации на работниците и 
работодателите, участващи в работата 
на срещата на върха. За тази цел се 
провеждат подготвителни срещи между 
службите на Съвета и на Комисията, 
както и с ETUC и BUSINESSEUROPE.

Or. en

Изменение 4

Предложение за решение на Съвета 
Член 4 - параграф 1

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Срещи на върха се организират най-
малко два пъти в годината. Заседанията 
на срещите на върха се провеждат преди 
съответните пролетни и есенни сесии на 
Европейския съвет.

1. Срещи на върха се организират най-
малко два пъти в годината. Заседанията 
на срещите на върха се провеждат преди 
съответните пролетни и есенни сесии на 
Европейския съвет и резултатите от 
срещите на върха се представят за 
вземане на решения на следващите 
заседания на Европейския съвет.

Or. en

2. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на 
Комисията.


