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Последващи действия във връзка с първия европейски семестър
и тематично наблюдение в областта на политиките по заетостта и социалните 

политики

Проект за заключения на Съвета

Съветът на Европейския съюз:

КАТО ПРИПОМНЯ изискванията на Европейския съвет да се направи необходимото всички 

действия, предприемани на равнището на Европейския съюз, да допринасят пълноценно за 

икономическия растеж и създаването на работни места,

КАТО ПРИПОМНЯ препоръките на Съвета относно политиките по заетостта в съответствие 

с член 148, параграф 4 от ДФЕС, както и други специфични за отделните държави 

препоръки, приети на 12 юли 2011 г., ангажиментите, поети от държавите-членки, участващи 

в пакта „Евро плюс“, и поканата на Европейския съвет към държавите-членки да отразят 

специфичните за отделните държави препоръки в националните си решения, свързани с 

бюджетите и структурните реформи1,

КАТО ПРИПОМНЯ постигнатото споразумение по пакета от шест законодателни акта, 

чиято цел е да се укрепи икономическото управление в ЕС — и по-специално в еврозоната —

и КАТО ПОДЧЕРТАВА, че политиките по заетостта и в областта на социалната закрила, 

както и участието в пазара на труда, играят основна роля за макроикономическата 

стабилност, по-специално чрез предотвратяването и коригирането на макроикономическите 

дисбаланси,

КАТО ПОДЧЕРТАВА, че заетостта има основна роля и за засилването на растежа, както бе 

отбелязано в доклада „Към европейски консенсус относно растежа“2,

  
1 EUCO 52/11
2 „Към европейски консенсус относно растежа“, доклад на полското председателство на 

Съвета на Европейския съюз



17423/11 mk/mv 3
DG G 2B BG

КАТО ПОДЧЕРТАВА, че въпреки малките подобрения през 2010 г. и 2011 г. заетостта не се 

е върнала на равнището отпреди кризисния период и че по-нататъшното възстановяване в 

това отношение е застрашено от кризата с държавния дълг, мрачните прогнози за растежа в 

световен план, намалените възможности за действие във фискалната област и ограниченията 

на ликвидността; КАТО ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО, че мерките за бюджетни ограничения, 

обусловени от неотложната необходимост от фискална консолидация, следва да се 

съпровождат от възстановяване на икономическия растеж и увеличаване на заетостта,

КАТО ОТЧИТА, че сегашната икономическа криза прибавя ново предизвикателство пред 

ангажимента на ЕС за пълна заетост и социално приобщаване, и КАТО ПОДЧЕРТАВА, че в 

съответствие с насоките за заетостта системите за социална закрила следва се разгърнат, за 

да се осигури подходящо подпомагане на доходите и подходящи услуги, като по този начин 

предпазват хората от бедността, и същевременно останат финансово устойчиви и насърчават 

участието в живота на обществото и в пазара на труда,

КАТО ПРИЗНАВА голямото разнообразие от условия на пазара на труда и системи за 

социална закрила в различните държави-членки, и особено неравномерното развитие по 

отношение на безработицата и създаването на работни места, КАТО ПОДЧЕРТАВА, че е 

важно в пълна степен да се отчитат както ролята на социалните партньори, така и различията 

на националните системи, и КАТО ПОТВЪРЖДАВА ОТНОВО, че всяка държава-членка 

следва да приоритизира действията си въз основа на възможностите за фискално 

маневриране и положението си спрямо икономическия цикъл3,

НАПРАВИ ПРЕГЛЕД на отбелязания напредък за постигане на водещите и националните 

цели на „Европа 2020“, свързани със заетостта и намаляването на бедността, НАБЕЛЯЗА, въз 

основа на Метода за наблюдение на резултатите в областта на заетостта за 2011 г., възможни 

теми на политиката, общи за редица държави-членки, с цел по-тясно тематично наблюдение, 

