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Легенда на използваните знаци

* Процедура на консултация
мнозинство от подадените гласове

**I Процедура на сътрудничество (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

**II Процедура на сътрудничество (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

*** Одобрение
мнозинство от всички членове на Парламента, освен в 
случаите по членове 105, 107, 161 и 300 от Договора за ЕО и 
член 7 от Договора за ЕС

***I Процедура на съвместно вземане на решение (първо четене)
мнозинство от подадените гласове

***II Процедура на съвместно вземане на решение (второ четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на общата 
позиция 
мнозинство от всички членове на Парламента за отхвърляне 
или изменение на общата позиция

***III Процедура на съвместно вземане на решение (трето четене)
мнозинство от подадените гласове за одобряване на 
съвместния проект

(Посочената процедура се базира на правното основание, предложено 
от Комисията.)

Изменения на законодателен текст

Измененията, внесени от Парламента, се обозначават в получер курсив. 
В случай на акт за изменение, дословно възпроизведените части от 
съществуваща разпоредба, която Парламентът желае да измени, а 
Комисията не е променила, се отбелязват с получер шрифт. Евентуални 
заличавания, които засягат такива пасажи, се обозначават по следния 
начин: [...]. Отбелязването в курсив е предназначено за съответните 
специализирани отдели и се отнася до частите от законодателния текст, 
за които е предложено изменение с цел изготвяне на окончателния 
текст (например очевидно грешни или липсващи части в дадена езикова 
версия). Поправките от този вид подлежат на съгласуване между 
съответните служби.
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ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ 
ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за решение на Съвета относно насоки за политиките за 
заетостта на държавите-членки
(COM(2007)0803 ЧАСТ V – C6-0031/2008 – 2007/0300(CNS))

(Процедура на консултация)

Европейският парламент,

– като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2007)0803) ЧАСТ 
V,

– като взе предвид член 128, параграф 2 от Договора за ЕО, съгласно който Съветът 
се е консултирал с него (C6-0031/2008),

– като взе предвид член 51 от своя правилник,

– като взе предвид доклада на комисията по заетост и социални въпроси и 
становищата на комисията по промишленост, изследвания и енергетика и на 
комисията по икономически и парични въпроси, както и на комисията по правата на 
жените и равенството между половете (A6-0000/2008),

1. одобрява предложението на Комисията във вида, в който е изменено;

2. отправя покана към Комисията да внесе съответните изменения в предложението 
си, съгласно член 250, параграф 2 от Договора за ЕО;

3. отправя покана към Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, 
одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4. призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе 
съществени изменения в предложението на Комисията;

5. възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на 
Съвета и на Комисията.

Изменение 1

Предложение за решение
Съображение 2

Текст, предложен от Комисията Изменение

Прегледът на националните програми за 
реформа на държавите-членки, които се 
съдържа в Доклада на Комисията за 

Прегледът на националните програми за 
реформа на държавите-членки, който се 
съдържа в Доклада на Комисията за 
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годишния напредък и в проекта на 
Съвместния доклад за заетостта, 
показва, че държавите-членки трябва да 
продължат да полагат усилия в следните 
приоритетни области:

годишния напредък и в проекта на 
Съвместния доклад за заетостта, 
показва, че държавите-членки трябва да 
продължат да полагат усилия за 
постигане на целите за пълна 
заетост, качество на работните 
места и социално сближаване в 
следните приоритетни области:

- привличане и задържане на повече 
хора в трудова заетост, увеличаване 
предлагането на работна сила и 
модернизиране на системите за 
социална защита,

- привличане и задържане на повече 
хора в качествената трудова 
заетост, увеличаване предлагането 
на работна сила и модернизиране на 
системите за социална защита,

- подобряване адаптивността на 
работниците и предприятията, както 
и

- подобряване адаптивността и 
безопасността на работниците и 
предприятията, както и

- увеличаване на инвестициите в 
човешки капитал посредством по-
добро образование и обучение.

