
PR\920139BG.doc PE500.606v01-00

BG Единство в многообразието BG

ЕВРОПЕЙСКИ ПАРЛАМЕНТ 2009 - 2014

Комисия по заетост и социални въпроси

2012/2257(INI)

5.12.2012

ПРОЕКТОДОКЛАД
относно европейския семестър за координация на икономическата 
политика: заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на 
растежа за 2013 г.
(2012/2257(INI))

Комисия по заетост и социални въпроси

Докладчик: Veronica Lope Fontagné



PE500.606v01-00 2/32 PR\920139BG.doc

BG

PR_INI

СЪДЪРЖАНИЕ

Страница

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ.......................3

ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ: ПОДРОБНИ 
ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ......19

ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ ........................................................................................29



PR\920139BG.doc 3/32 PE500.606v01-00

BG

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ 

относно европейския семестър за координация на икономическата политика: 
заетост и социални аспекти в рамките на годишния обзор на растежа за 2013 г.

(2012/2257(INI))

Европейският парламент,

– като взе предвид член 3 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

– като взе предвид член 9 от Договора за функционирането на Европейския съюз 
(ДФЕС),

– като взе предвид членове 145, 148, 152 и член 153, параграф 5 от ДФЕС,

– като взе предвид член 28 от Хартата на основните права на Европейския съюз,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 28 ноември 2012 г. относно 
Годишния обзор на растежа за 2013 г. (ГОР) (COM(2012)0750), както и приложения 
към него проект на съвместен доклад за заетостта,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2011 г. относно 
Годишния обзор на растежа за 2012 г. (ГОР) (COM(2011)0815), както и приложения 
към него проект на съвместен доклад за заетостта,

– като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2012 г. относно Европейския 
семестър за координация на икономическите политики: изпълнение на 
приоритетите за 2012 г.1,

– като взе предвид своята резолюция от 1 декември 2011 г. относно Европейския 
семестър за координация на икономическите политики2,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 3 март 2010 г., озаглавено „Европа 
2020 Стратегия за интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж“
(COM(2010)2020),

– като взе предвид своята законодателна резолюция от 8 септември 2010 г. относно 
предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетостта на 
държавите членки: част II на Интегрирани насоки Европа 2020 3,

– като взе предвид Решение 2010/707/EС на Съвета от 21 октомври 2010 г. относно 
насоки за политиките за заетост на държавите членки4,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 18 април 2012 г., озаглавено „Към 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0408.
2 Приети текстове, P7_TA(2011)0542.
3 ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 116.
4 ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46.
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възстановяване и създаване на работни места“ (COM(2012)0173),

– като взе предвид въпроса с искане за устен отговор O-000120/2012 до Комисията и 
свързаната с него резолюция от 14 юни 2012 г. относно „Към възстановяване и 
създаване на работни места“1,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 23 ноември 2010 г., озаглавено 
„Програма за нови умения и работни места: европейски принос за постигане на 
пълна заетост“ (COM(2010)0682)2,

– като взе предвид своята резолюция от 26 октомври 2011 г. относно Програма за 
нови умения и работни места3,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 16 декември 2010 г., озаглавено 
„Европейската платформа срещу бедността и социалното изключване: европейска 
рамка за социално и териториално сближаване“ (COM(2010)0758),

– като взе предвид своята резолюция от 15 ноември 2011 г. относно Европейската 
платформа срещу бедността и социалното изключване4,

– като взе предвид Препоръка 2008/867/ЕО на Комисията от 3 октомври 2008 г. за 
общи принципи за активното приобщаване на лицата, изключени от пазара на 
труда5,

– като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено Инициатива 
„Възможности за младежта“ (COM(2011)0933),

– като взе предвид въпроса с искане за устен отговор B7-0113/2012 до Комисията и 
свързаната с него резолюция от 24 май 2012 г. относно инициативата „Възможности 
за младежта“6,

– като взе предвид съобщението на Комисията от 15 септември 2010 г., озаглавено 
„Младежта в движение: инициатива за разгръщане на потенциала на младите хора с 
цел постигане на интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж в Европейския 
съюз“ (COM(2010)0477),

– като взе предвид своята резолюция от 12 май 2011 г. относно „Младежта в 
движение“ — рамка за подобряване на системите за образование и обучение в 
Европа7,

– като взе предвид своята резолюция от 6 юли 2010 г. относно насърчаване на достъпа 
на младежта до пазара на труда и укрепване на статута на стажантите, 

                                               
1 Приети текстове, P7_TA(2012)0260.
2 Вж. поправката на съобщението от 26 ноември 2010 г.
3 Приети текстове, P7_TA(2011)0466.
4 Приети текстове, P7_TA(2011)0495.
5 ОВ L 307, 18.11.2008 г., стр. 11.
6 Приети текстове, P7_TA(2012)0224.
7 Приети текстове, P7_TA(2011)0230.
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практикантите и чираците1,

– като взе предвид своята резолюция от 7 септември 2010 г. относно развиване на 
потенциала за разкриване на нови работни места в нова устойчива икономика2,

– като взе предвид Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 г. за 
създаване на основна рамка за равно третиране в областта на заетостта и 
професиите3,

– като взе предвид Европейския пакт за равенство между половете (2011—2020 г.), 
приет от Съвета на 7 март 2011 г.,

– като взе предвид Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно 
Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската 
конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската 
общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие 
(CEEP)4,

– като взе предвид Директива 97/81/EО на Съвета от 15 декември 1997 година 
относно Рамково споразумение за работа при непълно работно време, сключено 
между Съюза на конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа 
(UNICE), Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и 
Европейската конфедерация на профсъюзите (ЕКП)5,

– като взе предвид член 48 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по бюджети и на комисията по регионално развитие 
(A7-0000/2011),

A. като има предвид, че размерите на последствията, свързани със заетостта и 
социалните въпроси, са значителни и понастоящем се задълбочават под 
въздействието на въведената в някои държави фискална консолидация в отговор на 
кризата на държавния дълг, както и на ограничената парична политика в еврозоната, 
което се различава от предприетите мерки от други големи икономически региони и 
не може ефективно да се справи с кризата на държавния дълг, нито да насърчава 
растежа; като има предвид, че еврозоната е в рецесия и ЕС е единственият голям 
регион в света, където безработицата нараства;

Б. като има предвид, че положението с безработицата през 2012 г. се влоши и 
очакванията за 2013 г. са песимистични; като има предвид, че в много държави 
членки сегментирането на пазара на труда продължава да нараства, дългосрочната 
безработица достига тревожни нива, средните доходи на домакинствата намаляват и 
показателите сочат тенденция на повишаване на нивата и задълбочаване на формите 

                                               
1 ОВ C 351 E, 2.12.2011 г., стр. 29.
2 ОВ C 308 E, 20.10.2011 г., стр. 6.
3 ОВ L 303, 2.12.2000 г., стр. 16.
4 ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43.
5 ОВ L 14, 20.1.1998 г., стр. 9.
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на бедност и социално изключване, както и увеличаване на бедността сред 
работещите и на социалната поляризация в тези държави;

В. като има предвид, че от 2008 г. насам безработицата нарасна значително и достигна 
25 милиона безработни в ЕС, което съответства на 10,5 % от населението в 
работоспособна възраст; като има предвид, че само през последните дванадесет 
месеца броят на безработните е нараснал с 2 милиона души; като има предвид, че 
спадът в безработицата е по-ясно изразен в тези държави, които предприемат по-
значителна фискална консолидация;

Г. като има предвид, че положението на пазара на труда е особено критично за 
младите хора, независимо от тяхната образователна степен, като те често се оказват 
с несигурни трудови договори и извършват неплатени стажове; като има предвид, 
че затрудненото положение на младите хора отчасти се дължи на несъответствието 
между придобитите умения и търсенето на пазара на труда, ограничената 
географска мобилност, преждевременното напускане на училище без получаване на 
квалификации, липсата на необходими умения и опит, несигурните условия на 
заетост, ограничените възможности за обучение и неефективните активни политики 
по отношение на пазара на труда;