и АНАЛИЗИРА взаимодействието между политиките по заетостта и други 

макроикономически политики, включително въздействието им върху потенциалните 

макроикономически дисбаланси,

  
3 7397/11
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1. ПРИВЕТСТВА заключенията и анализа, изложени от Комитета по заетостта в доклада 
„Постигане на целта за заетост: напредък и тематично наблюдение“ (вж. 17239/11) и 
като резултат от първата година на изпълнение на Европейската стратегия по заетостта 
в контекста на „Европа 2020“ изтъква следното:

1.1. Необходимо е да се създадат 17,6 млн. нови работни места с цел в Европейския 
съюз да се достигне равнище на заетост от 75 % до 2020 г. ЕС като цяло и 
повечето държави-членки най-вероятно няма да успеят да постигнат целите за 
равнище на заетост, които са си поставили, ако политиката не претърпи 
значителни изменения и не бъдат предприети дълбоки структурни реформи.
Успоредно с политиките за увеличаване на растежа и подобряване на общите 
условия на пазара на труда, това ще изисква продължителни усилия за 
стимулиране на създаването на работни места и насърчаване на наемането на 
работа, като акцентът се постави върху активизирането и приобщаването към 
пазара на труда на специфични групи с особено неблагоприятни резултати на 
пазара на труда, като например нискоквалифицираните работници, жените и по-
възрастните работници.

1.2. Както се отбелязва в Метода за наблюдение на резултатите в областта на 
заетостта за 2011 г.4, високото равнище на дългосрочната безработица, на 
безработицата сред младите хора и/или неработещите, неучещи и необучаващи се 
млади хора остава предизвикателство, което е общо за мнозинството държави-
членки. Необходими са решителни действия, за да се увеличи пригодността за 
заетост на дългосрочните и младите безработни, като се улесни преходът между 
видовете трудов статус, както и между училището и работата.

1.3. Подобряването на пригодността на системите за образование и обучение към 
пазара на труда, както и на тяхното осигуряване, адекватност и качество, и 
решаването на проблема с несъответствието на уменията както за младите хора, 
така и за възрастните, които работят или са безработни, остават на преден план в 
програмата на почти всички страни и са необходими за увеличаване на заетостта 
и производителността. Следва да продължат усилията за усъвършенстване както 
на достъпа до възможности за учене през целия живот, така и на 
привлекателността на системите за професионално образование и стажовете. В 
дългосрочен план следва да се положат усилия за повишаване на квалификацията 
на нискоквалифицираните работници, така че да се подпомогне преходът нагоре.

  
4 10666/1/11 REV 1
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1.4. Следва да се извърши преглед на данъчните системи и системите за социално 
подпомагане с цел постепенно да се премахнат факторите, които демотивират 
участието на жените в пазара на труда. Следва по-специално да се отстранят 
факторите, демотивиращи заетостта при семейства с двама работещи или 
партньори с еднакъв доход, да се въведат постепенно подходящо разработени 
добавки към ниските трудови доходи, за да се неутрализират капаните на 
безработицата и липсата на трудова активност, както и да се извърши преглед на 
възможностите за прехвърляне на помощи и общите елементи на данъците и 
социалните плащания, по-специално при ниско платените работници.

1.5. Търсенето на работна ръка зависи от провеждането на ефикасни макро- и 
микроикономически политики, но същевременно предприемането — в 
съответствие с Пакта за стабилност и растеж — на мерки за намаляване на 
несвързаните с възнагражденията разходи за труд, като например целеви 
субсидии за наемане на работа или понижаване на данъчната тежест, може да има 
важно въздействие върху търсенето на труда на нискоквалифицираните и младите 
хора.

1.6. Политиките в областта на възнагражденията трябва да осигурят съответствие 
между заплатите и производителността, въпреки че и други важни фактори, 
определящи конкурентоспособността, като външното търсене или иновациите и 
технологиите, оказват също толкова значително въздействие.