- увеличаване на инвестициите в 
човешки капитал посредством по-
добро образование и обучение

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение насочва вниманието към водещите цели на насоките, а 
именно пълна заетост, качество на работните места и социално сближаване. 
Споменаването на качеството на работните места и включването на идеята за 
сигурността съответства на балансирания подход на гъвкава сигурност. Това е в 
съответствие с Доклада за съвместния анализ на европейските социални партньори 
относно главните предизвикателства пред трудовите пазари на Европа (18 октомври 
2007 г.), доклада на Европейския парламент относно гъвкавата сигурност от 29 
ноември 2007 г. и заключенията на Съвета по социална политика, заетост, 
здравеопазване и защита на потребителите от 5-6 декември 2007 г. относно общите 
принципи на гъвкавата сигурност.

Изменение 2

Предложение за решение
Съображение 6

Текст, предложен от Комисията Изменение

(6) С оглед на интегрирания 
характер на пакета от насоки 

(6) С оглед на интегрирания 
характер на пакета от насоки 
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държавите-членки трябва изцяло да
приложат Основните насоки на 
икономическата политика.

държавите-членки трябва изцяло да
вземат под внимание насоките за 
заетостта, когато прилагат
Основните насоки на икономическата 
политика .

Or. en

Обосновка

От интегрирания характер на насоките следва, че е необходимо в решението на 
Съвета по отношение на насоките за заетостта да се наблегне на факта, че 
държавите-членки следва да вземат под внимание насоките за заетостта, когато 
прилагат общите насоки на икономическата политика.

Изменение 3

Предложение за решение
Член 2а (нов)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Член 2а
При прилагането на насоките 
държавите-членки:
- вземат под внимание изискванията, 
свързани с насърчаването на високо 
ниво на заетост, гарантирането на 
подходяща социална защита, борбата  
срещу социалното изключване и 
високо равнище на образование, 
обучение и опазване на здравето на 
човека, както и
- се стремят да противодействат на 
дискриминацията въз основа полов, 
расов или етнически принцип, религия 
или убеждения, увреждания, възраст 
или сексуална ориентация.
Държавите-членки гарантират 
засиленото взаимодействие между 
насоките и отворения метод на 
координация в сферата на 
социалната защита и социалното 
включване.
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Or. en

Обосновка

Настоящите клаузи се основават на новите социални клаузи, включени в Договора за 
реформа. С цел укрепване на социалното измерение на обновената Лисабонска 
стратегия, също така е изключително важно държавите-членки да бъдат призовани 
да засилят взаимовръзката между насоките и отворения метод на координация в 
сферата на социалната защита и социалното включване. За целите на 
прозрачността е важно тези клаузи да бъдат включени в решението на Съвета.

Изменение 4

Предложение за решение
Приложение, параграфът след насока 17

Текст, предложен от Комисията Изменение

За изпълнението на тези цели 
действията трябва да се концентрират 
върху следните приоритети:

За изпълнението на тези цели 
действията трябва да се концентрират 
върху следните приоритети:

– привличане и задържане на 
повече хора в трудова заетост, 
увеличаване предлагането на работна 
сила и модернизиране на системите за 
социална защита;

– привличане и задържане на повече 
хора в качествената трудова заетост, 
увеличаване предлагането на работна 
сила и модернизиране на системите за 
социална защита;

– подобряване адаптивността на 
работниците и предприятията;

– подобряване адаптивността и 
безопасността на работниците и 
предприятията;

– по-големи инвестиции в човешки 
ресурс за подобряване на образованието 
и компетенциите.

– по-големи инвестиции в човешки 
ресурс за подобряване на образованието 
и компетенциите.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е съобразено с изменение 1.
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Изменение 5

Предложение за решение
Приложение, раздел 1, заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

1. Привличане и задържане на 
повече хора в трудовата заетост, 
увеличаване предлагането на работна 
ръка и модернизиране на системите за 
социална защита 

1. Привличане и задържане на 
повече хора в качествената трудова
заетост, увеличаване предлагането на 
работна ръка и модернизиране на 
системите за социална защита 

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е съобразено с изменение 1.

