Резултати от заседанието на Съвета на ЕС по заетост, социална политика, здравеопазване и
потребителски въпроси (част „Заетост и социална политика“), 7 декември 2015 г., гр.
Брюксел, Белгия

България заяви категоричната си подкрепа относно приемането на Стратегия за
равнопоставеността на половете за периода 2016 – 2019 г. Около това искане се обединиха и
останалите държави членки, както и люксембургското председателство. В резултат
Европейската комисия подчерта важността на въпроса иотбеляза, че ще търси възможности за
финансово подпомагане на всяка държава членка, която работи в това направление.
Приети бяха следните Проекти на Заключения на Съвета:
-

Социално управление за приобщаваща Европа

Насърчаването на солидарната икономика като основен двигател на икономическото и
социалното развитие в Европа
-

За равенството между мъжете и жените в процеса на вземането на решения

Съветът постигна и политическо споразумение по Препоръката на Съвета относно
интегрирането на дългосрочно безработните лица на пазара на труда. ЕК отбеляза, че 11 млн.
души в ЕС са дълготрайно безработни и подчерта, че за интегриране на дългосрочно
безработните на пазара на труда са предназначени 25 млрд. евро от Европейския социален
фонд за периода 2014-2020 г.
По Предложението за Директива на Съвета за прилагане принципа на равно третиране на
лицата без оглед на религиозната принадлежност или убеждения, увреждане, възраст и
сексуална ориентация бе представен доклад за напредъка.
По Предложението за Директива на Европейския парламент и на Съвета за подобряване на
баланса между половете сред директорите без изпълнителски функции на дружествата,
допуснати до борсова търговия, и свързаните с това мерки отново не се стигна до политическо
споразумение.
Министрите проведоха дебат по пакета от документи, с които стартира Европейския семестър.
Изразиха положително отношение към обмена на добри практики между държави членки,
отчитане на гъвкавостта и сигурността на пазара на труда, както и относно провеждането на
редовните дискусии и сътрудничеството на ЕКОФИН и ЕПСКО В рамките на дебата бяха
изразени съмнения във връзка със създаването и функционирането на национални съвети по
конкурентоспособност в еврозоната и въвеждането на показатели по заетостта (равнище на
активност, дълготрайна безработица и младежка безработица) в набора от показатели по
процедурата за макроикономическите дисбаланси.