2. ПРИВЕТСТВА анализа на Комитета за социална закрила, съдържащ се в неговото 
становище „Социално измерение на „Европа 2020“: Изпълнение на ангажимента на ЕС 
за намаляване на бедността и за социално приобщаване“, в което се изтъква по-
специално следното:

2.1 необходимо е да се укрепи доверието на гражданите в социалното измерение на 
стратегията „Европа 2020“, за да се преодолее неудовлетворението от настоящия 
социално-икономически климат;

2.2 нарастването на дела на хората, живеещи в домакинства с много ниска степен на 
трудова заетост или застрашени от сериозни материални лишения, налага 
изпълнението на стратегии за активно приобщаване с цел да се достигне до 
нуждаещите се;
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2.3 премахването на бедността при работещите трябва да е приоритетен въпрос за 
политиките по заетостта и за политиките в областта на социалната закрила, като 
заетостта се популяризира като най-ефективния начин за излизане от бедността за 
онези, които имат възможност за достъп до пазарите на труда;

2.4 социалната закрила може по принцип не само да намали неравенствата и да 
укрепи социалното сближаване, но и да осигури растеж в бъдеще;

2.5 най-голямо внимание трябва да се обърне на качеството на мерките за 
консолидация, които следва да отговарят на социалните нужди и да поддържат 
ефективността на социалната закрила, като същевременно подобряват нейната 
ефикасност чрез по-добра структура и по-категорично поставяне на акцента върху
най-нуждаещите се.

3. НАСЪРЧАВА държавите-членки, участващи в пакта „Евро плюс“, да вземат предвид 
тези констатации при предстоящия дебат относно измерението на заетостта в пакта 
„Евро плюс“ в рамките на следващия Европейски съвет, както и да разгледат 
възможния принос на политиките, насочени към подпомагане на заетостта и 
намаляване на бедността, за укрепване на макроикономическата стабилност и на 
икономическия и социалния растеж.

4. ВЗЕМА ПОД ВНИМАНИЕ Годишния обзор на растежа и Съвместния доклад за 
заетостта за 2012 г., представени от Европейската комисия на 23 ноември 2011 г.5.
Съветът ще се върне към тези въпроси в началото на 2012 г., когато подготви приноса 
си за пролетното заседание на Европейския съвет в рамките на европейския семестър 
през 2012 г.

5. СМЯТА, че засиленият цикъл на координация на политиките, установен с европейския 
семестър, представлява ефективен метод на управление в подкрепа на разработването 
на политиките на равнище ЕС и на национално равнище по интегриран, прозрачен и 
своевременен начин.

6. ИЗРАЗЯВА СЪГЛАСИЕ, че въпреки това са необходими някои изменения в графика на 
семестъра, както и в практиките за многостранно наблюдение на политиките по 
заетостта и социалните политики, за да се активизира политическият диалог между 
различните заинтересовани страни и да се подобри отчетността и поемането на 
отговорност от страна на държавите-членки;

  
5 17229/11 + ADD1
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7. ПОСТИГА СЪГЛАСИЕ новото икономическо управление да върви успоредно с 
усъвършенстване на мониторинга на политиките по заетостта и социалните политики в 
ЕС въз основа на рамката за съвместна оценка и Метода за наблюдение на резултатите 
в областта на заетостта, и по-специално на онези политики, които могат да окажат 
въздействие върху макроикономическата стабилност и икономическия растеж с цел 
постигане на растеж с много работни места,

ВЪЗ ОСНОВА НА КОЕТО

8. ПРИЗОВАВА ДЪРЖАВИТЕ-ЧЛЕНКИ

8.1. да продължават да напредват с изпълнението на националните си програми за 
реформи, на специфичните за отделните държави препоръки и на ангажиментите 
по линия на пакта „Евро плюс“, за да извършат необходимите структурни 
реформи, спомагащи за растежа и заетостта, в сътрудничество, когато е 
необходимо, със социалните партньори съгласно националните практики, като 
същевременно твърдо следват програмите си за фискална консолидация;

8.2. да гарантират, че временните, своевременните, целевите краткосрочни мерки, 
въведени да компенсират последиците от кризата за пазара на труда, са напълно 
съвместими със структурните реформи, необходими за посрещане на 
дългосрочните предизвикателства.