Изменение 6

Предложение за решение
Приложение, раздел 1, насока 19а (нова)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насока 19а 

Гарантиране на активната социална 
интеграция на всички и справяне с 
бедността и социалното изключване 
чрез съчетаване на помощ при ниски 
доходи, достатъчна за достойното 
съществуване на хората, и връзка към 
пазара на труда чрез възможности за 
работа или професионално обучение, 
или чрез по-добър достъп до 
получаването на валоризиращи 
социални услуги.

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение гарантира по-добро интегриране на активното включване в 
насоките за заетостта. То представя трите основни компонента на активното 
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включване: съчетаването на подходяща помощ при ниски доходи с възможностите на 
пазара на труда и по-добър достъп до качествени социални услуги. Като се има 
предвид, че постигнатият напредък по отношение на активното включване е 
анализиран чрез ОМК в сферата на социалната защита и социалното включване, 
активното включване също има принос за обновената Лисабонска стратегия. Това 
изменение съответства на призива за укрепване на взаимовръзката между насоките и 
ОМК в сферата на социалната защита и социалното включване.

Изменение 7

Предложение за решение
Приложение, раздел 2, заглавие

Текст, предложен от Комисията Изменение

2. Подобряване на адаптивността на 
работниците и предприятията

2. Подобряване на адаптивността и 
безопасността на работниците и 
предприятията

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение е съобразено с изменение 1.

Изменение 8

Предложение за решение
Приложение, раздел 2, насока 21

Текст, предложен от Комисията Изменение

Насърчаване на гъвкавостта, съчетана 
със сигурност на работното място и 
намаляване сегментацията на пазара на 
труда, отчитайки ролята на социалните 
партньори, чрез:

Насърчаване на гъвкавостта, съчетана 
със сигурност на работното място и 
намаляване сегментацията на пазара на 
труда, отчитайки ролята на социалните 
партньори, като се вземат предвид 
следните четири ключови 
компонента::

, - гъвкави и надеждни договорни 
разпоредби чрез съвременно трудово 
законодателство, колективно 
договаряне и организация на 
работата;



PR\706502BG.doc 11/17 PE400.670v01-00

BG

- цялостни стратегии за обучение 
през целия живот за гарантиране на 
трайна адаптивност и пригодност за 
заетост на работниците, особено на 
тези в най-уязвимо положение;
- ефективни активни политики на 
пазара на труда (АППТ), които 
помагат на хората да се справят с 
бързата промяна, да намалят 
периодите без трудова заетост и да 
се улесни преходът към нови работни 
места;
- съвременни системи за социална 
сигурност, които предоставят 
адекватна помощ при ниски доходи, 
насърчават заетостта и улесняват 
мобилността на пазара на труда.
Това предполага също:

- подобряване на законодателството в 
областта на заетостта и преразглеждане, 
при необходимост, на разпоредбите 
относно договорната основа и 
работното време,

- подобряване на законодателството в 
областта на заетостта и преразглеждане, 
при необходимост, на разпоредбите 
относно договорната основа и 
работното време и укрепване на 
правата на работниците независимо 
от техния статус на трудова 
заетост,

- мерки срещу недекларираната заетост, - мерки срещу недекларираната заетост,

- по-добро прогнозиране и управление 
на промяната, в това число 
икономическо преструктуриране, и по-
специално промени, свързани със 
свободната търговия, с оглед 
минимизиране на тяхната социална цена 
и улесняване на адаптацията,

- по-добро прогнозиране и управление 
на промяната, в това число 
икономическо преструктуриране, и по-
специално промени, свързани със 
свободната търговия, с оглед 
минимизиране на тяхната социална цена 
и улесняване на адаптацията,

