 Начало Карта на сайтаКонтакти МИНИСТЕРСТВО Министър Кабинет Главен Секретар Структура Второстепенни разпоредители с
бюджет Държавни предприятия История Кариери Декларации по ЗПКОНПИ ПОЛИТИКИ Труд Заетост Пенсии Работа в чужбина Деца и
семейства Социално включване Социално подпомагане Социални услуги Хора с увреждания Демографска политика Равни възможности
Международна дейност Обществени обсъждания ДОКУМЕНТИ Закони Наредби Правилници Постановления Решения Класификации
Проекти на нормативни актове Стратегии Стратегическо планиране Ежегодни цели на МТСП по член 33а от Закона за администрацията
Програмен бюджет на МТСП и отчети Отчети на Сметната палата СЕБРА Държавни предприятия Други АДМИНИСТРАТИВНО
ОБСЛУЖВАНЕ ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА Процедури след 01 април 2015 г. Процедури от 1 октомври 2014 г. – 01 април 2015 г.
ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ Въпроси и отговори Често задавани въпроси Митове и факти ПРЕСЦЕНТЪР БЛОГ Архив от дата: . Министър
Петков участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика Министърът на труда и социалната политика Бисер Петков
участва в заседание на Съвета на ЕС по заетост и социална политика, което се проведе в Брюксел, Белгия. По време на форума беше
постигнат частичен общ подход по Регламента относно Европейския фонд за приспособяване към глобализацията. Целта на предложението
е фондът да продължи да действа като специален инструмент, позволяващ на ЕС да предприеме мерки в случай на появата на неочаквани
негативни ситуации в резултат от глобализацията. Фондът ще продължи да финансира мерки за подобряване на уменията и възможностите
за заетост на работниците, загубили работата си. България подкрепи частичния общ подход.
В рамките на дискусия за Европейск
семестър за 2019 г. министрите дискутираха необходимите действия за подобряване на връзката между политиките в областта на заетостта
и социалната закрила, както и развитието на инструментите за създаване на качествени работни места. По време на изказването си по
темата министър Петков каза, че в условията на бързо развиваща се икономика и динамично променящи се пазар на труда и форми на
заетост, от ключова важност е обвързването на политиките в областта на заетостта и социалната закрила. Дигитализацията и
автоматизацията на производствените процеси изискват внимателното прогнозиране на потребностите и характеристиките на работната
сила, така че предлаганата работна сила да отговаря на конкретното търсене на пазара на труда, каза министър Петков. Икономическото
оживление и създаването на качествени работни места безспорно е най-ефективният инструмент за борба с безработицата. За
неравнопоставените групи обаче е необходимо да се полагат допълнителни усилия, така че включването им в заетост да осигури превенция
от социално изключване и бедност. Именно поради това, усилията на България през последните години са насочени основно към
младежите, които не работят и не са ангажирани в никаква форма на образование или обучение. Относителният им дял е намалял от 18.2%
през 2016 г. до 15.1% през 2018 г., каза министър Петков. Дневният ред на Съвета включваше и дискусия за Социалното измерение на
Европа след 2020 г. По време на изказването си по темата министър Петков подчерта, че важен елемент в новата стратегия на ЕС следва да
бъде използването на възможностите на дигитализацията и глобализацията за модернизирането на образованието и обучението и
разширяването на възможностите за учене през целия живот. Равният достъп до качествено образование и обучение ще намали
несъответствията между търсени и предлагани умения, каза Петков. На 14 март той участва в неформалната среща на министрите от ЕС,
отговорни за политиката за хора с увреждания, която се проведе в Париж, Франция. На форума бяха дискутирани въпроси за бъдещето на
политиката за хора с увреждания на ЕС и за подобряване на качеството на техния живот. Срещата приключи с подписване на декларация, с
която държавите-членки препотвърдиха ангажиментите си за осигуряване на условия за достоен и независим начин на живот за хората с
увреждания. EN ISO 9001:2015 "Административно обслужване на физически и юридически лица" ПОЛИТИКА ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ НА
ЛИЧНИТЕ ДАННИ © 2014 Официална страница на Министерството на труда и социалната политика на Република България
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