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14.10.2020 A9-0183/2

Amendment 2
Гидо Райл, Франс Жаме, Елена Лици, Стефания Дзамбели, Николаус Фест, Петер 
Кофод, Доминик Билд, Харалд Вилимски
от името на групата ID

Доклад A9-0183/2020
Клара Добрев
Политики в областта на заетостта и социални политики на еврозоната за 2020 г.
(2020/2079(INI))

Предложение за резолюция (член 181, параграф 3 от Правилника за дейността) с 
цел заместване на предложението за незаконодателна резолюция A9-0183/2020

Резолюция на Европейския парламент относно политиките в областта на 
заетостта и социалните политики на еврозоната за 2020 г.

Европейският парламент,

— като взе предвид член 5 от Договора за Европейския съюз (ДЕС),

— като взе предвид член 54 от своя Правилник за дейността,

А. като има предвид, че кризата с COVID-19 има безпрецедентни последици за 
всички държави членки;

Б. като има предвид, че се очаква равнището на безработицата в еврозоната да се 
увеличи от 7,5% през 2019 г. до около 9,5% през 2020 г., при което ще са налице 
съществени разлики между държавите членки;

В. като има предвид, че наложените от правителствата ограничения на свободата на 
движение с цел борба с кризата с COVID-19 ще окажат значително въздействие 
върху социално-икономическото положение на гражданите на държавите членки, 
по-специално на най-бедните; като има предвид, че кризата с COVID-19 оказва 
непропорционално отрицателно въздействие върху много сектори и професии;

Г. като има предвид, че кризата с COVID-19 подчерта необходимостта от силни 
здравни и социални системи в държавите членки;

Д. като има предвид, че като цяло социалните инвестиции в държавите членки са от 
жизненоважно значение, за да се гарантира, че държавите членки разполагат с 
необходимите системи за предоставяне на своите граждани на висококачествени 
социални услуги, особено в областта на образованието, пенсиите и 
здравеопазването;

Е. като има предвид, че пазарите на труда на държавите членки и дори на конкретни 
региони в държавите членки се различават в много отношения и използват 
различни рамки; като има предвид, че в исторически план тези рамки са били 
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разработени на регионално и национално равнище в съответствие със специфични 
линии, тясно свързани с действащите системи за социална закрила;

Ж. като има предвид, че държавите членки вече бяха изправени пред структурни 
предизвикателства на пазара на труда още преди кризата с COVID-19, 
включително слабо участие и несъответствие между уменията и квалификацията; 
като има предвид, че са необходими целенасочени мерки на национално равнище, 
за да се подготвят неактивните лица за специфичните нужди на техните пазари на 
труда;

З. като има предвид, че едно от най-големите предизвикателства за малките и 
средните предприятия (МСП) в еврозоната е липсата на квалифицирана работна 
ръка; като има предвид, че в определени държави липсата на квалифицирани 
работници разкрива недостига на работна сила, а в други тя отразява 
структурното несъответствие между наличната работна ръка и потребностите на 
дружествата;

И. като има предвид, че държавите членки ограничиха икономическите последици от 
ограниченията на свободата на движение с цел борба с кризата с COVID-19, като 
регистрираха десетки милиони работници в краткосрочни схеми за принудителни 
отпуски по модела на германската програма Kurzarbeit (работа при непълно 
работно време), съгласно които правителствата плащат на работниците 60 – 85% 
от техните заплати при намалено работно време или без полагане на труд; като 
има предвид, че в края на август 2020 г. Комисията предложи разпределението на 
81,4 милиарда евро от новосъздадения инструмент за временна подкрепа с цел 
смекчаване на рисковете от безработица при извънредни обстоятелства (SURE);

Й. като има предвид, че според оценките в петте най-големи държави от ЕС 
9 милиона работници на намалено работно време, около 20% от регистрираните в 
такива схеми, са заети в „работни места зомби “ в отрасли, които ще продължат да 
изпитват трудности поради COVID-19, включително пътувания, туризъм, 
хотелиерство, развлечения и търговия на дребно; като има предвид, че ако 
субсидиите за заплати бъдат прекратени през 2021 г., тези 9 милиона души ще 
бъдат изложени на опасност да останат без работа; като има предвид, че тези 
„работни места зомби“ представляват 6% от общата заетост в ЕС1;

