Заетост и
социални
въпроси
ЕС допринася за създаването на повече и по-добри работни места в цяла
Европа и има за цел да осигури достойни социални стандарти за всички
свои граждани, включително посредством Европейския социален фонд на
стойност 86,4 милиарда евро.
Отговорността за политиките по заетостта и социалните въпроси се поделя между ЕС и неговите държави членки. Европейската комисия превърна работните места, растежа и инвестициите в свой водещ приоритет, който се подкрепя от
Плана за инвестиции за Европа.

Какво прави ЕС
Политиките на ЕС по заетостта и социалните въпроси са разработени с цел:
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създаване на качествени работни
места в целия ЕС;
п одпомагане на работниците да си

намерят работа в своята или в друга
държава от ЕС;
насърчаване на уменията и предприемаческия дух;
координиране и модернизиране на

схемите за социална сигурност;
с ъздаване на по-добри условия на

труд чрез общи минимални стандарти;
п одкрепа на социалното приобщаване и борба с бедността; както и
защита на правата на хората с увреждания.

Тези политики допринасят за постигането на целите на стратегията „Европа 2020“ в областта
на заетостта, социалното приобщаване и образованието. ЕС
предоставя финансиране и координира неговото използване, за
да помогне на държавите членки
да инвестират в хората (в области
като грижите за деца, здравеопазването, обученията, достъпната инфраструктура и помощта
при намирането на работа) и да
реформират своите системи за со-

циална сигурност. Европейският социален фонд инвестира понастоящем 86,4
милиарда евро, които ще помогнат на
милиони европейци да придобият нови
умения и да си намерят по-добра работа.
Гаранцията за младежта (8,8 милиарда
евро) подкрепя младежката заетост, като
има за цел да направи така, че всички
млади хора на възраст под 25 години да
получат конкретно и качествено предложение за работа, чиракуване, стаж или
продължаващо образование в срок от
4 месеца, след като напуснат системата
на формалното образование или останат
без работа. Инициативата „Повишаване
на уменията“ помага на възрастните да
овладеят основни умения като четене,
писане и използване на компютър. Чрез

http://europa.eu/!fJ97VH

тази инициатива ЕС помага на държавите членки да дадат на хората втори шанс
за придобиването на такива умения.
Докато социалната сигурност се запазва
отговорност на всяка държава членка, то
връзката между националните системи за
гражданите, които прекосяват границите,
се осъществява от ЕС. Правилата на ЕС
относно координацията на социалната
сигурност не заменят националните системи, а защитават правата в областта на
социалната сигурност на лицата, които се
преместват в рамките на ЕС (както и в Исландия, Лихтенщайн, Норвегия и Швейцария). ЕС също така защитава хората чрез
закони за ограничаване на работното време, борба с дискриминацията на работното
място, осигуряване на по-безопасни
условия на труд и гаранция за получаване на обезщетение при трудови злополуки. С цел осигуряване
на нови и по-ефективни права на
гражданите Европейският стълб на
социалните права отстоява принципите и правата в областта на равните възможности на пазара на труда,
справедливите условия на труд и
социалната закрила. EURES — Европейският портал за професионална мобилност — също помага за
свързване на търсещи работа лица с
предлагащи работа компании.
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Как да се свържете

с ЕС
Онлайн

Информация за Европейския съюз на всички официални езици на ЕС е на
разположение на уебсайта Europa на адрес https://europa.eu/europeanunion/index_bg

ЛИЧЕН КОНТАКТ

В целия Европейския съюз съществуват стотици информационни
центрове „Europe Direct“.
Адреса на най-близкия до Вас център ще намерите на уебсайта
https://europa.eu/european-union/contact_bg

По телефона или по електронна поща

Europe Direct е служба, която отговаря на въпроси за Европейския съюз.
Можете да се свържете с тази служба:
— ч рез безплатния телефонен номер 00 800 6 7 8 9 10 11 (някои
оператори може да таксуват обаждането),
— или стационарен телефонен номер 00 32 2 299 9696, или
— п о електронна поща чрез формуляра на разположение на адрес
https://europa.eu/european-union/contact_bg

ПРОЧЕТЕТЕ ЗА ЕВРОПА

Публикации за ЕС ще намерите на уебсайта EU Bookshop:
https://publications.europa.eu/bg/publications

ПРЕДСТАВИТЕЛСТВА НА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ
Европейската комисия има офиси (представителства) във всички
държави — членки на Европейския съюз: https://ec.europa.eu/info/
contact/local-offices-eu-member-countries_en

БЮРА ЗА ВРЪЗКА НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

Европейският парламент има бюро за връзка във всяка държава —
членка на Европейския съюз: http://www.europarl.europa.eu/at-yourservice/bg/stay-informed/liaison-offices-in-your-country

ДЕЛЕГАЦИИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

Европейският съюз има делегации и в други части на света:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/area/geo_en
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