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1.9.2010 A7-0235/51 

Изменение  51 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0235/2010 
Csaba İry 
Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Предложение за решение 
Съображение 4 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(4) Лисабонската стратегия, стартирана 

през 2000 г., се основаваше на 

признаването на необходимостта на ЕС 

да увеличи своята производителност и 

конкурентоспособност, като 

едновременно с това увеличава 

социалното сближаване, в условията на 

глобална конкуренция, технологична 

промяна и застаряващо население. 

Лисабонската стратегия беше 

стартирана отново през 2005 г., след 

средносрочен преглед, който доведе до 

по-силно съсредоточаване върху 

растежа и върху повече и по-добри 

работни места. 

(4) Лисабонската стратегия, стартирана 

през 2000 г., се основаваше на 

признаването на необходимостта на ЕС 

да запази своята производителност и 

конкурентоспособност, като 

едновременно с това увеличава 

социалното сближаване, в условията на 

глобална конкуренция, икономически 

взаимозависимости и промени, 

технологична промяна и променящо се 

население. Лисабонската стратегия 

беше стартирана отново през 2005 г., 

след средносрочен преглед, който 

доведе до по-силно съсредоточаване 

върху растежа и върху повече и по-

добри работни места. В крайна сметка 

Лисабонската стратегия не успя да 

постигне целите си. Поради 

съсредоточаването върху 

конкурентоспособността, 

намаляването на разходите, 

разграждането на социалната 

държава, създаването на все по-

гъвкави трудови пазари, 

либерализирането на пазарите в общ 

план и дерегулирането на 

финансовите пазари в частност, тя 

засили неравенството в 

разпределението на доходите и 

богатството, нарастването на 

бедността, социалното изключване, 
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нископлатените работни места и 

несигурната трудова заетост. Сега е 

време за алтернативна стратегия на 

Европейския съюз за устойчиво 

развитие, социална справедливост и 

пълна заетост. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/52 

Изменение  52 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0235/2010 
Csaba İry 
Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Предложение за решение 
Съображение 7 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(7) Комисията предложи да се изработи 

нова стратегия за следващото 

десетилетие, стратегията „Европа 2020“, 

за да може ЕС да излезе от кризата 

по-силен, и да насочи икономиката си 

към интелигентен, устойчив и 

приобщаващ растеж. Пет основни 

цели, които са изброени в съответните 

насоки, представляват общи цели, 

насочващи действията на държавите-

членки и на Съюза. Държавите-членки 

следва да положат всички усилия да 

постигнат националните цели и да 

отстранят препятствията, които 

ограничават растежа. 

(7) Комисията предложи да се изработи 

нова стратегия за следващото 

десетилетие, стратегията „Европа 2020“, 

и в този контекст са необходими 

промени на съществуващите 

макроикономически политики (като 

например прекратяване на Пакта за 

стабилност и спиране на процесите 

на приватизация и либерализиране), с 

цел да се даде приоритет на 

създаването на висококачествени 

работни места с права за всички 

работници и с по-добри трудови 

възнаграждения, намаляване на 

бедността и засилване на социалното 

приобщаване и напредък. Пет основни 

цели, които са изброени в съответните 

насоки, представляват общи цели, 

насочващи действията на държавите-

членки и на Съюза. Държавите-членки 

следва да постигнат националните цели 

и да отстранят препятствията, които 

ограничават създаването на по-голям 

брой висококачествени работни 

места. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/53 

Изменение  53 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0235/2010 
Csaba İry 
Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Предложение за решение 
Съображение 8 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(8) Като част от всеобхватни „стратегии 

за излизане“ за икономическата криза, 

държавите-членки следва да проведат 

амбициозни реформи, за да осигурят 

макроикономическа стабилност и 

устойчивостта на публичните 

финанси, да подобрят 

конкурентоспособността, да намалят 

макроикономическите неравновесия и 

да подобрят показателите на пазара 

на труда. Прекратяването на 

данъчното стимулиране следва да се 

осъществи и координира в рамките на 

Пакта за стабилност и растеж. 

