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Изменение 37
Хелен Фрицон, Агнес Йонгериус, Клара Добрев
от името на групата S&D

Доклад A9-0124/2020
Жузе Гушман
Насоки за политиките за заетост
(COM(2020)0070 – C9-0079/2020 – 2020/0030(NLE))

Предложение за решение
Съображение 7

Текст, предложен от Комисията Изменение

(7) Европейският парламент, 
Съветът и Комисията подписаха 
междуинституционална прокламация 
относно Eвропейския стълб на 
социалните права (14). В рамките на 
стълба се определят 20 основни 
принципа и права, целящи да 
допринесат за правилното и 
справедливо функциониране на 
пазарите на труда и социалните системи 
и разпределени в три категории: равни 
възможности и достъп до пазара на 
труда, справедливи условия на труд и 
социална закрила и приобщаване. 
Принципите и правата дават насока на 
нашата стратегия, като гарантират, че 
преходът към неутралност по 
отношение на климата и устойчивост на 
околната среда, цифровизацията и 
демографските промени са социално 
справедливи. Стълбът представлява 
референтна рамка за наблюдение на 
резултатите в областта на заетостта и 
социалните показатели на държавите 
членки, за стимулиране на реформите 
на национално, регионално и местно 
равнище и за съчетаване на 
социалното и пазарното измерение в 
днешната съвременна икономика, 
включително чрез насърчаване на 
социалната икономика.

(7) Европейският парламент, 
Съветът и Комисията подписаха 
междуинституционална прокламация 
относно стълба(14). В рамките на 
стълба се определят 20 основни 
принципа и права, целящи да 
допринесат за правилното и 
справедливо функциониране на 
пазарите на труда и социалните системи 
и разпределени в три категории: равни 
възможности и достъп до пазара на 
труда, справедливи условия на труд и 
социална закрила и приобщаване. 
Принципите и правата дават насока на 
нашата стратегия и трябва да бъдат 
конкретизирани, така че да 
гарантират, че преходът към 
неутралност по отношение на климата, 
устойчивост на околната среда и 
цифровизацията е социално справедлив 
и отчита демографските промени и 
предизвикателствата в тази връзка. 
Като се има предвид, че стълбът и 
неговите принципи представляват 
референтна рамка за наблюдение на 
резултатите в областта на заетостта и 
социалните показатели на държавите 
членки, насоките за заетостта могат 
да бъдат важен инструмент за 
държавите членки при 
разработването и прилагането на 
политики и мерки за по-устойчиво и 
приобщаващо общество и икономика, 
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като същевременно укрепват 
трудовите права и преследват целта 
за сближаване във възходяща посока с 
оглед допълнително развитие на 
европейския социален модел.

__________________ __________________
14 ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10. 14 ОВ C 428, 13.12.2017 г., стр. 10.
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Изменение 38
Хелен Фрицон, Агнес Йонгериус, Клара Добрев
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Жузе Гушман
Насоки за политиките за заетост
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Предложение за решение
Приложение I – Насока 7 – параграф 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Държавите членки следва да работят 
съвместно за осигуряване на социална 
закрила за мобилните работници, 
включително самостоятелно 
заетите лица, които работят в друга 
държава членка. Модернизирането на 
системите за социална закрила следва 
да благоприятства прилагането на 
принципите на европейския пазар на 
труда, като се осигурява устойчива 
социална закрила, която е 
универсална и трансгранична, няма 
пропуски в закрилата и в края на 
краищата осигурява производителна 
работна сила.
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