- насърчаване и разпространение на 
иновативни и приложими форми на 
организацията на работата, с оглед 
подобряване качеството и 
производителността на труда, 
включително здраве и безопасност на 
работното място,

- насърчаване и разпространение на 
иновативни и приложими форми на 
организацията на работата, с оглед 
подобряване качеството и 
производителността на труда, 
включително здраве и безопасност на 
работното място,

- подкрепяне смяната на 
професионалния статус чрез 

Държавите-членки следва да 
приложат собствени насоки за 
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обучение, самостоятелна заетост, 
стартиране на бизнес и географска 
мобилност.

действие на базата на общите 
принципи на гъвкавата сигурност, 
приети от Съвета.

Вж. също интегрирана насока 
„Насърчаване на съгласуваността между 
макроикономическите, структурните 
политики и политиките по заетостта“ 
(№ 5).

Вж. също интегрирана насока 
„Насърчаване на съгласуваността между 
макроикономическите, структурните 
политики и политиките по заетостта“ 
(№ 5).

Or. en

Обосновка

Настоящото изменение въвежда в насоките балансирания подход на гъвкава 
сигурност, който е в съответствие с Доклада за съвместния анализ на европейските 
социални партньори относно главните предизвикателства пред трудовите пазари на 
Европа (18 октомври 2007 г.), доклада на Европейския парламент относно гъвкавата 
сигурност от 29 ноември 2007 г. и заключенията на Съвета по социална политика, 
заетост, здравеопазване и защита на потребителите от 5-6 декември 2007 г. 
относно общите принципи на гъвкавата сигурност. То включва четирите ключови 
компонента, както и факта, че държавите-членки следва да разработят собствени 
насоки за действие на базата на общите принципи на гъвкавата сигурност.

Изменение 9

Предложение за решение
Приложение, след насока 24, заглавие и параграф (нови)

Текст, предложен от Комисията Изменение

Списък на целите и 
ориентировъчните показатели:
Следните цели и ориентировъчни 
показатели бяха договорени в 
контекста на Европейската 
стратегия по заетостта:
- на всяко безработно лице се предлага 
нов старт преди достигане на 4 
месеца безработица, в случай че това 
са млади хора, и 12 месеца — в случай 
че са по-възрастни лица, под формата 
на обучение, повторно обучение, 
стаж на място, работа или друга 
мярка по заетостта, комбинирана, по 
целесъобразност, с продължаване на 
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помощта за търсене на работа,
- 25 % от трайно безработните лица 
следва да участват до 2010 г. в някоя 
от активните мерки под формата на 
обучение, повторно обучение, стаж 
на място или друга мярка по 
заетостта, с цел достигане на 
средната стойност на трите най-
напреднали държави-членки,
- търсещите работа в целия 
Европейски съюз да могат да получат 
информация за всички свободни 
работни места, обявени в службите 
по заетостта на държавите-членки,,
- увеличаване с пет години, на 
равнище Европейски съюз, на 
действителната средна възраст за 
напускане на пазара на труда към 
2010 г. (сравнено с 59,9 години през 
2001 г.),
- осигуряване до 2010 г. на грижи за 
деца за най-малко 90 % от децата 
между три години и задължителната 
възраст за започване на училище и за 
най-малко 33 % от децата под 
тригодишна възраст,
- свеждане на средното равнище на 
преждевременно напускащите 
училище в Европейския съюз до не 
повече от 10 % ,
- към 2010 г. най-малко 85 % от 22-
годишните в Европейския съюз следва 
да са завършили горната степен на 
средното образование,
- средното равнище на участие във 
формите на учене през целия живот в 
ЕС трябва да бъде най-малко 12,5 % 
от населението в трудоспособна 
възраст (групата между 25 и 64 
години).