(8) Като част от всеобхватни „стратегии 

за излизане“ за икономическата криза, 

държавите-членки следва да проведат 

амбициозни реформи, за да осигурят 

подобрени макроикономически 

резултати, насочени към социално и 

екологично устойчиво развитие, да 

намалят макроикономическите 

неравновесия и да подобрят високото 

качество на заетостта и социалната 

защита. Данъчното стимулиране 

следва да продължи да се прилага през 

следващите три до пет години, за да 

се преодолее икономическата 

стагнация и увеличаването на 

безработицата. Координираните 

фискални стимули на равнище 

държави-членки и ЕС следва да бъдат 

ориентирани към икономическо 

възстановяване чрез целеви план на 

ЕС за възстановяване, който да 

включва в рационализиран вид 

равенство между половете във всички 

свои елементи, като всяка година се 

мобилизира 1% от БВП на ЕС за 

инвестиции в екологосъобразно и 

социално устойчиво развитие и по 

този начин се създаде стратегия за 

навлизане на пазара на нова, 
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висококачествена заетост. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/54 

Изменение  54 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0235/2010 
Csaba İry 
Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Предложение за решение 
Съображение 12 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

(12) Структурните реформи на ЕС и 

държавите-членки могат ефективно 

да допринесат за растежа и 

работните места, ако увеличат 

конкурентоспособността на ЕС в 

глобалната икономика, открият нови 

възможности за европейските 

износители и предоставят 

конкурентен достъп до жизнено 

важен внос. Поради това реформите 

следва да вземат предвид външното 

си отражение върху 

конкурентоспособността, за да се 

стимулира европейския растеж и 

участие на открити и справедливи 

пазари навсякъде по света. 

заличава се 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/55 

Изменение  55 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0235/2010 
Csaba İry 
Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Предложение за решение 
Приложение – Насока -7 (нова) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 Насока -7: Равенство между половете 

 Посредством конкретни цели за 

равенство между половете, 

интегриране на принципа за 

равенство между половете и 

специфични политически мерки, 

държавите-членки ще повишават 

заетостта сред жените, като изцяло 

се зачитат правата на жените и се 

премахва разликата в заплащането на 

жените и мъжете, дискриминацията 

и разликата между половете по 

отношение на равнищата на заетост 

и на безработица. Държавите-членки 

следва да се стремят да постигнат 

75% заетост на жените и мъжете 

(въз основа на щатни длъжности на 

пълно работно време) до 2020 г., наред 

с другото, чрез: 

 – повече публични и частни 

инвестиции, по-качествени 

обществени услуги и подкрепа за 

семействата и за отделните лица; 

 – осигуряване на достъпни, гъвкави и 

висококачествени услуги на разумни 

цени, по-специално достъп до детски 

заведения, като се полагат усилия за 

осигуряване на 50% от необходимите 

грижи за деца до 3-годишна възраст и 
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100% от грижите за деца от 3 до 6-

годишна възраст, както и по-добър 

достъп до грижи за други зависими 

лица, по-специално възрастни хора; 

 – намиране на решение във връзка с 

несигурните условия на труд, тъй 

като мнозинството засегнати от 

тези условия са жени; 

 – повече и по-добро оползотворяване 

на уменията на жените от 

малцинствени групи и жените 

мигранти; 

 – признаване на правата на 

помагащите съпрузи и партньори, 

съжителстващи на семейни начала, 

които в повечето случаи са жени, 

помагащи в сектори като занаяти, 

търговия, селско стопанство, 

рибарство и малки семейни 

предприятия, на подобаваща защита 

в областта на социалната сигурност, 

както и на защита на техния труд; 

 – подобряване на условията на труд и 

оценяване на труда в сектори, в 

които работят предимно жени (напр. 

грижи, домакинска дейност и 

определени сектори за предоставяне 

на услуги). 