Д. като има предвид, че в целия ЕС от петима млади хора повече от един са незаети 
(22,8 %), като младежката безработица надвишава 50 % в някои държави членки; 
като има предвид, че 8,3 милиона европейски граждани под 25 години не участват 
във форма на заетост, образование или обучение (т.нар. група NEET); като има 
предвид, че тези цифри продължават да нарастват и съществува риск от загуба на 
цяло поколение;

Е. като има предвид, че хората на близка до пенсионната възраст, трайно 
безработните, работниците от държави извън ЕС и нискоквалифицираните лица 
също са сред най-тежко засегнатите от кризата;

Ж. като има предвид, че през второто тримесечие на 2012 г. дългосрочната безработица 
е достигнала тревожни нива, като цифрите показват, че 11,1 милиона незаети 
европейски граждани са останали без работа в продължение на повече от 12 месеца, 
което възлиза на 4,6 % от активното население; като има предвид, че вероятността 
незаетите лица да си намерят работа е намаляла в повечето държави членки, 
особено в тези, въвели значителни мерки за фискална консолидация;

З. като има предвид, че в ЕС—27 приблизително 120 милиона души са застрашени от 
социално изключване, тъй като се намират в повишен риск от бедност, страдат от 
тежки материални лишения или живеят в домакинства, в които броят на работещите 
е много малък; 

И. като има предвид, че Комитетът за социална закрила (КСЗ) предупреждава за 
увеличаване на броя на хората в риск от бедност поради ниски доходи, както и за 
повишаване на бедността сред децата, на тежките материални лишения и на 
социалното изключване поради мерките за фискална консолидация;

Й. като има предвид, че постигането на растеж и високо ниво на заетост е необходимо 
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за възстановяването на икономиката, за фискалната консолидация и за 
устойчивостта на социалната държава и публичните финанси в дългосрочен план;

K. като има предвид, че на 30 януари 2012 г. Европейският съвет заяви, че „растежът и 
заетостта ще се възстановят само ако прилагаме последователен подход на широка 
основа, който съчетава разумна фискална консолидация, запазваща инвестициите в 
бъдещ растеж, стабилни макроикономически политики и стратегия за активна 
заетост, без да се нарушава социалното сближаване“;

Л. като има предвид, че фискалната консолидация трябва да продължи с оглед на 
високите нива на дълга и дългосрочните предизвикателства към публичните 
финанси; като има предвид, че фискалната консолидация може да има отрицателни 
последици върху растежа и заетостта в краткосрочен план, особено в държави в 
рецесия или с недостатъчни темпове на растеж, което излага на риск потенциала за
бъдещ растеж и създаване на работни места; като има предвид, че фискалната 
консолидация следователно трябва да продължи по начин, благоприятстващ 
растежа;

M. като има предвид, че въпреки неотложното положение напредъкът в държавите 
членки по отношение на осъществяването на целите на стратегията „Европа 2020“ 
не отговаря на очакванията; като има предвид, че установените в националните 
програми за реформи през 2012 г. ангажименти не са достатъчни, за да отговорят на 
повечето цели на равнището на ЕС;

Н. като има предвид, че инвестициите в научни изследвания и иновации, образование и 
обучение, основни области на икономически растеж и създаване на работни места 
са все още по-малки в ЕС, отколкото в главните му икономически партньори и 
конкуренти на други места по света;

O. като има предвид, че аспектите, свързани с пола, са от съществено значение за 
постигане на основните цели на ЕС за 2020 г., тъй като жените представляват най-
големия резерв от все още неизползваната работна сила; като има предвид че, 
жените формират по-големия брой на тези, които живеят в бедност в ЕС; като има 
предвид, че поради това е необходимо да се обърне по-голямо внимание на 
равенството между половете и на специалните политики, насочени към жените, през 
целия период на европейския семестър; 

П. като има предвид, че е необходимо да се гарантира по-голямо взаимодействие 
между заетостта, социалните и икономическите политики в контекста на 
европейския семестър;

Р. като има предвид, че е от съществено значение да се насърчава демократичният 
контрол, съпричастността и законността на всички участници в европейския 
семестър; като има предвид, че важна част от това е участието на Европейския 
парламент по подходящ начин;

С. като има предвид, че националните парламенти са представителите и гарантите на 
правата, получени и делегирани от гражданите; като има предвид, че прерогативите 
на националните парламенти следва да се зачитат напълно при въвеждането на 
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европейския семестър;

Основни послания с оглед на пролетното заседание на Европейския съвет

1. настоятелно призовава Европейския съвет да гарантира, че следните послания 
образуват част от неговите насоки в областта на политиките за европейския 
семестър през 2013 г. и предоставят мандат на своя председател да защитава тази 
позиция по време на пролетното заседание на Европейския съвет на 14—15 март 
2013 г.;

2. изразява съжаление относно факта, че приоритетите, определени по време на 
цикъла на европейския семестър през миналата година, по-специално свързаните 
със създаването на работни места, тяхното качество и борбата срещу бедността и 
социалното изключване, не са довели до очакваните резултати;

3. посочва, че икономическото положение и социалните последствия от кризата са се 
влошили още повече през последната година и поради това подчертава важността от 
повишаване на ангажираността на държавите членки за следване на насоките в 
областта на политиките за 2013 г., и по-специално в сферата на заетостта и 
социалната политика;

I. Цели на стратегията „Европа 2020“

4. призовава Европейския съвет да гарантира, че годишните насоки в областта на 
политиките, установени въз основа на Годишния обзор на растежа (ГОС), са 
насочени изцяло към постигането на всички цели на стратегията „Европа 2020“ за 
интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж;

5. изразява съжаление относно факта, че насоките в областта на политиките през 
2012 г. и тяхното прилагане не са били достатъчно ефективни по отношение на 
постигането на политическите цели, залегнали в стратегията „Европа 2020“;

6. изразява съжаление относно факта, че установените в националните програми за 
реформи за 2012 г. ангажименти не са достатъчни, за да отговорят на повечето цели 
на равнището на ЕС; подчертава загрижеността си относно факта, че текущите 
национални цели не са достатъчни за постигане на водещите цели на стратегията 
„Европа 2020“ относно безработицата, образованието и намаляването на бедността;

7. призовава държавите членки да приемат необходимите ангажименти в 
националните програми за реформи за 2013 г. с цел постигане на целите на 
стратегията „Европа 2020“;

8. призовава Европейския съвет да гарантира в насоките си в областта на политиките, 
че са предвидени достатъчно средства от ЕС за постигането на целите на 
стратегията „Европа 2020“; настоятелно призовава държавите членки по-ефективно 
да предвиждат средства за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“;

II. Създаване на работни места чрез структурни реформи и инвестиции, насочени 
към растеж
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9. изразява съжаление, че през миналата година повечето държави членки не спазиха 
своя ангажимент да представят Национален план за действие по заетостта (НПДЗ) 
като част от националните им програми за реформи (НПР) за 2012 г.; призовава 
държавите членки да спазят този ангажимент през 2013 г.; подчертава, че НПДЗ 
следва да включват всеобхватни мерки за създаване на работни места и 
екологосъобразна заетост, връзка между политиките по заетостта и финансовите 
инструменти, реформи на пазара на труда, ясен график за протичане на 
многогодишната програма за реформи през следващите 12 месеца, както и да 
посочват областите и регионите, които изпитват недостиг или излишък на 
специализация;

10. изразява съжаление, че Комисията не е направила НПДЗ задължително изискване и 
я призовава да наблюдава тяхното изготвяне през всяка година от цикъла на 
европейския семестър;

11. призовава държавите членки да приемат мерки, благоприятстващи създаването на 
работни места, като например реформи в данъчното облагане на труда, които 
осигуряват стимули за заетостта, да насърчават и осигуряват подкрепа за 
самостоятелната заетост и създаването на нови предприятия, да подобряват рамката 
за извършване на стопанска дейност, да улесняват достъпа на МСП до финансиране, 
да превръщат неофициалния и недеклариран труд в редовна трудова заетост, да 
реформират пазарите на труда с цел превръщането им в по-адаптивни, динамични и 
приобщаващи, да модернизират системите за определяне на заплати, за да се 
приведат възнагражденията в съответствие с развитието на производителността, да 
използват големия потенциал за осигуряване на заетост на сектори като зелената 
икономика, здравеопазването и социалните грижи и ИКТ;

