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Писмена декларация, внесена съгласно член 123 от Правилника за дейността, 
относно насърчаване на социалното приобщаване и борба с всички форми на 
дискриминация на пазара на труда1

1. Икономическата криза води до непропорционални рискове във връзка с 
пригодността за заетост и приобщаването на групите от обществото в най-
неравностойно положение. Тези групи се сблъскват с допълнителни пречки не само 
при получаването на достъп до пазара на труда, но също така и при опитите си за 
хармонично вписване в обществото.

2. Целта за борба със социалното изключване и дискриминацията е залегнала в 
Договорите.

3. Следователно в рамките на правомощията, предоставени й по силата на Договорите, 
Комисията се призовава да акцентира по-силно върху насърчаването на пазар на 
труда, благоприятстващ интеграцията и предлагащ възможности за лицата в 
неравностойно положение, като същевременно се провежда борба с всички форми 
на дискриминация, както и върху стимулирането на благоприятна среда за 
създаването на социални предприятия, които да реинвестират своите излишъци с 
цел постигането на по-обща социална или обществена цел.

4. Настоящата декларация, придружена от списък с имената на подписалите я лица, се 
предава на Комисията.

1 Съгласно член 123, параграфи 4 и 5 от Правилника за дейността на Европейския парламент, когато 
дадена декларация е подписана от мнозинството от членовете на Парламента, тя се публикува в 
протокола от заседанието съвместно с имената на подписалите я и се изпраща на адресатите, без обаче 
това да обвързва Парламента.