 Държавите-членки следва да 

активизират усилията си за пълно 

прилагане на принципа за равно 

заплащане за равен труд и да се 

стремят да намалят разликата в 

заплащането на жените и мъжете 

под 5% до 2020 г. Тези цели ще бъдат 

подкрепени от предложението на 

Комисията за изменение на 

Директива 75/117/EИО – едно 

законодателно предложение, което е 

по-ефективно от съществуващото 

законодателство и предвижда мерки 

в случай на нарушаване на правото на 

равно заплащане, както и гарантира, 

че мерките са възпиращи и 

съразмерни (напр. по-големи санкции в 
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случай на повторно нарушение). 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/56 

Изменение  56 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0235/2010 
Csaba İry 
Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Предложение за решение 
Приложение – Насока 7 – параграф 1 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки следва да интегрират 

принципите на гъвкавата сигурност, 

одобрени от Европейския съвет, в 

своите политики за пазара на труда и 

да ги прилагат, като използват напълно 

подкрепата на Европейския социален 

фонд с оглед увеличаване на участието 

в пазара на труда и борбата със 

сегментирането и бездействието, 

неравенството между половете, като 

едновременно с това намаляват 

структурната безработица. Мерките за 

увеличаване на гъвкавостта и 

сигурността следва да са както 

балансирани, така и взаимно 

укрепващи се. Поради това държавите-

членки следва да въведат комбинация от 

гъвкави и стабилни трудови договори, 

активни политики за пазара на труда, 

ефективно обучение през целия живот, 

политики за насърчаване на 

професионалната мобилност, и 

адекватни системи за социална 

сигурност с цел подсигуряване на 

професионалните преквалификации, 

придружени от ясни права и 

задължения на безработните активно 

да търсят работа. 

Държавите-членки следва да интегрират 

и прилагат концепцията за „ДОБРА 

РАБОТА“, като използват напълно 

подкрепата на Европейския социален 

фонд с оглед увеличаване на участието 

в пазара на труда и борбата със 

сегментирането и нежеланото 

бездействие, неравенството между 

половете, като едновременно с това 

намаляват структурната безработица. 

Концепцията за „ДОБРА РАБОТА“ 

поставя силно ударение върху 

поощряване на качеството на 

работата, подобряване на 

социалната сигурност и социалното 

приобщаване, въвеждане на нови 

права за работниците и 

утвърждаване на вече 

съществуващите такива, както и 

насърчаване на здравословни и 

безопасни условия на труд, по-добро 

управление на социалния риск и 

съвместяване на професионалния и 

личния живот. Държавите-членки 

следва да предприемат енергични 

мерки за увеличаване на сигурността, 

като постепенно премахват 

несигурните форми на заетост и 

нетипичните трудови 

правоотношения, свързани с тях, с 
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оглед на ограничаването и 

намаляването на нетипичните 

форми на заетост, злоупотребата с 

които следва да се санкционира. 

Поради това държавите-членки трябва 

да въведат комбинация от сигурни и 

стабилни трудови договори, активни и 

приобщаващи политики за пазара на 

труда, ефективно обучение през целия 

живот, политики в подкрепа на правото 

на доброволно избраната 

професионална мобилност и 

ефективни, висококачествени системи 

за социална сигурност с цел 

подсигуряване на професионалните 

преквалификации, придружени от ясни 

права на безработните на подходящи 

престации и на индивидуално 

адаптирани мерки за намиране на 

качествена работа или обучение и за 

повишаване на техните умения и 

квалификация, по целесъобразност. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/57 

Изменение  57 
Thomas Händel, Ilda Figueiredo, Patrick Le Hyaric, Gabriele Zimmer, Nikolaos 
Chountis 
от името на групата GUE/NGL 

 

Доклад A7-0235/2010 
Csaba İry 
Насоки за политиките за заетостта на държавите-членки 

COM(2010)0193 – C7-0111/2010 – 2010/0115(NLE) 

Предложение за решение 
Приложение – Насока 7 – параграф 2 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

Държавите-членки следва да засилят 

социалния диалог и да се борят със 

сегментирането на пазара на труда чрез 

мерки, насочени срещу временната и 

несигурната заетост, непълната заетост 

и недекларирания труд. 