III.Младежка безработица

12. призовава Европейския съвет да постави младежката безработица като приоритет в 
насоките в областта на политиките през 2013 г.;

13. призовава държавите членки да предприемат решителни мерки за борба с 
младежката безработица, включително целенасочени активни мерки в областта на 
политиките относно пазара на труда, мерки за преодоляване на несъответствието 
между търсените и предлаганите умения на пазара на труда, по-специално чрез 
предотвратяване на преждевременното напускане на училище или на програми за 
стажове и като се гарантира, че системите за образование и обучение осигуряват на 
младите хора необходимите умения по ефективен начин, както и че се насърчава 
младежкото предприемачество и се предоставя ефективна подкрепа за развитие на 
предприятията на млади хора и че се създават рамки, които гарантират 
преминаването от образование към трудова заетост;

14. настоятелно призовава държавите членки да разработят всеобхватни стратегии за 
младите хора, които не участват във форма на заетост, образование или обучение 
(NEET);

IV. По-адаптивни, динамични и приобщаващи пазари и по-добро качество на 
заетостта
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15. изразява съжаление, че Годишният обзор на растежа (ГОР) за 2013 г. не засяга 
качеството на работните места и че се обръща твърде малко внимание на 
създаването на необходимите предпоставки за повишаване на участието на пазара 
на труда, особено на жени, хора с увреждания и най-нуждаещите се лица;

16. припомня, че разликата между държавите членки по отношение на заетостта и 
социалните показатели се увеличава; посочва, че държавите членки с относително 
несегметирани пазари на труда, силни системи за социална сигурност и възможност 
временно да приспособят броя работни часове, работното време и други гъвкави 
характеристики на организацията на работа (вътрешна гъвкавост) са се оказали по-
устойчиви по отношение последиците за заетостта и социалните последици от 
кризата;

17. призовава пазарите на труда да бъдат по-адаптивни, динамични и способни да се 
приспособяват към смущения в икономическото положение, без да се предизвикват 
съкращения, както и да са по-приобщаващи и благоприятстващи повишаването на 
заетостта, по-специално за уязвимите групи и хората в неравностойно положение;

18. предупреждава, че мерките за бюджетна дисциплина не следва да излагат на риск 
нито качеството на заетостта, нито социалната закрила и стандартите за 
здравословни и безопасни условия на труд;

V. Инвестиции в образование и обучение

19. подчертава основната роля на образованието и обучението за постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“;

20. призовава държавите членки да гарантират ефективни инвестиции в образованието 
и обучението, като същевременно провеждат фискална консолидация;

VI. Гарантиране на качеството на обществените услуги и борба с бедността и 
социалното изключване 

21. изразява сериозна загриженост във връзка с увеличаването на бедността и 
безработицата сред всички възрастови групи от последния цикъл на европейския 
семестър през 2012 г. насам;

22. приветства факта, че ГОР за 2013 г. обръща внимание на бедността и социалното 
изключване, както и на справянето със социалните последици от кризата; призовава 
Комисията да подчертае тези мерки в конкретни препоръки за всяка държава, като 
обърне по-специално внимание на бедността сред работещите, сред хората, чиито 
връзки с пазара на труда са ограничени или липсват, както и на бедността сред 
възрастното население; призовава Европейския съвет да утвърди тези насоки като 
приоритетни;

23. призовава прилагането на интегрирани стратегии за активно включване да бъде 
основен елемент от дневния ред на социалните политики на ЕС и на държавите 
членки;
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VII. Провеждане на пропорционална и диференцирана фискална консолидация, 
благоприятстваща растежа, при същевременно гарантиране на
икономическото възстановяване и създаването на работни места

24. признава необходимостта от продължаване на програмите за фискалната 
консолидация, с цел гарантиране на устойчивостта на публичните финанси, но 
предупреждава за отрицателните краткосрочни последици за растежа и заетостта в 
резултат от тях, особено в държави в рецесия или с недостатъчни темпове на 
растеж;

25. счита, че фискалната консолидация трябва да продължи пропорционално и по 
начин, благоприятстващ растежа, и че ритъмът на консолидация трябва да бъде 
диференциран според фискалното пространство на държавите, за да се постигне 
правилен баланс между потенциалния отрицателен растеж, последиците за 
заетостта и рисковете по отношение на устойчивостта на дълга;

26. призовава Европейския съвет да гарантира съгласуваност между различните 
приоритети в насоките си в областта на политиките, така че фискалната 
консолидация да не излага на риск потенциала за растеж и създаване на работни 
места, да не повишава бедността и социалното изключване или да пречи на 
предоставянето на качествени обществени услуги; счита, че основен приоритет 
трябва да бъде въвеждането на интегрирани мерки за реформи и инвестиции, които 
насърчават растежа и създаването на работни места, като същевременно гарантират 
устойчивостта на публичните финанси;

27. подчертава необходимостта от постигане на правилен баланс между бюджетната 
консолидация и икономическите мерки, от една страна, и социалната политика, 
растежа и мерките във връзка със заетостта, от друга;

VIII.  Демократична легитимност и участие на гражданското общество

28. изразява загриженост, че Европейският парламент и националните парламенти 
продължават да изпълняват ограничена роля в европейския семестър; подчертава 
факта, че в насоките в областта на политиките в ГОР, предложени от Комисията, 
които трябва да бъдат одобрени от Европейския съвет, липсва парламентарно 
участие и поради това и демократична легитимност;

29. поддържа позицията, че Европейският парламент има решаваща роля за 
установяването на необходимата демократична легитимност; счита, че при липсата 
на правно основание за обикновена законодателна процедура, приложима по 
отношение на ГОР, Европейският съвет следва да вземе предвид забележките на 
Парламента при одобряването на насоките в областта на политиките, с цел 
гарантиране на демократичната легитимност;

Допълнителни усилия, които трябва да бъдат положени в областта на заетостта и 
социалната политика

Създаване на работни места чрез структурни реформи и инвестиции, насочени 
към растеж
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30. припомня, че за засилването на растежа и създаването на работни места се изискват 
политики по заетостта, които благоприятстват разкриването на работни места, 
улесняват положителния преход от едно работно място към друго и от безработица 
към заетост, увеличават предлагането на работна ръка и водят до по-добро 
съответствие между географското разпределение и уменията на работниците, от 
една страна, и потребностите на пазара на труда, от друга страна;

31. подчертава необходимостта от реформи на пазара на труда за повишаване на 
производителността и ефективността на труда с цел подобряване на 
конкурентоспособността на икономиката на ЕС и гарантиране на устойчив растеж и 
създаване на работни места; счита, че реформите на пазара на труда следва да се 
извършват по начин, който да насърчава качеството на работните места;

32. предлага държавите членки да намалят данъчното облагане на труда, когато 
фискалните условия го позволяват, особено що се отнася до нископлатените и 
нискоквалифицираните работници и уязвимите групи; счита, че добре планираните 
с оглед на целта временни намаления на вноските за социално осигуряване или 
програмите за субсидиране на работни места за новоназначени работници, по-
специално за нискоквалифицирани и трайно безработни, са много ефективни 
стимули за насърчаване създаването на работни места;

33. подчертава необходимостта от предприемане на необходимите реформи, за да се 
гарантира устойчивостта на пенсионните системи; счита, че пенсионната възраст 
следва да бъде свързана с по-голямата продължителността на живота, но припомня, 
че все още има възможност за увеличаване на действителната пенсионна възраст, 
без да се повишават задължително навършените години за пенсиониране, а като се 
намали ранното излизане от пазара на труда; счита, че за успешното увеличаване на 
действителната пенсионна възраст е необходимо реформите в пенсионната система 
да бъдат придружени от политики, които да създават възможности за заетост за по-
възрастните работници и достъп до учене през целия живот, както и да се създадат 
политики за данъчни облекчения, които да предоставят стимули за по-дълго 
оставане на работа, и да се осигури подкрепа за активен живот на възрастните хора 
и остаряване в добро здраве;

34. призовава Комисията да гарантира заедно с държавите членки, че програмите за 
бюджетна дисциплина не възпрепятстват създаването на мерки във връзка със 
заетостта и на политики за насърчаване на растежа и не излагат на риск социалната 
закрила; настоятелно призовава държавите членки да дадат приоритет на 
благоприятстващи растежа разходи, като например образование, учене през целия 
живот, научни изследвания и иновации, като същевременно гарантират 
ефикасността им;

