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Изменение 2
Агнешка Козловска‑Райевич
от името на групата PPE

Доклад A8-0162/2019
Мариан Харкин
Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани 
със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
(2018/2120(INI))

Предложение за резолюция
Параграф 2

Предложение за резолюция Изменение

2. изтъква, че социалните цели и 
ангажименти на ЕС са също толкова 
важни, колкото и неговите 
икономически цели; подчертава, че 
необходимостта от инвестиране в 
социалното развитие не е само средство 
да се гарантира, че може да се постигне 
икономически растеж и сближаване, но 
също така трябва да бъде конкретна цел 
сама по себе си; приветства 
признаването на значението на 
социалния стълб и необходимостта от 
укрепване на социалното измерение на 
ЕС, както и да се реагира на неравенства 
в рамките на регионите и между тях; 
призовава Комисията и държавите 
членки да засилят социалните права 
чрез прилагането на европейския стълб 
на социалните права по такъв начин, че 
да се изгради истинско социално 
измерение за ЕС, включително като се 
вземат предвид последните проучвания 
и като се подобрят политическата 
видимост и въздействието на набора от 
основни показатели за заетостта и 
социалните показатели, като 
същевременно се изпълнят всички 
специфични за всяка държава 
препоръки, включително насочените 
към преобразуващи действия за един 
по-устойчив в социално, икономическо 

2. изтъква, че социалните цели и 
ангажименти на ЕС са също толкова 
важни, колкото и неговите 
икономически цели; подчертава, че 
необходимостта от инвестиране в 
социалното развитие не е само средство 
да се гарантира, че може да се постигне 
икономически растеж и сближаване, но 
също така трябва да бъде конкретна цел 
сама по себе си; приветства 
признаването на значението на 
социалния стълб и необходимостта от 
укрепване на социалното измерение на 
ЕС, както и да се реагира на неравенства 
в рамките на регионите и между тях; 
призовава Комисията и държавите 
членки да засилят социалните права 
чрез прилагането на европейския стълб 
на социалните права по такъв начин, че 
да се изгради истинско социално 
измерение за ЕС, включително като се 
вземат предвид последните проучвания 
и като се подобрят политическата 
видимост и въздействието на набора от 
основни показатели за заетостта и 
социалните показатели, като 
същевременно се изпълнят всички 
специфични за всяка държава 
препоръки, включително насочените 
към преобразуващи действия за един 
по-устойчив в социално, икономическо 
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и екологично отношение съюз; 
призовава Комисията да използва 20-те 
принципа на европейския стълб на 
социалните права като показатели за 
оценка на успеха на държавите при 
интегрирането на ангажимента им по 
социалния стълб в техните 
икономически политики, както и да 
укрепи капацитета си за наблюдение на 
социалното положение; подчертава, че 
заетостта и социалните 
съображения следва да бъдат 
поставяни наравно с икономическите 
съображения в рамките на 
процедурата при макроикономически 
дисбаланси;

и екологично отношение съюз; 
призовава Комисията да използва 20-те 
принципа на европейския стълб на 
социалните права като показатели за 
оценка на успеха на държавите при 
интегрирането на ангажимента им по 
социалния стълб в техните 
икономически политики, както и да 
укрепи капацитета си за наблюдение на 
социалното положение; подчертава, че 
показателите за заетост следва да 
бъдат поставяни наравно с 
икономическите съображения, като по 
този начин се дава възможност чрез 
тях да се постави начало на 
задълбочени анализи и коригиращи 
действия в съответните държави 
членки;

Or. en
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Изменение 3
Агнешка Козловска‑Райевич
от името на групата PPE

Доклад A8-0162/2019
Мариан Харкин
Европейски семестър за координация на икономическите политики: аспекти, свързани 
със заетостта и социалната политика, в годишния обзор на растежа за 2019 г.
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Предложение за резолюция
Параграф 40

Предложение за резолюция Изменение

40. подчертава, че всеобщият достъп 
до публични, основани на 
солидарността и адекватни пенсии за 
осигурителен стаж и възраст трябва да 
бъде гарантиран за всички; отчита 
предизвикателствата пред държавите 
членки за укрепване на устойчивостта 
на пенсионните системи, но подчертава 
значението на защитата на 
солидарността в тези системи; счита, че 
най-добрият начин за гарантиране на 
устойчиви, сигурни и адекватни пенсии 
за мъжете и жените е да се повиши 
общото равнище на заетост и да се 
създадат повече качествени работни 
места за всички възрасти, като се 
подобрят условията на труд и заетост, 
както и да се заделят необходимите 
допълнителни публични разходи; счита, 
че реформите на пенсионните системи 
следва да се съсредоточат, наред с 
другото, върху реалната възраст на 
пенсиониране и да отразяват 
тенденциите на пазара на труда, 
раждаемостта, здравето и финансовото 
положение, условията на труд и 
коефициента на икономическа 
зависимост; счита, че тези реформи 
трябва също да вземат предвид 
положението на милиони работници в 

40. подчертава, че всеобщият достъп 
до адекватни пенсии за осигурителен 
стаж и възраст следва да бъде наличен 
за всички; отчита предизвикателствата 
пред държавите членки за укрепване на 
устойчивостта на пенсионните системи, 
но подчертава значението на защитата 
на солидарността в тези системи; счита, 
че едни от най-добрите начини за 
гарантиране на устойчиви, сигурни и 
адекватни пенсии за мъжете и жените са 
да се повиши общото равнище на 
заетост и да се създадат повече 
качествени работни места за всички 
възрасти, да се подобрят условията на 
труд и заетост, както и да се допълнят 
задължителните пенсии с 
професионални, допълнителни и 
частни схеми; счита, че реформите на 
пенсионните системи следва да се 
съсредоточат, наред с другото, върху 
реалната възраст на пенсиониране и да 
отразяват тенденциите на пазара на 
труда, раждаемостта, здравето и 
финансовото положение, условията на 
труд и коефициента на икономическа 
зависимост; счита, че тези реформи 
трябва също да вземат предвид 
положението на милиони работници в 
Европа, и по-специално на жените, 
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Европа, и по-специално на жените, 
младите хора и самостоятелно заетите 
лица, подложени на несигурност, 
нетипични форми на заетост, 
периоди на принудителна 
безработица и намалено работно 
време;

младите хора и самостоятелно заетите 
лица;

Or. en
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Изменение 4
Агнешка Козловска‑Райевич
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Предложение за резолюция
Параграф 43

Предложение за резолюция Изменение

43. счита, че политиката на 
сближаване, като една от основните 
инвестиционни политики на 
Европейския съюз, е доказала своята 
ефективност за увеличаване на 
социалното сближаване и намаляване на 
неравенствата; насърчава държавите 
членки да се възползват изцяло от 
наличното финансиране за прилагане на 
европейския стълб на социалните 
права;

43. счита, че политиката на 
сближаване, като една от основните 
инвестиционни политики на 
Европейския съюз, е доказала своята 
ефективност за увеличаване на 
социалното сближаване и намаляване на 
неравенствата; насърчава държавите 
членки да се възползват изцяло от 
наличното финансиране; приветства 
по-тясното съгласуване на 
европейския семестър и политиката 
на сближаване;

Or. en