Професионалната мобилност следва да 

се поощрява. За качеството на 

работните места и условията на труд 

следва да действа чрез борба с ниското 

заплащане и с осигуряване на 

адекватна социална сигурност също и 

за хората със срочни трудови договори 

и за самостоятелно заетите лица. 

Услугите по заетост следва да се 

укрепят и да бъдат отворени за всички, 

включително млади хора и застрашени 

от безработица, а персонализирани 

услуги да са насочени към тези, които са 

най-откъснати от пазара на труда. 

Държавите-членки следва да използват 

социалния диалог и да се борят със 

сегментирането на пазара на труда чрез 

мерки, насочени срещу временната и 

несигурната заетост, дискриминацията 

на жени, мигранти, възрастни и лица 

с увреждания, срещу непълната заетост 

и недекларирания труд. Борбата с 

нерегламентираната трудова 

дейност следва да се води чрез 

упражняването на засилен контрол 

от страна на службите на 

инспектората по труда и органите 

от системата за социално 

осигуряване, както и чрез данъчни 

средства за лицата с нисък доход и за 

занаятчийските услуги. 

Професионалната мобилност следва да 

се поощрява чрез мерки в областта на 

трудовото, социалното и данъчното 

законодателство. За качеството на 

работата и условията на труд трябва 

да се действа чрез борба с ниското 

заплащане и с осигуряване на 

предпазваща от бедност социална 

сигурност също и за хората с несигурни 

и други видове нетипични трудови 

договори и за самостоятелно заетите 

лица. Държавите-членки следва да 

постигнат споразумение за 
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приемането на цел на равнище ЕС за 

минимално заплащане (чрез закон или 

чрез колективно трудово договаряне 

на национално, регионално или 

секторно равнище), което да 

осигурява възнаграждение в размер 

най-малко на 60% от съответната 

(национална, секторна и др.) средна 

работна заплата, както и в 

допълнение да състави график за 

изпълнението на тази цел във всички 

държави-членки. Услугите по заетост 

трябва да се укрепят ефективно и да 

бъдат отворени за всички, включително 

млади хора и по-специално тези, 

застрашени от безработица, като 

трябва да бъдат предвидени и 

подходящи мерки в контекста на 

активните и приобщаващи политики 

за пазара на труда, а персонализирани 

услуги да са насочени към тези, които са 

най-откъснати от пазара на труда.  

Or. en 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

С цел да се увеличи 

конкурентоспособността и да се 

повишат равнищата на участие, особено 

за ниско квалифицираните, както и в 

съответствие с насока 2 за 

икономическа политика, държавите-

членки следва да преразгледат 

данъчните и осигурителните системи, 

както и капацитета на публичните 

служби да предоставят необходимата 

подкрепа. Държавите-членки следва да 

увеличат участието на работната сила 

посредством политики за насърчаване 

на активното остаряване, равенството 

на половете и равното заплащане, както 

и пазарно интегриране на младите хора, 

лицата с увреждания, законните 

мигранти и други уязвими групи. 

Политиките за равновесие между 

професионалния и личния живот заедно 

с предоставянето на достъпни грижи и 

иновации в организацията на труда 

следва да целят повишаване на 

равнищата на заетост, особено сред 

младежта, по-възрастните работници и 

жените, и в частност за запазване на 

високо квалифицираните жени в 

научната и в техническата област. 