35. приветства вниманието, отделено в приоритетите на ГОР за 2013 г., на използването 
на потенциала за създаване на работни места в основни сектори като зелената 
икономика, здравеопазването и социалните грижи и ИКТ; призовава Комисията и 
държавите членки да подкрепят инициативи, които улесняват развитието на тези 
сектори с висок потенциал за заетост;

36. припомня, че използването на пълния потенциал на тези нови сектори за създаване 
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на работни места ще изисква адаптиране, особено сред нискоквалифицираните и по-
възрастните работници, както и нови умения; призовава Комисията и държавите 
членки да предвидят необходимите умения в тези сектори, както и инвестициите в 
образование и обучение за осигуряването на тези умения;

37. изразява съжаление, че в приоритетите на Годишния обзор на растежа за 2013 г. 
изобщо не се споменават стъпки за прилагане на равенството между половете; 
счита, че значителното повишаване на участието на жените на пазара на труда е от 
основно значение за постигане на водещите цели на стратегията „Европа 2020“ във 
връзка с равнището на заетост; призовава Комисията и държавите членки да 
приемат необходимите мерки за насърчаване на по-високи равнища на заетост след 
жените, като например грижи на достъпни цени и грижи за децата, подходящи 
схеми за отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск и гъвкавост на 
работното време и място;

38. призовава държавите членки да подобрят средата за предприятията, особено за 
МСП и призовава Комисията и Европейския съвет да увеличат усилията за 
подобряване на единния пазар, да насърчат цифровата икономика и да поставят 
акцент върху разумното регулиране с цел намаляване на излишната бюрокрация; 
приветства Акта за единния пазар II и призовава за неговото бързо и цялостно 
изпълнение;

39. приветства признаването на значението на достъпа до финансиране за МСП, тъй 
като те са крайъгълният камък на заетостта и създаването на работни места в 
рамките на ЕС и имат значителен потенциал за справяне с младежката безработица 
и неравномерното присъствие на половете на пазара на труда; настоятелно 
призовава държавите членки да направят достъпа до финансиране за МСП 
абсолютен приоритет в техните национални планове за растеж;

40. призовава държавите членки да насърчат и подкрепят предприемачеството, 
включително социалното предприемачество и новосъздадените предприятия, по-
специално чрез програми за развитие на предприятията и достъп до финансиране;

41. подчертава необходимостта от пълно мобилизиране на инструментите и 
финансовата помощ на ЕС с цел постигане на целите на стратегията „Европа 2020“; 
призовава държавите членки да използват напълно структурните фондове с цел 
повишаване на възможностите за професионална реализация и ефективна борба със 
структурната, дългосрочната и младежката безработица;

Младежка заетост

42. призовава държавите членки да предприемат мерки за улесняване на прехода на 
младите хора от образование и обучение към пазара на труда; посочва в тази връзка 
успеха на „двойното професионално обучение“ в определени държави членки, което 
е осигурило най-високите равнища на заетост след младите хора в Европейския 
съюз;

43. приветства обявлението на Комисията, че ще представи пакет за младежката 
заетост; призовава държавите членки да насърчат и развият, в тясно сътрудничество 
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със социалните партньори, гаранция за младежта с цел на всеки млад човек в ЕС да 
се предложи работа, стаж, допълнително обучение или обучение и практика след 
максимален период четири месеца, през който е бил безработен; припомня, че това 
може да бъде съфинансирано от Европейския социален фонд; призовава Комисията 
да предостави на държавите членки и регионите техническа помощ за най-доброто 
използване на ЕСФ с цел създаване на схеми за гаранция за младежта;

44. приветства инициативата на Комисията за предлагане на препоръка на Съвета 
относно схемите за гаранция за младежта; призовава държавите членки и регионите 
да насърчат предприемачеството и самостоятелната заетост сред младите хора и да 
приложат конкретни програми за младежта, насочени към развитие на 
предприятията;

45. приветства предложението за по-доброто използване на Европейския социален 
фонд за създаване на мерки за младежка заетост през програмния период 2014—
2020 г.; призовава използването на средствата по ЕСФ за мерки, свързани с 
младежта, да бъде насочено специално към стажове/практики и предприемачество; 
приветства неизразходваните средства по структурния фонд от финансовия период 
на ЕС 2007—2013 г. да бъдат пренасочени за справяне с високата младежка 
безработица и за насърчаване на малките и средни предприятия;

Инвестиции в образование и обучение

46. подчертава значението на подобряването на уменията за мониторинг в конкретни 
сектори и/или региони и отстраняването на това несъответствие между търсените и 
предлаганите умения на пазара на труда възможно най-бързо; призовава Комисията 
и държавите членки да си сътрудничат в разработването на „Панорама на уменията 
в ЕС“ с цел предоставяне на изчерпателен преглед на потребностите от умения в 
ЕС;

47. призовава ЕС и държавите членки да засилят сътрудничеството и взаимодействието 
между сектора на образованието и обучението и предприятията, за да се предвидят 
потребностите от умения и системите за образование и обучение да се адаптират 
към нуждите на пазара на труда, с цел осигуряване на необходимите умения на 
работната сила и улесняване на прехода от образование и обучение към трудова 
заетост;

48. призовава държавите членки приоритетно да осигурят инвестиции в образованието, 
обучението, насърчаването на предприемачески умения и ученето през целия живот 
за всички възрастови групи не само чрез формалното, а също и чрез развиване на 
неформалното и самостоятелното учене; предупреждава, че съкращенията в 
бюджетите за образование водят до дългосрочни разходи в социален и 
икономически аспект;

49. подчертава факта, че прилагането на нови възможности за учене и използването по 
най-добрия начин на знанията, уменията и компетенциите, придобити извън 
формалното образование, могат да изиграят важна роля за повишаване на 
възможностите за професионална реализация; подчертава значението на 
валидирането на неформалното и самостоятелното учене; приветства 
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предложението на Комисията за препоръка на Съвета, която приканва държавите 
членки до 2015 г. да установят системи за валидиране, свързани с Европейската 
квалификационна рамка, включително с възможността за придобиване на пълна или 
частична квалификация въз основа на неформално или самостоятелно учене;

50. насърчава ефективното прилагане на националната квалификационна рамка като 
инструмент, който насърчава развитието на ученето през целия живот; отново 
призовава Комисията да превърне в реалност Европейския паспорт на уменията, за 
да се гарантира прозрачност и да се насърчи трансграничната мобилност на 
работещите;

51. подчертава необходимостта от подобряване на качеството, компетентността и 
статута на учителите като задължително условие за високорезултатна европейска 
система на образование и обучение; призовава Комисията и държавите членки да 
посветят необходимите усилия и ресурси за постигането на тази цел;

По-адаптивни, динамични и приобщаващи пазари и по-добро качество на 
заетостта

52. счита, че реформите на пазара на труда следва да бъдат насочени към повишаване 
на производителността и конкурентоспособността, като същевременно се запазва 
качеството на работните места; призовава Европейския съвет да обърне внимание 
на качеството на работните места в своите насоки в областта на политиките за 
2013 г., и по-специално на достъпа на работещите до основен набор трудови права, 
както е залегнало в Договорите, на които се основава ЕС, и без да нарушава 
законодателството на държавите членки;

53. счита, че структурните реформи на пазара на труда следва да въвеждат вътрешна 
гъвкавост за поддържане на заетостта по време на икономически спад и да 
гарантират качество на работните места, сигурност при смяна на работното място, 
схеми за обезщетения при безработица, основани на строги изисквания за 
активиране на изплащането им, които запазват стимулите за работа, като 
същевременно се гарантират достатъчни доходи, наличие на договорни 
споразумения за борба със сегментирането на пазара на труда, предвижда се 
преструктуриране на икономиката и се гарантира достъпът до учене през целия 
живот;

54. призовава държавите членки да се борят с наличието и разпространението на 
несигурни условия на труд и недействителна самостоятелна заетост, както и да 
гарантират, че хората с договори за временна заетост или непълно работно време 
или самостоятелно заетите имат адекватна социална закрила и достъп до обучение;