Or. en
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Обосновка

За осигуряване на прозрачност, целите и ориентировъчните показатели в рамката на 
Европейската стратегия по заетостта следва да останат включени като 
приложение към насоките.
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ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

In its strategic report on the renewed Lisbon strategy for growth and jobs of 11 December 
2007, the Commission concludes that the Lisbon Strategy for Growth and Jobs is working. It 
proposes to the Spring Council 2008 to reaffirm the current guidelines for growth and jobs, 
including the employment guidelines, for the next cycle 2008-2010 and to focus on 
strengthening their implementation in Member States' National Reform Programmes.  

Your draftswoman shares the view that the renewed Lisbon Strategy is beginning to deliver 
results. According to the European Commission's latest economic forecasts, GDP growth in 
the EU has risen from 1,8 % in 2005 and is expected to increase to 2,9% in 2007 and to 2,4% 
in 2008. In 2007, 3.6 million new jobs were created in the EU and 4.5 million jobs are 
expected to be created in the period 2008-2009. The employment rate is currently around 65% 
of the total working-age population and is expected to move above 66% in 2009, whereas the 
unemployment rate is expected to move from 8.9% in 2005 to 7.3% in 2007 and 7.1% in 
2008. However, following the recent turbulences on the financial markets in the US and - to a 
somewhat lesser extent - in the EU, the estimated EU growth figures may have to be slightly 
moderated. Therefore, the EU needs to enhance its efforts to reinforce the so called 
knowledge triangle (research, education and innovation) at the heart of the Lisbon Strategy in 
order to create a growth dynamic of its own. 

Moreover, your draftswoman is of the opinion that the renewed Lisbon Strategy is not 
delivering for all European citizens. Particular attention needs to be drawn to the fact that 6 
million young people in the EU currently leave school early. That's 15% of all young people 
between 18 and 24. In 2006, youth unemployment represented 40% of total unemployment in 
the EU. Furthermore, 2006 unemployment rates were almost twice as high for non-EU 
nationals as for EU nationals. People with the lowest incomes are also hit: 78 million people -
or 16 % of the total EU population - are poor or are at risk-of-poverty. The fact that there are 
14 million working poor in the EU also shows that the Lisbon Strategy for growth and jobs is 
not delivering on social inclusion. 

Furthermore, the renewed Lisbon Strategy may have delivered more jobs but not always 
better jobs. Recent EUROSTAT figures show that the amount of fixed-term contracts and 
part-time employment in the EU as a whole has not decreased but that it is still gradually 
increasing. Whereas the amount of persons employed part-time moved from 16.2% to 18.1% 
between 2000 and 2006, the share of employees with a contract of limited duration has grown 
from 12,3% to 14.4%. Even more importantly, the share of involuntary fixed-term contracts in 
the EU between 2000-2005 has also increased to reach 7,5% for women and 6,7% for men. In 
2005, almost a third of women and men employees aged under 30 had fixed-term contracts 
and around 40% of these were employed in fixed-term jobs involuntarily. Furthermore, 
EUROSTAT estimates point out that public expenditure on active labour market policy 
measures has slightly decreased over the last few years: for the EU -15 from 0,701% of GDP 
in 2003 to 0,64% in 2004 and 0,544% in 2005 and for the entire EU from 0,62% in 2004 to 
0,525% in 2005. These figures show that Member States are currently not working towards a 
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balanced "flexicurity" approach.