Държавите-членки следва също така да 

отстранят преградите пред достъпа на 

С цел да се насърчи екологично и 

социално устойчиво развитие и да се 

повишат равнищата на участие, особено 

за ниско квалифицираните, държавите-

членки следва да адаптират данъчните 

и осигурителните системи и да 

увеличат капацитета на публичните 

служби да предоставят необходимата 

подкрепа. Държавите-членки следва да 

увеличат участието на работната сила 

посредством политики за насърчаване 

на концепцията за „ДОБРА РАБОТА“, 

равенството между половете и равното 

заплащане за равен труд или труд с 

равна стойност, както и пазарно 

интегриране на младите хора, лицата с 

увреждания, мигрантите и други 

уязвими групи. Затова е необходима 

Европейска гаранция за младите хора, 

гарантираща правото на всеки млад 

човек в ЕС да получи подходяща, добре 

платена работа в съответствие с 

неговата квалификация и умения, 

стаж, допълнително обучение или 

смесена система на работа и обучение 

веднага, след като се изправи пред 

проблема с безработицата. 

Политиките за равновесие между 

професионалния и личния живот заедно 

с предоставянето на достъпни грижи и 
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пазара на труда на новодошли, да 

подкрепят самостоятелната заетост и 

създаването на работни места в области, 

включващи екологичната заетост и 

грижи, както и да насърчават 

социалните иновации. 

иновации в организацията на труда 

следва да целят намаляване на 

работното време, без загуба на 

възнаграждение и по този начин 

повишаване на равнищата на заетост, 

особено сред младежта, по-възрастните 

работници и жените, и в частност за 

запазване на високо квалифицираните 

жени в научната и в техническата 

област. Освен това, политиките за 

съвместяване на работа и личен 

живот следва да повишат 

сигурността при прехода 

посредством добра защита на 

работните места чрез повишаване на 

социалните права и социалната 

защита, с цел предотвратяване на 

евентуални рискове за доходите и 

гарантиране запазването и 

придобиването на пенсионни права, 

здравни осигуровки и др. при 

преминаването от едно работно 

място на друго, а също така и по 

време на периодите на отпуск (напр. 

отпуск за полагане на грижи за 

зависими лица, за допълнително 

обучение и образование, творчески 

отпуск и т.н.). Държавите-членки 

следва също така да насърчават 

съчетаването на професионалния и 

личния живот чрез осезаемо 

намаляване на средната 

продължителност на седмичното 

работно време без загуба на 

възнаграждение, както и чрез 

осезаемо намаляване на предвиденото 

в закона максимално седмично 

работно време и строго ограничаване 

на извънредния труд. Държавите-

членки следва също така да отстранят 

преградите пред достъпа на пазара на 

труда на новодошли, да подкрепят 

самостоятелната заетост и създаването 

на работни места в области, включващи 

екологичната заетост и по-специално 

висококачествени социални услуги, 

както и да насърчават социалните 
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иновации. Достъпът до пазара на 

труда за младите хора и тепърва 

навлизащите на този пазар лица 

следва да бъде осигурен чрез 

ограничаване на професионалния 

живот. 

Or. en 
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Текст, предложен от Комисията Изменение 

Усилията на държавите-членки за 

намаляване на бедността следва да 

целят насърчаване на пълното участие в 

обществото и икономиката и 

разширяване на възможностите за 

заетост, като напълно използват 

Европейския социален фонд. Усилията 

следва също така да се съсредоточат 

върху осигуряването на равни 

възможности, включително 

посредством достъпни, устойчиви и 

висококачествени услуги и публични 

услуги (включително онлайн услуги, в 

съответствие с насока 4), и в частност 

здравеопазване. Държавите-членки 

следва да въведат ефективни 

антидискриминационни мерки. Наравно 

с това, за да се борят със социалното 

изключване, да оправомощят хората и 

да насърчават участието на пазара на 

труда, системите за социална закрила, 

обучението през целия живот и 

активните приобщаващи политики 

следва да се засилят, за да се създадат 

възможности на различните етапи от 

живота на хората и да ги предпазят от 

риска от изключване. Системите за 

социална сигурност и пенсионните 

системи трябва да бъдат 

модернизирани, за да се осигури 

Държавите-членки следва да 

положат повече усилия за премахване 

на бедността, включително на 

условията, водещи до бедност за 

работещите. Усилията следва да целят 

насърчаване на пълното и свободно 

участие в обществения, 

политическия, културния и 

икономическия живот, както и 

разширяване на възможностите за 

заетост, като напълно се използва 

Европейският социален фонд. 