55. призовава държавите членки да опростят трудовото законодателство и да подкрепят 
и създадат условия за по-гъвкави трудови споразумения, по-специално за по-
възрастните и за младите работници, както и да насърчат мобилността на 
работещите чрез програми за подкрепа на мобилността;

56. призовава Комисията и държавите членки да предприемат мерки относно ниското 
ниво на трудова заетост на групите в неравностойно положение, включително на 
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хората от малцинствата (напр. ромското население) и на хората с увреждания;

57. призовава държавите членки да увеличат обхвата и ефективността на активните 
политики за пазара на труда в тясно сътрудничество със социалните партньори, 
взаимно подпомогнати от стимули за активизиране, като например програми за 
преминаване от социални помощи към заетост, както и подходящи системи за 
обезщетения с цел запазване на пригодността за заетост, предоставяне на подкрепа 
на хората за връщане на работа и гарантиране на условия за достоен живот;

58. призовава държавите членки да предвидят процесите на преструктуриране с цел 
запазване на работни места, насърчаване на вътрешната и външната мобилност и 
свеждане до минимум на евентуалните отрицателни последици от тези процеси; 
призовава държавите членки ефективно да прилагат националното законодателство 
и съществуващите директиви на ЕС, като например Директивата за сближаване на 
законодателствата на държавите членки в областта на колективните уволнения, 
Директивата относно прехвърлянето на предприятия и Директивата за създаване на 
обща рамка за информиране и консултиране на работниците и служителите в 
Европейската общност при съответното спазване на принципа на субсидиарност; 
счита, че фондовете на ЕС следва да изпълняват важна роля за избягване, свеждане 
до минимум или облекчаване на евентуалните отрицателни последици от процесите 
на преструктуриране;

59. призовава Комисията и държавите членки да гарантират ефективното изпълнение 
на Директива 2000/78/ЕО за създаване на основна рамка за равно третиране в 
областта на заетостта и професиите;

60. призовава Комисията и държавите членки да предприемат стъпки за подобряване на 
мобилността в рамките на пазарите на труда и между тях и да премахнат правните и 
административните пречки за свободното движение на работници в рамките на ЕС с 
цел задълбочаване на интеграцията на европейския пазар на труда; призовава 
държавите членки да увеличат използването на EURES, за да се повиши 
съответствието между работните места и търсещите работа на трансгранично 
равнище;

Гарантиране на качеството на обществените услуги, борба с бедността и 
насърчаване на социалното приобщаване

61. насочва вниманието към повишаването на бедността и безработицата сред всички 
възрастови групи; призовава поради това Комисията и държавите членки да 
приемат нови ангажименти за справяне с това положение, по-специално по 
отношение на бедността сред работещите, сред хората, чиито връзки с пазара на 
труда са ограничени или липсват, както и с бедността сред възрастното население;

62. призовава държавите членки да подобрят адекватността и ефективността на 
системите за социална закрила и да гарантират, че те продължават да действат като 
буфери срещу бедността и социалното изключване;

63. призовава държавите членки да изпълняват стратегии за активно приобщаване и 
подходящи и финансово достъпни висококачествени услуги и да прилагат 
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интегрирани подходи за постигане на качествена заетост с оглед предотвратяване на 
маргинализацията на хората с ниски доходи и на уязвимите групи;

64. призовава държавите членки да конкретизират в своите национални програми за 
реформи начините, по които ще бъдат използвани средствата на ЕС, за да се 
постигнат националните цели за борба с бедността, както и други цели от 
социалната сфера, заетостта и образованието, гарантиращи постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“;

65. призовава ЕС и държавите членки да гарантират, че всяка реформа на здравната 
система е насочена към подобряване на качеството, осигуряване на адекватност, 
финансова достъпност и универсален достъп, както и че гарантира устойчивост;

66. счита, че субсидии за наемане на работа, насочени към нови назначения от групите 
в неравностойно положение, са ефективен начин за повишаване на равнището на 
участието им на пазара на труда;

67. призовава държавите членки и Комисията да гарантират, че фискалната 
консолидация е съвместима с измерението, свързано със заетостта и социалните 
въпроси, на стратегията „Европа 2020“;

68. изразява загриженост относно социалното въздействие на кризата върху бедността 
сред жените; призовава Комисията да направи оценка на последиците от 
фискалната консолидация върху равенството между половете и заетостта сред 
жените;

69. призовава държавите членки да разработят мерки за намаляване на бедността сред 
работещите, като например насърчаване постигането на задоволителни равнища на 
участие на пазара на труда при домакинствата и улесняване на преминаването на 
по-високо платена работа за хората с ниски заплати или несигурни работни места; 
призовава държавите членки да се борят с бедността сред работещите чрез 
прилагане на политики в областта на пазара на труда, насочени към гарантиране на 
заплати за работещите, осигуряващи тяхната издръжка;

По-нататъшни усилия, необходими за подобряване на управлението, 
ангажираността и демократичната легитимност

70. призовава Европейския съвет и държавите членки да гарантират, че националните и 
регионалните парламенти, социалните партньори, публичните органи и 
гражданското общество участват активно в изпълнението и мониторинга на 
насоките в областта на политиките съгласно стратегията „Европа 2020“, както и в 
процеса на икономическо управление с цел гарантиране на съпричастност;

71. отново отправя призива си за увеличаване на демократичната легитимност на 
европейския семестър; призовава Европейския съвет да вземе предвид 
съображенията и предложенията, изразени от Европейския парламент при 
приемането на насоките му в областта на политиките за 2013 г.;

72. призовава Парламентът да бъде включен по подходящ начин в европейския 
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семестър, за да представлява интересите на гражданите и да допринесе за по-голяма 
легитимност на социалните политики, които трябва да се провеждат от държавите 
членки;

73. желае да бъде засилена ролята на националните парламенти по отношение на 
участието им в процеса на разработване на политиките в икономическата и 
социалната сфера в рамките на европейския семестър с цел постигане на по-голяма 
легитимност на взетите решения;

74. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, 
Комисията, правителствата и парламентите на държавите членки.
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ПРИЛОЖЕНИЕ КЪМ ПРЕДЛОЖЕНИЕТО ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ:
ПОДРОБНИ ПРЕПОРЪКИ ОТНОСНО СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИСКАНОТО 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Цели на стратегията „Европа 2020“

Препоръка 1: изпълнение на целите на стратегията „Европа 2020“

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Изпълнение на всички цели на стратегията „Европа 2020“ за интелигентен, 
устойчив и приобщаващ растеж.

Ангажиментите, посочени в националните програми за реформи за 2013 г., трябва 
да са достатъчни за постигане на целите на стратегията „Европа 2020“.

Държавите членки трябва по-ефективно да насочат използването на националните 
си бюджети за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“.

Гарантиране, че са предвидени достатъчно средства от ЕС за постигането на целите 
на стратегията „Европа 2020“.

Създаване на работни места чрез структурни реформи и инвестиции, насочени 
към растеж

Препоръка 2.1 относно Националните планове за работни места

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Държавите членки следва да представят Национален план за работни места (НПРМ) 
като част от Националните си програми за реформи (НПР) за 2013 г.

НПРМ трябва да включват всеобхватни мерки за създаване на работни места и свързана 
с околната среда заетост, връзка между политиките по заетостта и финансовите 
инструменти, реформи на пазара на труда, ясен график за въвеждане на 
многогодишната програма за реформи през следващите 12 месеца, както и да посочват 
сферите и регионите, които изпитват недостиг или излишък на специализация;

Препоръка 2.2 относно реформи в данъчното облагане на труда

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Държавите членки следва да предприемат реформи в данъчното облагане на труда, 
които стимулират заетостта.
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Държавите членки следва да обмислят намаляването на данъчното облагане на труда, 
когато фискалните условия го позволяват, особено чрез добре насочени временни 
намаления на вноските за социално осигуряване или програми за субсидиране на 
работни места за новоназначени работници, особено относно нископлатените и 
нискоквалифицираните работници, дългосрочно безработните и други уязвими групи.

Препоръка 2.3: борба срещу недекларирания труд

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Превръщане на неофициалния и недеклариран труд в редовна трудова заетост.