9. ПРИЗОВАВА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ

9.1. да вземе предвид резултатите от доклада на Комитета по заетостта относно 
тематичното наблюдение в рамките на европейския семестър през 2012 г.;

9.2. да вземе предвид работата, извършена от Комитета за социална закрила във 
връзка с капацитета на системите за социална закрила да устояват на 
продължителни икономически сътресения;

9.3. да подкрепя активно усилията на Комитета по заетостта и на Комитета за 
социална закрила, за да издигне на по-високо равнище многостранното измерение 
на тяхната работа;
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9.4. да положи допълнителни усилия за усъвършенстване на механизмите за 

изпълнение и мониторинг на националните програми за реформи, на 

специфичните за отделните държави препоръки и на ангажимента на пакта „Евро 

плюс“ в областта на заетостта, пазара на труда и социалната закрила, както и да 

предложи пътна карта за изпълнението на втория европейски семестър, който 

предоставя подходящи условия на заинтересованите страни, включително 

европейските социални партньори, да допринесат за управлението по най-

плодотворен, конструктивен и своевременен начин.

9.5. да обмисли подходящи начини за консултации с европейските социални 

партньори в процеса на изготвяне на бъдещите годишни обзори на растежа, по-

специално по отношение на трудовото право, възнагражденията и социалната 

сигурност;

10. ПРИЗОВАВА КОМИТЕТА ПО ЗАЕТОСТТА и КОМИТЕТА ЗА СОЦИАЛНА 

ЗАКРИЛА

10.1. да усъвършенстват тематичните си прегледи и прегледите за отделните държави и 

да подобрят работните методи за многостранно наблюдение в сътрудничество с 

всички имащи отношение комитети, по-специално Икономическия и финансов 

комитет, Комитета за икономическа политика и Комитета по образование, като 

целта е да се предоставят на държавите-членки съвети относно политиките в 

рамките на изпълнението на специфичните за всяка една от тях препоръки;

10.2. в тясно сътрудничество с Европейската комисия да засилят мониторинга на 

състоянието на заетостта и социалното положение в държавите-членки, които в 

момента имат меморандуми за разбирателство с Европейския съюз, 

Международния валутен фонд и Европейската централна банка, и да уведомяват 

Съвета за последните реформи на пазара на труда и в социалната сфера в тези 

държави-членки, като същевременно направят необходимото тези държави да 

участват пълноценно в мониторинга на насоките за заетостта и съответните 

процедури за многостранно наблюдение, постановени в член 148 от ДФЕС;
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10.3. призовава по-специално Комитета по заетостта да информира Съвета за 

вижданията си по свързаните с пазара на труда аспекти на задълбочените 

прегледи, изготвяни от Европейската комисия, както е предвидено в член 5 от 

Регламента относно предотвратяването и коригирането на макроикономическите 

дисбаланси6

10.4. призовава по-специално Комитета по заетостта да доразработи рамката за 

съвместна оценка, за да може тя да бъде адаптирана с цел подпомагане на 

Комитета по заетостта при оценката на въздействието на политиките по заетостта 

и политиките за пазара на труда върху макроикономическите дисбаланси, особено 

в еврозоната, по начин, съвместим с таблото с показатели за ранно 

предупреждение при наблюдението на макроикономическите дисбаланси, и да 

уведомява Съвета за резултатите чрез Метода за наблюдение на резултатите в 

областта на заетостта;

10.5. призовава по-специално Комитета за социална закрила да продължи да наблюдава 

социалната обстановка в ЕС, като обръща специално внимание на тенденциите в 

развитието на бедността, и да информира Съвета посредством годишните си 

доклади и доклади ad hoc, както и, в сътрудничество с Комитета по заетостта и с 

други комитети, да представи на Съвета вижданията си относно действия, които 

се препоръчват в рамките на цикъла политики „Европа 2020“.

__________________

  
6 Док. PE-CONS 31/11, който предстои да бъде приет.


