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България подкрепи приемането на Решение на Съвета по Предложението за Решение на
Съвета относно насоките на политиката на държавите членки в областта на заетостта, както и
проекта за Заключения на Съвета относно Адекватни доходи при пенсиониране в контекста на
застаряващите общества
Съветът одобри основните послания на Доклада на КСЗ.
Приет бе и Проектът на Заключения на Съвета – Нова програма за здраве и безопасност на
работното място за насърчаване на по-добри условия на труд.
Относно Предложението за Препоръка на Съвета относно интеграцията на трайно
безработните на пазара на труда, бе представен кратък видеоматериал по темата, а
Председателството информира за основните акценти в инициативата.
В рамките на ориентационния дебат по темата, министър Калфин изрази принципната
подкрепа на страната ни за инициативата и информира колегите си за причините за
дългосрочната безработица в страната ни и мерките, които се предприемат за преодоляването
й.
От страна на държавите-членки бе изразена широка подкрепа за инициативата, Комисар
Тейсен благодари за подкрепата и изрази своето очакване работата по предложението за
Препоръка да приключи до месец декември т.г.
Още в началото на заседанието по предложение на Председателството отпадна точката от
дневния ред относно приемането на Общ подход по Предложението за Директива на за
подобряване на баланса между половете сред директорите без изпълнителски функции на
дружествата, допуснати до борсова търговия. Председателството изрази съжаление, че към
момента не е постигнато съгласие между държавите членки и подчерта, че ще продължи с
усилията си за постигане на компромис и изрази надежда това досие да намери своето място в
дневния ред на декемврийския EPSCO т.г.
Председателството информира за проведената неформална среща на министрите по заетостта
и социалните въпроси на държавите-членки от Еврозоната, проведена преди началото на
заседанието. Отбеляза негативните реакции от страна на държавите-членки извън Еврозоната,
които настояват за осигуряване на пълна прозрачност.
По т.4 от дневния ред се състоя ориентационен дебат, посветен на социалното управление в
приобщаваща Европа – пътят напред, базиращ се на доклада на петимата председатели
„Завършване на европейския икономически и паричен съюз”.
В изказването си министър Калфин препоръча укрепване на Отворения метод за координация
и изтъкна важността на националните социални доклади и съвместните доклади за заетост.
Той подчерта, че Социалното измерение има за цел постепенно намаляване на различията

между държавите-членки, инструментите за наблюдение в областта на заетостта и социалната
политика следва да отчитат националните специфики, а въвеждането на стандарти с правен
характер следва да отчита националните възможности и специфики, като тези стандарти да
бъдат реалистични.
Председателството обобщи, че държавите-членки споделят желанието за засилване на
социалното измерение с цел обединяване на пространство за просперитет по отношение на
социалната политика и заетостта.
По време на работния обяд по предложение на министър Калфин, направено на министерската
среща в Стокхолм на 10-11 септември т.г., Съветът обсъди темата, свързана с бежанците.
Тяхното пристигане в Европа създава много силен натиск върху трудовия пазар и социалните
системи на държавитечленки. По време на обсъждането стана ясно, че всички държави полагат
усилия да се справят с това предизвикателство според възможностите си. Посочени бяха
редица добри практики. Няколко държави изразиха своята увереност, че ще успеят да
интегрират бежанците трайно в обществото си.
В изказването си министър Калфин заяви, че ЕС следва да промени подхода си, за да може да
изпълни своята мисия - да даде на най-нуждаещите се убежище при сдпазване на правилата,
които сам е приел. От това следват няколко неща – на първо място, незабавна (възможно е и
временна) промяна на вътрешното законодателство, на второ място - Европа трябва да обяви
какъв е капацитета й за приемане на бежанци и на трето място, трябва да не се стимулира
целият този процес, в които безконтролно и силово влизат хора на територията на ЕС. Т.нар.
„горещи точки“ би следвало да се изнесат близо до границите на държавите, в които има
конфликти. Министърът отбеляза, че каквото и разпределение да се получи в рамките на ЕС,
ние няма как да задържим на сила бежанците в България, както и няма как да им предоставим
по-добри условия от тези на българските граждани. Добрият подход би бил ЕС да види в
рамките на целия процес какви процедури се предполагат, а държавите да си съдействат по
отношение на отделните процедури.