Препоръка 2.4: относно системите за определяне на заплати

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Модернизиране на системите за определяне на заплати, за да се приведат 
възнагражденията в съответствие с развитието на производителността.

Препоръка 2.5: реформи за гарантиране на устойчивостта на пенсионните системи

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Предприемане на необходимите реформи за гарантиране на устойчивостта на 
пенсионните системи въз основа на следното:

– -пенсионната възраст следва да бъде свързана с промените в продължителността на 
живота;

- – увеличаване на ефективната пенсионна възраст чрез намаляване на ранното 
излизане от пазара на труда (например чрез създаване на политики за данъчни 
облекчения, които да предоставят стимули за по-дълго оставане на работа);

- – необходимо е реформите в пенсионната система да бъдат придружени от политики, 
които да създават възможности за заетост за по-възрастните работници, да предоставят 
достъп до учене през целия живот и да осигуряват подкрепа за активен живот на 
възрастните хора и остаряване в добро здраве.

Препоръка 2.6 относно инвестиции, насочени към растеж 

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:
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Програмите за бюджетна дисциплина не следва да възпрепятстват мерки за създаване 
на заетост и политики за насърчаване на растежа, нито да излагат на риск социалната 
закрила.

Държавите членки следва да дадат приоритет на благоприятстващи растежа 
инвестиции в образованието, ученето през целия живот, научните изследвания и 
иновациите.

Препоръка 2.7: използване на потенциала за създаване на работни места в 
ключови сектори като зелената икономика, здравеопазването и социалните грижи 
и ИКТ

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Комисията и държавите членки следва да подкрепят инициативи и инвестиции, които 
улесняват развитието на сектори с висок потенциал за осигуряване на заетост, като 
например зелената икономика, здравеопазването и социалните грижи и ИКТ.

Призовава Комисията и държавите членки да предвидят необходимите умения в тези 
сектори, както и инвестициите в образованието и обучението за осигуряването на тези 
умения и благоприятстването на адаптирането на работниците, по-специално на 
нискоквалифицираните и по-възрастните.

Препоръка 2.8: структурни реформи за насърчаване на създаването на работни 
места сред жените

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Обръщане на необходимото внимание на интегрирането на принципа за равенство 
между половете в насоките в областта на политиките, които следва да бъдат приети от 
Европейския съвет.

Приемане на необходимите мерки за насърчаване на по-високи равнища на заетост след 
жените, като например грижи на достъпни цени и грижи за децата, подходящи схеми за 
отпуск по майчинство, бащинство и родителски отпуск и гъвкавост на работното време 
и място.

Препоръка 2.9: относно пълното изграждане на единния пазар

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Комисията и Европейският съвет следва да укрепят усилията за подобряване на 
единния пазар, да засилят цифровата икономика и да поставят акцент върху разумното 
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регулиране, за да се намали ненужната бюрокрация. Актът за единния пазар II следва 
да бъде изпълнен незабавно.

Препоръка 2.10: подобряване на средата за предприятията, особено за МСП

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Държавите членки следва да предприемат необходимите законодателни и 
административни действия за подобряване на рамката за извършване на стопанска 
дейност, особено за МСП.

Комисията и държавите членки следва да включат достъпа до финансиране за МСП 
като абсолютен приоритет в своите политически програми.

Държавите членки следва да насърчат и подкрепят предприемачеството, включително 
социалното предприемачество и новосъздадените предприятия, по-специално чрез 
програми за развитие на предприятията и достъп до финансиране.

Препоръка 2.11: пълно мобилизиране на фондовете на ЕС

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Държавите членки следва да използват максимално структурните фондове с цел 
увеличаване на пригодността за заетост и ефективна борба с младежката, структурната 
и дългосрочната безработица, както и с цел постигане на целите на стратегията „Европа 
2020“.

Младежка заетост

Препоръка 3.1: младежката заетост като приоритет

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Европейският съвет следва да постави младежката безработица като приоритет в 
насоките си в областта на политиките за 2013 г.

Мерките за борба с младежката безработица следва да включват:

– целенасочени активни мерки в областта на политиките относно пазара на труда;

– мерки за преодоляване на несъответствието в търсените и предлаганите умения на 
пазара на труда, по-специално чрез предотвратяване на преждевременното напускане 
на училище или на програми за стажове и като се гарантира, че системите за 
образование и обучение осигуряват на младите хора необходимите умения по 
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ефективен начин;

– рамки, които осигуряват прехода от образование и обучение към заетост;

– насърчаване на предприемачеството и самостоятелната заетост и прилагане на 
конкретни насочени към младежта програми за подкрепа за развитието на предприятия.

Препоръка 3.2: относно младите хора, които не участват във форма на заетост, 
образование или обучение (NEET)

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Държавите членки следва да разработят всеобхватни стратегии за младите хора, които 
не участват във форма на заетост, образование или обучение (NEET).

Държавите членки и регионите следва да насърчават и развиват, в тясно 
сътрудничество със социалните партньори, гаранция за младежта с цел на всеки млад 
човек в ЕС на възраст под 25 години да се предложи работа, стаж, допълнително 
обучение или комбинация от обучение и практика след максимум четири месеца без 
работа.

Комисията следва да предостави на държавите членки и регионите техническа помощ 
за подходящо използване на ЕСФ за създаване на схеми за гаранция за младежта.

Препоръка 3.3: по-мащабно използване на средствата на ЕС за борба с 
младежката безработица

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да
имат за цел следното:

По-мащабно използване на Европейския социален фонд за създаване на мерки за 
младежка заетост през програмния период 2014—2020 г. 

Насочване използването на ЕСФ за мерки, свързани с младежта, по-специално във 
връзка със стажове/практики и предприемачество.

Инвестиции в образование и обучение

Препоръка 4.1: справяне с несъответствията между търсени и предлагани умения

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Осъществяване на по-добър мониторинг на потребностите от умения в конкретни 
сектори и/или региони и бързо отстраняване на несъответствията между търсените и 
предлаганите умения.
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Комисията и държавите членки следва да си сътрудничат в разработването на 
„Панорама на уменията в ЕС“ с цел предоставяне на всеобхватен преглед на 
потребностите от умения в ЕС.

Насърчаване на сътрудничеството и взаимодействието между сектора на образованието 
и обучението и предприятията, за да се предвидят потребностите от умения и 
системите за образование и обучение да се адаптират към нуждите на пазара на труда, с 
цел осигуряване на необходимите умения на работната сила и улесняване на прехода от 
образование и обучение към трудова заетост;

Насърчаване на достъпа до учене през целия живот за всички възрастови групи не само 
чрез формалното, а също и чрез развиване на неформалното и самостоятелното учене.

Установяване на система за валидиране на неформалното и самостоятелното учене до 
2015 г., свързана с Европейската квалификационна рамка.

Ефективно прилагане на националната квалификационна рамка и превръщане на 
европейския паспорт на уменията в реалност.

Препоръка 4.2: инвестиции в образование и обучение

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Гарантиране на ефективни инвестиции в образованието и обучението, като 
същевременно се провежда консолидиция на публичните финанси.

Приемане на мерки и ресурси за подобряване на качеството, компетентността и статута 
на учителите.

По-адаптивни, динамични и приобщаващи пазари и по-добро качество на 
заетостта

Препоръка 5.1: относно реформи на пазара на труда

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Насърчаване на структурни реформи на пазара на труда за повишаване на 
производителността и ефективността на труда с цел подобряване на 
конкурентоспособността на икономиката на ЕС и гарантиране на устойчив растеж и 
създаване на работни места.