К. като има предвид, че цифровизацията и изкуственият интелект са от решаващо 
значение за всички икономически сектори, тъй като повишават 
конкурентоспособността и създават работни места и икономически просперитет; 
като има предвид, че технологичните промени доведоха до повишено търсене на 
хора със съответните умения; като има предвид, че въпреки че цифровизацията 
може, от една страна, да бъде възможност за създаване на работни места и 
социален напредък, от друга страна, тя може също така да бъде причина за 
безработица;

Л. като има предвид, че освен работата при намалено работно време, в целия ЕС са 
възприети и други форми на работа, като например работа от разстояние или 

1 Алианц, The risk of 9 million zombie jobs in Europe (Рискът от 9 милиона „работни места зомби“ в 
Европа), 17 юни 2020 г.
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дистанционна работа; като има предвид, че гъвкавото работно време и 
дистанционната работа могат да играят решаваща роля за запазването на 
работните места, както и за подпомагането на по-доброто равновесие между 
професионалния и личния живот;

М. като има предвид, че наложените от правителствата ограничения на свободата на 
движение с цел борба с кризата с COVID-19 доведоха до увеличаване на 
домашното насилие, което от своя страна доведе до увеличаване на бездомността; 
като има предвид, че увеличаването на бездомността през последното десетилетие 
има много различни причини, и като има предвид, че ефективното справяне с 
бездомността изисква от държавите членки да предприемат мерки в различни 
области, като здравеопазване, политика на пазара на труда и защита на жените 
срещу домашно насилие;

Н. като има предвид, че кризата с COVID-19 оказа непропорционално отрицателно 
въздействие върху хората с увреждания и техните семейства; като има предвид, че 
равнищата на бедност, включително детската бедност, все още са високи в много 
държави членки, и като има предвид, че много пенсионери също изпитват 
затруднения да покрият текущите си разходи;

О. като има предвид, че кризата с COVID-19 разкри и изостри проблемите, пред 
които са изправени много сезонни работници по отношение на здравното 
осигуряване, социалната закрила и подходящото работно време;

П. като има предвид, че през септември 2020 г. председателят на Комисията Урсула 
фон дер Лайен обяви, че 37% от фонда за възстановяване, който възлиза на 750 
милиарда евро, ще бъдат изразходвани за целите на Европейския зелен пакт;

1. изразява загриженост относно социалните последици от кризата с COVID-19 и 
въздействието на наложените от правителствата ограничения на свободата на 
движение, по-специално върху домакинствата с ниски доходи, семействата и 
уязвимите групи, като например възрастните хора и хората с увреждания, както и 
работниците, които работят на предна линия по време на кризата; призовава 
държавите членки да се въздържат от ограничаване на свободите, освен ако това е 
абсолютно необходимо;

2. потвърждава отново, че пазарът на труда и политиката по заетостта са от 
изключителната компетентност на държавите членки, и като такива отхвърля 
специфичните за всяка държава препоръки на Комисията;

3. изразява съжаление във връзка с факта, че в няколко държави членки равнището 
на младежката безработица продължава да бъде много високо; счита, че 
финансовите инструменти на ЕС в тази област не са ефективни и доведоха 
единствено до ограничени резултати; припомня, че според Специален доклад 
№ 3/2015 на Европейската сметна палата гаранцията за младежта е постигнала 
ограничен напредък и резултатите от нея не отговарят на първоначалните 
очаквания; във връзка с това подчертава необходимостта от това ефективността 
на гаранцията за младежта да се повиши във всяка държава членка, преди да се 
планира увеличаване на нейния бюджет; припомня на Комисията принципа на 
субсидиарност по отношение на младежката безработица, с която борба може да 
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се води по-добре на равнището на държавите членки, като се вземат предвид 
нуждите на националните, регионалните и местните пазари на труда;

4. припомня, че единствено държавите членки следва да вземат решения относно 
своите вътрешни политики, за да подпомагат младите хора в намирането на 
висококачествени работни места; призовава държавите членки да разработят и 
приложат необходимата регулаторна рамка за своите пазари на труда и да 
приспособят своите системи за образование и обучение, така че младите хора да 
отговарят на нуждите на пазара на труда; приканва държавите членки да въведат 
рамки за системите за дуално обучение;

