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1.9.2010 A7-0235/60 

Изменение  60 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
от името на групата S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
от името на групата Verts/ALE 

 

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 9 в (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (9в) При разработването и 

прилагането на своите национални 

програми за реформи държавите-

членки следва да гарантират 

ефективно управление на политиките 

за заетост и социалните политики, 

като вземат предвид насоките, 

посочени в приложението. 

Заинтересованите страни, 

включително тези на регионално и 

местно равнище, както и субектите, 

засегнати от различните аспекти на 

стратегията „ЕС-2020“, 

парламентарните органи и 

социалните партньори следва да 

участват активно в планирането, 

изпълнението, мониторинга и 

оценката на тези програми, в това 

число и при определяне на целите и 

показателите. Държавите-членки 

следва да следят внимателно 

въздействието върху заетостта и 

социалната сфера на реформите, 

извършвани съгласно съответните 

национални програми за реформи. 
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1.9.2010 A7-0235/61 

Изменение  61 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
от името на групата S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
от името на групата Verts/ALE 

 

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 11 б (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (11б) Следователно реформите на 

държавите-членки следва да имат за 

цел насърчаването на растежа, водещ 

до увеличаване на заетостта, който 

се основава на принципа на МОТ за 

достоен труд и на принципа за „добра 

работа“ като водещи принципи, 

които следва да ръководят както 

създаването на работни места, така 

и интеграцията на пазара на труда. В 

тази рамка следва да се спазват и 

укрепват принципите на равно 

третиране и равно заплащане за 

равен труд на същото работно 

място, както е посочено в членове 18 

и 157 от ДФЕС. Особено внимание 

следва да се обърне и на намаляването 

на бедността сред нарастващия брой 

работещи бедни и на борбата с 

детската бедност. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/62 

Изменение  62 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
от името на групата S&D 

 

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 13 в (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

 (13в) Въз основа на значението на 

политиката на сближаване за 

подкрепа на заетостта и социалното 

приобщаване, за подкрепа на 

регионите за преодоляване на 

техните социално-икономически 

трудности и за намаляване на 

различията, както и за съобразяване с 

регионалните специфики, държавите-

членки следва да работят заедно, за 

да класифицират, допълват, 

координират и адаптират своите 

национални цели в рамките на 

съответната страна и помежду си, с 

цел да се намалят дисбалансите в 

икономическото развитие на 

регионите. 

Or. en 
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1.9.2010 A7-0235/63 

Изменение  63 
Jutta Steinruck, Alejandro Cercas 
от името на групата S&D 

Emilie Turunen, Marije Cornelissen 
от името на групата Verts/ALE 

 

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 16 а (ново) 
 

Текст, предложен от Комисията Изменение 

. (16а) При определяне на собствените 

си национални цели и подцели 

държавите-членки следва да се 

ръководят от основните цели, 

изброени в съответните насоки, като 

обръщат особено внимание на 

увеличаване на заетостта и 

намаляване на безработицата сред 

най-уязвимите групи, включително 

младите хора, повишаване на 

образователните нива, намаляване на 

процента на преждевременно 

напусналите училище и избавяне на 

хората от бедност. Напредъкът към 

постигане на целите и подцелите 

следва да бъде следен внимателно и да 

бъде оценяван спрямо целите на 

стратегията „Европа 2020“ и, по 

целесъобразност, да бъде 

преразглеждан или допълнителните 

цели и подцели следва да бъдат 

определени при преразглеждане на 

насоките за заетостта. 

Or. en 

 

 