Реформите на пазара на труда следва да се основават на следното:

– въвеждане на вътрешна гъвкавост с цел поддържане на заетостта по време на 
икономически спад;
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– улесняване на положителния и сигурен преход от едно работно място към друго и от 
безработица към заетост;

– схеми за обезщетения при безработица, основани на строги изисквания за активиране 
на изплащането им, които запазват стимулите за работа, като същевременно се 
гарантират достатъчни доходи;

– договорни споразумения за борба със сегментирането на пазара на труда;

– предвиждане на икономическото преструктуриране;

– гарантиране на достъп до учене през целия живот;

– обръщане внимание на ниското ниво на трудова заетост на групите в неравностойно 
положение, включително на хората от малцинствата (напр. ромското население) и на 
хората с увреждания;

– увеличаване на предлагането на работна ръка чрез по-добро съответствие между 
географското разпределение и уменията на работниците, от една страна, и 
потребностите на пазара на труда, от друга;

– повишаване на обхвата и ефективността на активните политики за пазара на труда в 
тясно сътрудничество със социалните партньори, взаимно подпомогнати от стимули за 
активизиране, като например програми за преминаване от социални помощи към 
заетост, както и подходящи системи за обезщетения с цел запазване на пригодността за 
заетост, предоставяне на подкрепа на хората за връщане на работа и защита на 
достойните условия на живот;

– опростяване на законодателството в областта на заетостта и предоставяне на 
подкрепа и създаване на условия за по-гъвкави трудови споразумения, по-специално за 
по-възрастните и за по-младите работници.

Препоръка 5.2: насърчаване на мобилността на работещите

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Приемане на политики и мерки за насърчаване на мобилността в рамките на пазарите 
на труда и между тях, например чрез програми за подкрепа на мобилността.

Премахване на правните и административните пречки за свободното движение на 
работници в рамките на ЕС с цел задълбочаване на интеграцията на европейския пазар 
на труда.

Държавите членки следва да увеличат използването на EURES, за да се повиши 
осъществяването на връзка между работните места и търсещите работа на 
трансгранично равнище.

Препоръка 5.3: относно качеството на заетостта
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Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Европейският съвет следва да обърне внимание на качеството на работните места в 
своите насоки в областта на политиките за 2013 г., по-специално по отношение на 
достъпа на работещите до основен набор трудови права, както е установено чрез 
Договорите, на които се основава ЕС, и без да се засяга законодателството на 
държавите членки.

Гарантиране, че реформите на пазара на труда се извършват по начин, който да 
насърчава качеството на работните места.

Борба с наличието и разпространението на несигурни условия на труд и 
недействителна самостоятелна заетост, както и гаранции, че хората с договори за 
временна заетост или непълно работно време или самостоятелно заетите лица имат 
адекватна социална закрила и достъп до обучение.

Гарантиране на ефективното прилагане на Директивата за създаване на основна рамка 
за равно третиране в областта на заетостта и професиите.

Гарантиране на качеството на обществените услуги, борба с бедността и 
насърчаване на социалното приобщаване 

Препоръка 6.1: гарантиране на качеството на обществените услуги

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Гарантиране, че фискалната консолидация е съвместима с измерението на стратегията 
„Европа 2020“, свързано със заетостта и социалните въпроси, и не възпрепятства 
предоставянето на обществени услуги с високо качество.

Реформите на здравните системи следва да са насочени към подобряване на качеството, 
осигуряване на адекватност, финансова достъпност и универсален достъп, както и да 
гарантират устойчивост.

Препоръка 6.2: борба с бедността и насърчаване на социалното приобщаване

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да
имат за цел следното:

Справяне с увеличаването на бедността и безработицата сред всички възрастови групи, 
по-специално с бедността сред работещите, сред младите хора, чиито връзки с пазара 
на труда са ограничени или липсват, както и с бедността сред възрастното население. 

Подобряване на адекватността и ефективността на системите за социална закрила и 
гарантиране, че те продължават да действат като буфери срещу бедността и социалното 
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изключване.

Изпълнение на стратегии за активно приобщаване и подходящи и финансово достъпни 
висококачествени услуги и прилагане на интегрирани подходи за постигане на 
качествена заетост с цел предотвратяване на маргинализацията на групите с ниски 
доходи и на уязвимите групи.

Комисията следва да направи оценка на последиците от фискалната консолидация 
върху равенството между половете и заетостта и бедността сред жените.

Създаване на политики и мерки за намаляване на бедността сред работещите, като 
например насърчаване постигането на задоволително участие на пазара на труда при 
домакинствата и улесняване на преминаването на по-високо платена работа за хората, 
попаднали в клопката на ниските заплати или несигурните работни места.

Държавите членки следва да се борят с бедността сред работещите чрез прилагане на 
политики в областта на пазара на труда, насочени към гарантиране на заплати за 
работещите, осигуряващи тяхната издръжка.

Държавите членки следва да обмислят въвеждането на субсидии за наемане на работа, 
насочени към нови назначения от групите в неравностойно положение.

Държавите членки следва да конкретизират в своите национални програми за реформи 
начините, по които ще бъдат използвани средствата на ЕС за постигане на 
националните цели за борба с бедността и други цели от социалната сфера, заетостта и 
образованието, както и да гарантират постигането на целите на стратегията „Европа 
2020“.

Провеждане на пропорционална и диференцирана фискална консолидация, 
благоприятстваща растежа, при същевременно гарантиране на икономическото 
възстановяване и създаването на работни места

Препоръка 7: провеждане на пропорционална и диференцирана фискална 
консолидация, благоприятстваща растежа, при същевременно гарантиране на 
икономическото възстановяване и създаването на работни места

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Продължаване на програмите за фискална консолидация с цел гарантиране на 
устойчивостта на публичните финанси, като това трябва да се осъществи по 
пропорционален и благоприятстващ растежа начин.

Ритъмът на консолидация трябва да бъде диференциран според фискалното 
пространство на отделните държави, за да се постигне правилният баланс между 
потенциалния отрицателен растеж, последиците върху заетостта и рисковете по 
отношение на устойчивостта на дълга.
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Гарантиране на съгласуваност между различните приоритети и насоките на 
Европейския съвет в областта на политиките, така че фискалната консолидация да не 
излага на риск потенциала за растеж и създаване на работни места, да не повишава 
бедността и социалното изключване и да пречи на предоставянето на качествени 
обществени услуги.

Постигане на правилен баланс между бюджетната консолидация и икономическите 
мерки, от една страна, и социалната политика, растежа и мерките във връзка със 
заетостта, от друга.

По-нататъшни усилия, необходими за подобряване на управлението, 
ангажираността и демократичната легитимност

Препоръка 8: повишаване на демократичната легитимност за европейския 
семестър

Европейският парламент счита, че годишните насоки в областта на политиките, 
които трябва да бъдат приети от Европейския съвет въз основа на ГОР, следва да 
имат за цел следното:

Гарантиране, че националните и регионалните парламенти, социалните партньори, 
публичните органи и гражданското общество участват активно в изпълнението и 
мониторинга на насоките в областта на политиките съгласно стратегията „Европа 
2020“, както и в процеса на икономическо управление с цел гарантиране на 
съпричастност.

Европейският парламент следва да бъде включен по подходящ начин в европейския 
семестър.

Европейския съвет трябва да вземе предвид съображенията и предложенията, изразени 
от Парламента, при приемането на насоките си в областта на политиките за 2013 г.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст на настоящия доклад

На 28 ноември 2012 г. Комисията представи своя Годишен обзор на растежа (ГОР) за 
2013 г. (COM(2012)0750), като откри европейския семестър за икономическо 
управление за 2013 г. В ГОР се посочва това, което Комисията счита, че трябва да 
бъдат приоритетите на ЕС през следващите 12 месеца по отношение на политиките и 
реформите в областта на бюджета, икономиката, заетостта и социалната сфера. 

ГОР за 2013 г. призовава усилията на национално равнище и на равнището на ЕС да 
бъдат съсредоточени върху следните пет приоритета:

– провеждане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа

– възстановяване на нормалното кредитиране на икономиката

– стимулиране на икономическия растеж и конкурентоспособността за днешния и 
утрешния ден

– борба с безработицата и социалните последици от кризата

– модернизиране на публичната администрация

Комисията по заетост и социални въпроси изготвя самостоятелен доклад по собствена 
инициатива, за да обърне внимание на аспектите в ГОР, отнасящи се до заетостта и 
социалната сфера. Докладът ще предостави възможност на Парламента да изрази 
своите възгледи относно заетостта и социалното положение в ЕС, постигнатия 
напредък по отношение на постигането на целите на „Европа 2020“, свързани със 
заетостта и в социалната сфера, и съответните приоритети, заложени в съобщението на 
Комисията. С настоящия доклад Парламентът възнамерява да допринесе активно за 
напредъка на европейския семестър във връзка с пролетния Европейски съвет.