5. отбелязва, че населението в Европа застарява; припомня, че демографските данни 
оказват значително въздействие върху пазара на труда; във връзка с това 
насърчава държавите членки да прилагат политики за обръщане на тенденцията 
на застаряване на континента, без да прибягват до инструмента за миграция, 
който води до социален дъмпинг; посочва необходимостта от повишаване на 
равнището на заетост и подобряване на цифровите умения на работниците на 
възраст над 50 години както чрез създаване на стимули за дружествата в различни 
области, така и чрез осигуряване на достъп до възможности за учене през целия 
живот;

6. отхвърля предложението за Европейска презастрахователна схема за обезщетения 
при безработица, тъй като тя представлява допълнителна стъпка към 
изграждането на трансферен съюз; счита, че такава схема не решава структурните 
национални или регионални проблеми на пазара на труда, които имат постоянен 
характер; призовава държавите членки вместо това да инвестират подходящо в 
политики по заетост и икономически реформи с цел предотвратяване на 
дълготрайната безработица;

7. подчертава, че новосъздаденият инструмент SURE трябва да бъде временен; 
призовава получаващите държави членки да използват част от финансирането по 
SURE за повишаване на уменията на хората, изложени на риск от безработица, 
така че те да могат да преминат към по-жизнеспособни сектори;

8. насърчава държавите членки да предприемат мерки за допълнително 
приобщаване и интегриране на хората с увреждания на пазара на труда;

9. насърчава държавите членки да гарантират, че заетите лица получават заплата, 
която им дава възможност за достоен живот в страната им; припомня във връзка с 
това, че всяко решение за определяне на минимални заплати е правомощие на 
държавите членки; изразява загриженост, че Комисията използва импулса, 
породен от коронавируса, за да продължи да дава тласък на собствената си 
програма по икономически, социални и екологични въпроси; отново заявява, че 
вече могат да бъдат постигнати в достатъчна степен конкурентни заплати 
посредством колективно договаряне и с помощта на профсъюзите;

10. счита, че пандемията от COVID-19 и наложените от правителствата ограничения 
на свободата на движение увеличиха драстично броя на часовете, през които 
служителите работят дистанционно; признава, че дистанционната работа има 
много социални и финансови ползи за служителите и предприятията; счита, че 
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способността на институциите и агенциите на ЕС да функционират дистанционно 
предоставя на институциите идеална възможност да намалят разходите за офис 
пространство; насърчава държавите членки да развиват, популяризират, 
подкрепят и регулират дистанционната работа и работата през платформи;

11. призовава държавите членки да гарантират достойни условия на труд на 
мобилните трансгранични работници и на сезонните работници;

12. подчертава, че МСП имат изключително важна роля за формирането на 
икономическия растеж и за създаването на работни места в ЕС; призовава 
държавите членки да засилят подкрепата си за МСП;

13. отбелязва, че равнищата на бедност все още са високи в много държави членки; 
подчертава, че създаването на достойни работни места е най-добрият инструмент 
за борба с бедността; подчертава, че бедността сред децата има много различни 
причини и че съответните въпроси, като здравеопазване, образование, грижи за 
децата, хранене и жилищно настаняване, са от компетентността и отговорността 
на държавите членки; насърчава държавите членки да се борят приоритетно 
срещу детската бедност;

14. насърчава държавите членки да гарантират, че техните данъчни системи и схеми 
за социална сигурност не представляват пречка за създаването на работни места; 
счита, че благоприятната за МСП правна среда е важно условие за икономически 
растеж; припомня, че силните и устойчиви социални системи са изградени върху 
добре икономики с добри резултати и добре функциониращи икономики;

15. отхвърля всякакви усилия в рамките на Европейския стълб на социалните права за 
стандартизиране на социалните политики и системите за социална закрила на 
държавите членки, тъй като това би подкопало ефективността на техните 
национални политики в тези области;

16. насърчава държавите членки да гарантират, че техните пенсионни системи 
остават адекватни и устойчиви за работниците и самостоятелно заетите лица; 
насърчава държавите членки да гарантират достойни пенсии за осигурителен стаж 
и възраст и да се борят срещу бедността сред пенсионерите;

17. приветства факта, че по време на кризата с COVID-19 много държави членки 
предприеха извънредни мерки с цел предотвратяване и справяне с бездомността 
чрез осигуряване на жилища при спешна нужда; насърчава държавите членки да 
обменят най-добри практики за справяне с нарастващия проблем с бездомността;

18. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на 
Комисията, както и на правителствата и парламентите на държавите членки.

Or. en