Усилията следва също така да се 

съсредоточат върху поддържането и 

осигуряването както на равни 

възможности, така и на достъп до 

устойчиви и висококачествени услуги и 

публични услуги на достъпни цени 

(включително онлайн услуги, в 

съответствие с насока 4), и в частност 

здравеопазване, по-специално по 

отношение на услугите в областта на 

социалните грижи, заетостта, 

здравеопазването и услугите в помощ 

на домакинствата. Държавите-членки 

следва да въведат активни и ефективни 

антидискриминационни мерки. Наравно 

с това, за да се борят със социалното 

изключване, да оправомощят хората и 

да насърчават участието на пазара на 
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пълното им разгръщане с цел да 

осигурят адекватна подкрепа за 

доходите и достъп до здравеопазване 

— предоставяйки по този начин 

социално сближаване — като в 

същото време останат устойчиви 

финансово. Осигурителните системи 

следва да се фокусират върху 

гарантиране на сигурност на доходите в 

случай на преквалифициране и върху 

намаляване на бедността, в частност за 

групи, които са с най-голям риск от 

социално изключване, такива като 

семейства само с един родител, 

малцинства, хора с увреждания, деца и 

млади хора, възрастни жени и мъже, 

законни мигранти и бездомните. 

Държавите-членки следва също така 

активно да насърчават социалната 

икономика и социалните иновации в 

подкрепа на най-уязвимите. 

труда, системите за социална закрила, 

обучението през целия живот и 

активните приобщаващи политики 

следва да се засилят, за да се създадат 

възможности на различните етапи от 

живота на хората и да ги предпазят от 

риска от изключване. Системите за 

социална сигурност и пенсионните 

системи трябва да бъдат 

модернизирани, за да се осигури 

пълното им разгръщане с цел да 

осигурят доход над прага на 

бедността и достъп до здравеопазване 

— предоставяйки по този начин 

социално сближаване. Осигурителните 

системи следва да се фокусират върху 

гарантиране на сигурност на доходите, в 

случай на преквалифициране, и върху 

намаляване на бедността, в частност за 

групи, които са с най-голям риск от 

социално изключване, като например 

малцинства, хора с увреждания, деца и 

млади хора, възрастни жени и мъже, 

мигранти и бездомните. Държавите-

членки следва да договорят 

споразумение в рамките на ЕС за 

премахване на уличната бездомност 

до 2015 г. и да се стремят да изградят 

рамка от интегрирани политически 

мерки, предлагащи достъп до 

достъпни прилични жилища с 

необходимото енергийно снабдяване 

за всички. На равнище ЕС Съветът 

следва да се договори относно целта 

за създаване на системи за минимален 

доход и системи, осигуряващи 

заместител на дохода, финансирани 

чрез задължителни отчисления, 

които трябва да осигуряват доходи в 

размер на най-малко 60% от 

еквивалентния среден национален 

доход, както и да определи график за 

изпълнението на тази цел. С цел 

премахване на детската бедност в 

Европейския съюз, държавите-членки 

следва да се задължат да я намалят 

наполовина до 2012 г., като това 

намаляване следва да се измерва не 
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само чрез икономически показатели. 

Те следва да предоставят достатъчно 

средства за постигането на тази цел. 

Излагането на дете, особено на дете 

от семейство с един родител, на риск 

от бедност е несъвместимо с целите 

на ЕС. Засегнатите родители следва 

да бъдат предпазени от този риск 

чрез осигуряване от службите по 

заетостта на безплатни грижи за 

децата, социално подпомагане и 

подпомагане, съобразено с всеки 

отделен случай. Държавите-членки 

следва също така активно да насърчават 

социалната икономика и социалните 

иновации, предназначени за справяне с 

различните социални рискове през 

различните периоди от живота, 

особено когато са засегнати най-

уязвимите. 

Or. en 

 

 


