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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
*** Процедура на одобрение 

***I Обикновена законодателна процедура (първо четене)
***II Обикновена законодателна процедура (второ четене)

***III Обикновена законодателна процедура (трето четене)

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено в 
проекта на акт.)

Изменения към проект на акт

Измененията към проекта на акт, внесени от Парламента, се 
обозначават в получер курсив.  Отбелязването в курсив е предназначено 
за съответните технически служби и се отнася до частите от проекта на 
акт, за които е предложено изменение с оглед изготвяне на 
окончателния текст (например очевидно грешни или липсващи части в 
текста на даден език). Предложенията за поправка подлежат на 
съгласуване със засегнатите технически служби.

Антетката на всяко изменение към съществуващ  акт, който проектът на 
акт има за цел да измени, съдържа трети и четвърти ред, където се 
посочват съответно съществуващият акт и засегнатата разпоредба от 
него. Възпроизведените части от разпоредба на съществуващ акт, която 
Парламентът желае да измени, но която остава непроменена в проекта 
на акт, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални заличавания, които 
засягат такива части от текста се обозначават по следния начин: [...].
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за 
заетост на държавите-членки
(COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2011)0006),

– като взе предвид член 148, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС, 
съгласно който Съветът се е консултирал с него (C7-0033/2011),

– като взе предвид член 55 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становището на комисията по икономически и парични въпроси (A7-0040/2011),

1. одобрява предложението на Комисията;

2. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

3. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в текста, одобрен от Парламента;

4. отново отправя отдавнашния си призив към Комисията и Съвета да гарантират, че 
Парламентът разполага с достатъчно време, във всеки случай не по-малко от пет 
месеца, за да изрази становището си относно интегрираните насоки (основни насоки 
за икономическите политики и насоки за заетостта) в рамките на европейския 
семестър и да изпълни консултативната си роля, както е определена в член 148, 
параграф 2 от Договора, по време на цялостното преразглеждане на насоките за 
политиките за заетост на държавите-членки, което се предвижда да се осъществи 
през 2014 г.;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

След оценката на предварителните национални програми за реформа (НПР), 
представени от държавите-членки в рамките на стратегията „Европа 2020“, и паралелно 
с представянето на първото годишно изследване на растежа Комисията прие на 12 
януари предложение за решение на Съвета, в което се предлага да се потвърди 
валидността за 2011 г. на интегрираните насоки за икономическите политики и 
заетостта на държавите-членки, приети през 2010 г1. Предложението отчита факта, че 
новите интегрирани насоки „Европа 2020“ трябва да бъдат изцяло транспонирани в 
мерките в рамките на политиките и в последователността на реформите на държавите-
членки, които трябва да бъдат представени в окончателните НПР до април 2011 г. 
Освен това предложението на Комисията се основава на ангажимента, включен в 
насоките за заетостта от 2010 г., насоките да останат непроменени, доколкото е 
възможно, до 2014 г., така че държавите-членки да могат да се съсредоточат върху 
тяхното прилагане.

Предложението за решение на Съвета се основава на член 148 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз (ДФЕС), според който Съветът трябва всяка 
година да изготвя насоки за политиките по заетостта на държавите-членки. Преди 
приемането на решение относно насоките ДФЕС предвижда Съветът да проведе 
консултации с Европейския парламент, както и с Комитета по заетост, Европейския 
икономически и социален комитет и Комитета на регионите. Съветът отправи искане за 
провеждане на консултации до Парламента на 26 януари 2011 г.

Интегрираните насоки за икономическите политики и политиките за заетост, приети 
през 2010 г., се състоят от основни насоки за икономическите политики, основани на 
член 121 от ДФЕС, и насоки за заетостта, основани на член 148 от ДФЕС. Тези два 
правни акта бяха приети като отделни, но все пак взаимосвързани инструменти, като 
заедно формират пакет от интегрирани насоки. Европейският парламент обсъди 
предложението за насоки за заетостта и на 8 септември 2010 г. прие законодателна 
резолюция, включително голям брой изменения (доклада „Öry“).

Докладчикът разбира целта на запазването на насоките за заетостта като цяло 
непроменени до средносрочния преглед на стратегията „Европа 2020“. Докладчикът 
обаче би искал да изтъкне важността на това интегрираните насоки за икономическите 
политики и заетостта да продължат да бъдат основен акцент в годишния преглед на 
стратегията „Европа 2020“. Комисията и Съветът трябва да гарантират, че 
интегрираните насоки са обединяващата връзка за европейския семестър. Ако 
ключовите послания на годишното изследване на растежа се отклоняват от 
съдържанието на насоките, те трябва съответно да бъдат изменени, за да са осигури 
последователност.

На последно място докладчикът отново отправя призивите на Парламента за ефективно 
управление на политиките за заетост и социалните политики от страна на държавите-

1 Решение 2010/707/ЕС на Съвета от 21 октомври 2010 г. относно насоки за политиките за заетост на 
държавите-членки (ОВ L 308, 24.11.2010 г., стр. 46)



RR\857441BG.doc 7/11 PE456.975v01-00

BG

членки, което трябва да включва участието на заинтересованите страни, в това число 
социалните партньори и парламентарните органи, в разработването, прилагането, 
наблюдението и оценката на националните програми за реформаЗа докладчика е също 
толкова важно отново да отправи отдавнашните призиви на Парламента към Комисията 
и Съвета да гарантират, че Парламентът разполага с достатъчно време, във всеки 
случай не по-малко от пет месеца, за да изпълни консултативната си роля по време на 
следващото цялостно преразглеждане на насоките за заетостта.
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СТАНОВИЩЕ НА КОМИСИЯТА ПО ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧНИ ВЪПРОСИ

на вниманието на комисията по заетост и социални въпроси

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за заетост 
на държавите-членки
(COM(2011)0006 – C7-0033/2011 – 2011/0007(CNS))

Докладчик по становище: Sharon Bowles

КРАТКА ОБОСНОВКА

Комисията по икономически и парични въпроси изразява своята подкрепа за това 
усилено да бъдат включени общите насоки на икономическите политики и на насоките 
за политиките за заетост на държавите-членки в рамката на европейския семестър и да 
се обърне особено внимание на това тяхното значение да не бъде намалено, съгласно 
заявената от Комисията и Съвета цел за увеличаване на ангажираността и 
демократичната отчетност.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по икономически и парични въпроси приканва водещата комисия по заетост 
и социални въпроси да включи в доклада си следните изменения:

Изменение 1

Проектопредложение за резолюция
Параграф 4

Текст, предложен от Комисията Изменение

4. отново отправя отдавнашния си 
призив към Комисията и Съвета да 
гарантират, че Парламентът разполага с 

4. отново отправя отдавнашния си 
призив към Комисията и Съвета да 
гарантират, че Парламентът разполага с 
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достатъчно време, във всеки случай не 
по-малко от пет месеца, за да изпълни 
консултативната си роля, както е 
определена в член 148, параграф 2 от 
Договора, по време на цялостното 
преразглеждане на насоките за 
политиките на заетост на държавите-
членки, което се предвижда да се 
осъществи през 2014 г.;

достатъчно време, във всеки случай не 
по-малко от пет месеца, за да изрази 
своето виждане относно 
интегрираните насоки (основни 
насоки за икономическата политика 
и насоки за заетостта) в рамките на 
европейския семестър и за да изпълни 
консултативната си роля, както е 
определена в член 148, параграф 2 от 
Договора, по време на цялостното 
преразглеждане на насоките за 
политиките на заетост на държавите-
членки, което се предвижда да се 
осъществи през 2014 г.;
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