 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: . БЛОГ
Стъпка към една по-социална Европа Лора от сутрин до вечер Любовта побеждава всичко? Да, но не и за децата-майки За какво ни е Закон
за равенство между половете? Всяко начало иска любов Конфликът в Гърмен и бедността в България Ако не променим пенсионната
система, обричаме я на мизерия Стъпка към една по-социална Европа Какво е Европейският социален стълб? Основната цел на
Европейския стълб на социалните права е създаването на справедлив общоевропейски пазар на труда и осигуряването на по-добра защита
на работниците в ЕС. Инициативата е насочена към страните от Еврозоната, като има възможност останалите държавни членки да се
присъединят, ако желаят. Европейският стълб на социалните права следва да стъпва върху и да допълва достиженията на правото на ЕС в
социалната област. Идеята е тази рамка да послужи като ориентир за политики в области, които ще доведат до създаването на добре
функциониращи справедливи пазари на труда и социални системи. Концепцията ще се обсъжда през цялата 2016 г. В дебатите ще участват
институциите на ЕС, националните парламенти, социалните партньори, гражданското общество, експерти от академичните среди.
Окончателният вариант на Европейския стълб за социалните права трябва да е готов в началото на 2017 г. Повече за Европейския стълб за
социалните права, можете да видите в това видео:
http://ec.europa.eu/avservices/video/player.cfm?ref=I117111&sitelang=en&videolang=INT/EN Снимка: EU2016NL EN ISO 9001:2015
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