Your draftswoman strongly supports the request of the European Spring Council 2007 that the 
common social objectives of Member States should be better taken into account within the 
Lisbon agenda, in order to ensure the continuing support for European integration by the 
Union's citizens. The European Spring Council also stressed the need to fight poverty and 
social exclusion, especially child poverty, and to give all children equal opportunities, in order 
to strengthen social cohesion. Given the fact that the current Lisbon Strategy is not delivering 
on social inclusion, your draftswoman recommends reorienting the current Lisbon strategy on 
Growth and Jobs towards a strategy based on growth, jobs and inclusion. In this respect, she 
would like to refer to the commitment of the European Council of 15 and 16 June 2006 
adopting the renewed EU Sustainable Development Strategy to make use of synergies 
between the Lisbon Strategy for growth and jobs and the EU Sustainable Development 
Strategy. These two strategies recognise that economic, social and environmental objectives 
can reinforce each other and should advance together. One of the key challenges of the EU 
Sustainable Development Strategy is the creation of a socially inclusive society whereby 
operational objectives and targets are put forward in order to reduce the number of people at 
risk of poverty and social exclusion, to significantly increase the labour market participation 
of women, older workers and migrants and to promote increased employment of young 
people. In line with the renewed EU Sustainable Development Strategy and the Council 
conclusions of 2007 on the Lisbon agenda, your draftswomen is of the opinion that it is 
essential to promote the adoption of common social standards at EU level as well as better 
implementation of the existing ones, to raise efforts to tackle work-in-poverty and to establish 
a link between the integrated guidelines on the one hand and the open method of coordination 
on social protection and social inclusion on the other hand. The introduction of new 
commitments within the guidelines allows strengthening the social dimension of the renewed 
Lisbon Strategy.  

In order to ensure that the renewed Lisbon Strategy would not only deliver more jobs but also 
better jobs, this report strongly recommends integrating a balanced "flexicurity" approach in 
the employment guidelines themselves. This report builds on the report of the European 
Parliament prepared by Ole Christensen and adopted in plenary on 29 November 2007 which 
proposed to the European Council to adopt a balanced set of common principles based on the 
creation of quality of employment and the strengthening of the values of the European social 
model. It also takes into account the conclusions of the EPSCO Council of 5-6 December 
2007 in which a number of common principles of flexicurity were adopted. In line with the 
recommendations of the social partners and the report of the European Parliament, the 
Council expressly recognised the importance of a solid, integrated and balanced "flexicurity" 
approach. Your draftswoman also welcomes the fact that the EPSCO Council invited the 
Commission to take the necessary steps to secure favourable conditions for a balanced 
implementation of the flexicurity approach by Member States and to launch a public initiative 
in close cooperation with the European social partners in order to facilitate the ownership of 
the principles by the relevant stakeholders on the labour market, and to raise the awareness of 
citizens of flexicurity, its underlying logic, its main elements and its implications.

Your draftswoman would like to stress the crucial importance of partnerships between 
governments at local, regional and national level, national parliaments, social partners and 
civil society in the implementation of the employment guidelines. A better involvement of all 
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stakeholders will improve the results of the employment strategy and enhance the public 
debate. 

Your draftswoman expresses her disappointment over the fact that the Lisbon Community 
Programme 2008-2010 contains only limited concrete commitments in the social field. 
Therefore, she urges the Commission to adopt an ambitious renewed Social Agenda by mid-
2008 which should form an integrative and important part of the Lisbon Strategy. The 
renewed social agenda should not only cover education, migration and demographic 
evolutions and help to address the skills gap, but should also contain clear commitments to 
strengthen the European Social Acquis in order to improve the quality of employment and to 
fight social exclusion, discrimination and poverty.  

In the light of the above, your draftswoman concludes that the current employment guidelines 
do not need a complete revision but rather need to be amended on very particular points. 
Although she supports the amendments of the Commission to the explanatory texts of the 
Employment guidelines, your draftswoman also calls for the revision of the guidelines 
themselves in order to increase the visibility of the needed changes. The proposed list of 
amendments to the employment guidelines relates in particular to strengthening the social 
dimension of the Lisbon strategy (and the visibility thereof), to the quality of employment in 
the guidelines through the introduction of a balanced flexicurity approach and to the 
introduction of a clause on active inclusion. Your draftswoman welcomes the fact that the 
European Commission includes the targets and benchmarks in the framework of the European 
Employment Strategy in the explanatory texts. For reasons of visibility, she recommends 
however that these targets and benchmarks also remain enlisted as an annex to the guidelines.
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