Ограничената роля на Парламента в европейския семестър представлява от 
демократична гледна точка недостатък, който трябва да бъде отстранен. За да се 
повиши демократичната легитимност на европейския семестър, Парламентът трябва да 
бъде включен в неговия процес по подходящ начин. Поради това докладчикът желае да 
подчертае отговорността на Европейския съвет да вземе предвид съображенията и 
предложенията, изразени от Парламента при приемане на насоките му в областта на 
политиките за 2013 г. 

С оглед избягване на повторението, докладът ще се съсредоточи по-скоро върху 
съдържанието на насоките в областта на политиките относно социалните аспекти и 
заетостта в Годишния обзор на растежа, отколкото върху процеса на европейския 
семестър.

Настоящата междуинституционална процедура и настоящият формат на Годишния 
обзор на растежа не предоставят на Парламента възможността да предлага конкретни 
изменения към насоките в областта на политиките, изложени в съобщението на 
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Комисията и неговите приложения. Докладът на Парламента ще бъде във формата, 
използван в случаите на законодателен доклад по собствена инициатива, съгласно 
посоченото в член 48 от Правилника за дейността на Европейския парламент, въпреки 
че не е законодателен INI доклад, а стандартен такъв.

Настоящият доклад се състои от предложения, какъвто е случаят със стандартните 
незаконодателни резолюции и приложението към предложение за резолюция, като 
включва специфични препоръки, които да бъдат приети от Европейския съвет в 
насоките му в областта на политиките. Този формат отразява предложения 
„квазизаконодателен“ характер и намерението да се повиши значимостта на позицията 
на Парламента в европейския семестър.

Годишен обзор на растежа за 2013 година

От последния ГОР през 2012 г. положението, свързано със заетостта и социалната 
сфера, се е влошило и перспективите за 2013 г. са песимистични. През последните 
дванадесет месеца броят на безработните е нараснал с 2 милиона души, достигайки 
равнище от 25 милиона безработни в ЕС (10,5 % от населението в работоспособна 
възраст). Сегментирането на пазара на труда продължава да нараства, дългосрочната 
безработица достига тревожни нива, средните доходи на домакинствата намаляват в 
много държави членки и показателите сочат тенденция на повишаване на нивата и 
задълбочаване на формите на бедност и социално изключване, както и увеличаване на 
бедността сред работещите и на социалната поляризация в тези държави.

Напредъкът по отношение на постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ не 
отговаря на очакванията. Ефективността на насоките в областта на политиките за 
2012 г. и ангажиментите, установени от държавите членки, както и тяхното изпълнение, 
са недостатъчни. Докладчикът счита, че насоките в областта на политиките, установени 
от Европейския съвет въз основа на ГОР, трябва изцяло да бъдат насочени към 
постигане на целите на стратегията „Европа 2020“. Вследствие на това държавите 
членки следва да приемат необходимите ангажименти в националните програми за 
реформи за 2012 г. за постигане на тази цел.

Високите равнища на дълга и дългосрочните предизвикателства за публичните 
финанси, произтичащи от финансовата криза, налагат фискална консолидация, за да се 
гарантира устойчивостта на публичните финанси и на нашата система за социална 
сигурност. Въпреки това докладчикът иска да отправи предупреждение за 
отрицателните последици на фискалната консолидация върху растежа и заетостта, 
особено в държави в рецесия или с недостатъчни темпове на растеж, което излага на 
риск потенциала за растеж и създаване на работни места . 

Докладчикът счита, че е необходимо да се постигне правилен баланс между фискалната 
консолидация и мерките за насърчаване на растежа и създаването на работни места. В 
този смисъл докладчикът приветства приоритета, посочен в ГОР за 2013 г., за 
провеждане на диференцирана фискална консолидация, благоприятстваща растежа. 
Ритъмът на фискална консолидация трябва да бъде диференциран според фискалното 
пространство на държавите, за да се постигне правилният баланс между потенциалния 
отрицателен растеж, последиците за заетостта и рисковете по отношение на 
устойчивостта на дълга, като това трябва да се извърши по начин, благоприятстващ 
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растежа.

Кризата засегна болезнено младите хора. В целия ЕС повече от един на петима млади 
хора са незаети (22,8 %), като младежката безработица надвишава 50 % в някои 
държави членки, а 8,3 милиона европейци под 25-годишна възраст не участват във 
форма на заетост, образование или обучение (NEET). Тези цифри продължават да 
нарастват и съществува риск от загуба на цяло поколение. Докладчикът призовава 
Европейския съвет да превърне младежката безработица в приоритет в насоките си в 
областта на политиките за 2013 г., а държавите членки да предприемат решителни 
мерки за борба с нея. 

Необходимо е да се разработят всеобхватни стратегии за младите хора, които не 
участват във форма на заетост, образование или обучение (NEET). В този смисъл 
докладчикът предлага държавите членки и регионите да насърчават и развиват, в тясно 
сътрудничество със социалните партньори, схеми за гаранция за младежта с цел на 
всеки млад човек в ЕС на възраст под 25 години да се предложи работа, стаж, 
допълнително обучение или обучение и практика след максимален период от четири 
месеца, през който е бил безработен.

Растежът и създаването на работни места трябва да са най-важният приоритет над 
всички останали съображения. В този смисъл държавите членки следва да приемат 
мерки, благоприятстващи създаването на работни места, като например реформи в 
данъчното облагане на труда, които стимулират заетостта, да насърчават и предоставят 
подкрепа за самостоятелната заетост и създаването на нови предприятия, да подобряват 
рамката за извършване на стопанска дейност и да улесняват достъпа на МСП до 
финансиране, да превръщат неофициалния и недеклариран труд в редовна трудова 
заетост, да реформират пазарите на труда с цел превръщането им в по-адаптивни, 
динамични и приобщаващи, да модернизират системите за определяне на заплати, за да 
се приведат в съответствие  възнагражденията с развитието на производителността, да 
използват високия потенциал за заетост на сектори като зелената икономика, 
здравеопазването и социалните грижи и ИКТ за създаване на работни места.

Разликата между държавите членки по отношение на заетостта и социалните 
показатели се увеличава. Държавите членки с относително несегментирани пазари на 
труда, силни системи за социална сигурност и възможност временно да приспособят 
броя работни часове, работното време и други гъвкави характеристики на 
организацията на работа (вътрешна гъвкавост) показват по-голяма устойчивост по 
отношение на последиците за заетостта и социалните последици от кризата. Държавите 
членки следва да се учат от добрите практики и да предприемат реформи на своите 
пазари на труда, като същевременно поддържат качеството на заетостта.

Нашите пазари на труда следва да са по-адаптивни, динамични и способни да се 
приспособяват към смущения в икономическото положение, без да предизвикват 
съкращения, както и да са по-приобщаващи и благоприятстващи повишаването на 
заетостта, по-специално за уязвимите групи и хората в неравностойно положение.

Докладчикът посочва, че въпреки високите равнища на безработица на нашия пазар на 
труда има свободни работни места поради несъответствия между географското 
разпределение и уменията на работниците, от една страна, и потребностите на пазара 
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на труда, от друга страна. В този смисъл мобилността на работещите и по-добрият 
мониторинг на потребностите от умения в конкретни сектори и/или региони са ключът 
за справяне с това.

Освен това пълното използване на високия потенциал за заетост на сектори като 
зелената икономика, здравеопазването и социалните грижи и ИКТ за създаване на 
работни места изисква нови умения и адаптиране на работниците. В този смисъл е 
необходимо да се насърчава сътрудничеството и взаимодействието между сектора на 
образованието и обучението и предприятията, за да се предвидят потребностите от 
умения и системите за образование и обучение да се адаптират към нуждите на пазара 
на труда.

На последно място, докладчикът изразява безпокойство във връзка с повишаването на 
бедността и безработицата сред всички възрастови групи и изисква борбата срещу
бедността и безработицата да бъде основен елемент в дневния ред на социалните 
политики на ЕС и на отделните държави членки. Държавите членки следва да прилагат 
интегрирани стратегии за активно приобщаване и да приемат нови ангажименти за 
справяне с това положение, по-специално по отношение на бедността сред работещите, 
сред хората, чиито връзки с пазара на труда са ограничени или липсват, както и с 
бедността сред възрастното население.


