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Изпълнение на стратегията „Европа 2020“ в областта на заетостта и 
социалната политика
- Ориентационен дебат

На делегациите се изпраща приложен документ от председателството с въпроси за дебата на 

заседанието на Съвета по заетост, социална политика, здравеопазване и потребителски 

въпроси на 1 декември 2011 г.
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Европейският съюз има за цел да повиши заетостта сред мъжете и жените до 75 % до 2020 г.

По-голямата заетост е от основно значение за силното и устойчиво възстановяване, за 

устойчивостта на нашите социални модели и за стабилността на публичните финанси на ЕС.

Въпреки това, след десетилетие на икономически растеж и увеличение на заетостта, 

Голямата рецесия отклони Европа от нейния път. Заетостта1 спадна от 70,2 % през 2008 г. на 

68,2 % през първото тримесечие на 2011 г. За същия период безработицата нарасна от 7,1 % 

на 9,5 % и продължава да расте, като през септември достигна 9,7 %. Промените далеч не са 

еднакви в държавите-членки: безработицата варира от 3,7 % до 21,2 %, а в същото време 

откриването на нови работни места, което се измерва с процента на свободните работни 

места в ЕС, се движи между 2,5 % и 0,4 %. За да постигне целта си, Европа ще трябва да 

открие 17,6 млн. нови работни места.

Според последните прогнози на Комисията за икономическия растеж малко вероятно е 

икономиката да започне да се възстановява през следващите месеци, което прави малко 

вероятно и увеличението на заетостта.

При този сценарий е необходимо да насочим специално внимание към четири тенденции:

· В някои страни безработицата сред младите хора е достигнала извънредни размери.

Броят на младите хора, които не са обхванати нито от системата на образованието, нито 

на заетостта също расте. Това води до нарастващо недоволство сред тях, което те 

изразяват по улиците на много европейски столици. Необходими са спешни действия, 

за да се избегнат отрицателните последици, които продължаването на кризата може да 

има върху младото поколение.

· Опасността от трайна безработица и от откъсване от пазара на труда е по-реалистична 

днес, отколкото преди една година. Продължаването на кризата с работните места води 

до ръст на трайната безработица — от 2,6 % през 2008 г. на 4,4 % през първата 

половина на 2011 г. със значителни рискове от влошаване на човешкия капитал и 

социално изключване.

  
1 Население на възраст от 20 до 64 години.
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· Въпреки че броят на хората, които са застрашени от бедност, е непроменен, може да се 

отчете нарастване на броя на домакинствата с много малка трудова интензивност и на 

хората, изпитващи много сериозни материални лишения. Отрицателното въздействие 

на икономическата криза се забелязва сред уязвимите групи като децата и 

нископлатените работници. То доведе до увеличение на броя на децата, които са 

застрашени от бедност и социално изключване, както и до риск от бедност сред хората, 

които имат работа. Това може да доведе до увеличаване на социалното неравенство и 

да изложи на опасност нашата способност да постигнем водещата цел на ЕС за 

намаляване до 2020 г. с 20 млн. броя на хората, които са застрашени от бедност и 

социално изключване.

· Политиките по отношение на заплащането не помагат да се поддържа устойчиво 

равнище на съвкупното търсене. През последното десетилетие се наблюдава 

отрицателен ръст на реалните разходи за единица труд в ЕС като цяло, което показва, 

че делът на трудовите доходи намалява. Това може да възпрепятства потреблението от 

страна на гражданите на ЕС и по този начин да свие вътрешното търсене и да ограничи 

шансовете за икономически растеж.

Преодоляването на отрицателното въздействие от кризата върху обществото изисква по-

силно съчетание от политики в областта на заетостта, социалната защита и образованието.

Подобно съчетание от политики би могло да се счита и за солидна инвестиция в социалното 

и икономическото развитие за онези, които бяха най-силно засегнати от кризата. Тя ще има 

реална добавена стойност за развитието на пазарите на труда и за ефективността и 

устойчивостта на системите за социална защита.

Докладът на Комитета по заетостта „Reaching the employment target: progress and thematic 

surveillance" и становището на Комитета за социална закрила „Социално измерение на 

„Европа 2020“: Изпълнение на ангажимента на ЕС за намаляване на бедността и за 

приобщаване (2011 г.)“ представляват съществен принос за нашия ориентационен дебат, с 

който ще приключи тази първа година от изпълнението на „Европа 2020“. В тях са 

набелязани редица насоки на политиката за приобщаващо възстановяване с много работни 

места.



17426/11 sb/rg 4
DG G 2B BG

На 23 ноември Комисията публикува и своя втори годишен обзор на растежа. Към 

обзора е приложен проектът за Съвместен доклад за заетостта за 2012 г. В годишния 

обзор на растежа са предложени редица насоки на политиките, които да бъдат укрепени 

през следващия европейски семестър.

Въпроси за обсъждане:

1. Кои са най-ефективните мерки за включване на безработните в пазара на труда?

2 Въпреки че Съветът ще се върне към годишния обзор на растежа и Съвместния 

доклад за заетостта в началото на 2012 г., какви са Вашите първи виждания по 

предложенията на Комисията?

3 Какви са възможностите и начините за преоформяне на схемите за социална 

сигурност и на състава на разходите за труд, така че да се увеличи търсенето и 

предлагането на работна ръка и същевременно да се подобри устойчивостта на 

публичните финанси?

__________________


