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Предложение за резолюция 

Параграф 2 

 

Предложение за резолюция Изменение 

2. приветства факта, че в изготвения 

от Комисията годишен обзор на 

растежа (ГОР) се подчертава 

необходимостта да се обърне повече 

внимание на социалната 

справедливост в контекста на новите 

национални програми за стабилност 

и реформи, като се добавят три 

показателя за заетост (равнище на 

активност, младежка безработица и 

дългосрочна безработица) в 

процедурата при макроикономически 

дисбаланси; призовава настоятелно 

тези показатели да бъдат поставени 

наистина на равни начала със 

съществуващите показатели, така че 

да предизвикват задълбочени анализи 

в съответните държави членки и да 

гарантират допълнителни оценки на 

техните вътрешни дисбаланси, като 

се предлагат и контролират 

икономически и социални реформи; 

2. изразява съжаление поради факта, 

че три добавени социални показателя 

(равнище на активност, безработица 

сред младите хора и дългосрочна 

безработица) в доклада за механизма за 

предупреждение за 2016 г. нямат 

задействащ ефект и следователно 

крият риска да не предотвратят по-

нататъшното уронване на 

социалните стандарти; призовава 

следователно за включването на 

социални показатели, които 

задействат конкретни мерки на 

политиката за изкореняване на 

бедността и социалното изключване; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 20 

 

Предложение за резолюция Изменение 

20. счита, че внимателно 

обмислената гъвкава сигурност 

допринася за избягване на 

разпокъсаността на труда и за 

насърчаване на запазването на 

устойчива качествена заетост, но 

изразява загриженост, че гъвкавата 

сигурност не е била прилагана 

правилно в редица държави членки; 

призовава държавите членки и 

Комисията, по целесъобразност, да 

гарантират, че трудовите права и 

стандартите за социална сигурност 

са обезпечени при прилагането на 

модела на гъвкавата сигурност; 

призовава държавите членки да 

осъвременят нормативната си уредба за 

защита на заетостта, за да насърчават 

по-голяма стабилност при заетост и 

сигурност при преминаване от едно 

работно място на друго, а също и чрез 

по-голямо и по-добро сътрудничество 

между публичните и частните 

служби по заетостта, когато е 

приложимо, както и достъп на 

работниците и служителите до социална 

сигурност и социални права;няколко 

държави членки проведоха реформи с 

20. възразява срещу опита на 

Комисията да въведе отново 

неуспешната концепция за гъвкава 

сигурност, тъй като по-голямата 

гъвкавост доведе до по-голяма 

разпокъсаност на пазара на труда, 

повече несигурни работни места и 

превръщането на труда отново в 

стока, несигурност за работниците и 

служителите, психологически стрес 
и затрудняване на стабилното 

планиране на живота и воденето на 

достоен семеен живот; призовава 

държавите членки да осъвременят 

нормативната си уредба за защита на 

заетостта, за да гарантират 

висококачествени работни места със 

защита срещу уволнение, стабилна 

правна рамка за правата на 

синдикалните организации и 

колективните трудови договори и 

висококачествени обществени услуги 

за лицата в преход от едно работно 

място към друго, както и достъп на 

работниците и служителите до високи 

стандарти на социална сигурност и 

социални права; призовава Комисията 

да засили мониторинга върху 
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положителни последици, видими 

например благодарение на 

повишеното равнище на заетост, но 

изразява съжаление, че в някои случаи 

реформите в областта на труда са в 

полза на гъвкавостта за сметка на 

сигурността, което води до 

увеличаване на несигурността и до 

недостатъчна защита на заетостта; 
призовава Комисията да засили 

мониторинга върху злоупотребите с 

последователни срочни трудови 

договори и други последователни 

нетипични договори както в частния, 

така и в публичния сектор; 

злоупотребите с последователни срочни 

трудови договори както в частния, така 

и в публичния сектор; 

Or. en 
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Предложение за резолюция 

Параграф 58 

 

Предложение за резолюция Изменение 

58. призовава Комисията и държавите 

членки да работят заедно за премахване 

на препятствията пред справедливата 

трудова мобилност, тъй като 

свободното движение е основно право 

в ЕС, и от една страна да действат в 

посока увеличаване на равнището на 

заетост, а от друга страна да 
гарантират, че мобилните работници от 

ЕС се третират еднакво, по начина, 

по който се третират националните 

работници, и не са подложени на 

тормоз или дискриминация, и че 

техните права на заетост и социални 

права са гарантирани; 

58. призовава Комисията и държавите 

членки да работят заедно за премахване 

на препятствията пред основаната на 

права, социално сигурна и доброволна 
трудова мобилност, като гарантират, че 

мобилните работници от ЕС не са 

обект на злоупотреби; призовава във 

връзка с това за пълното прилагане на 

принципа на равно заплащане за 

еднакъв труд (и за труд с равна 

стойност) на едно и също работно 

място и за зачитане на 

колективните трудови договори; 

отхвърля всякакви опити на 

правителствата на държавите 

членки или на Комисията да 

дискриминират работници от ЕС или 

от трети държави, като ги 

изключват от свързаните с работата 

обезщетения; отхвърля всякакъв 

опит за преразглеждане на 

регламенти 883/2004 и 987/2009 по 

начин, който ограничава достъпа на 

граждани на ЕС и на ЕАСТ до 
социални помощи; 

Or. en 


