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С писмо от 13 март 2009 г. председателят на Европейската комисия, в съответствие с член 262 
от Договора за създаване на Европейската общност, поиска от Европейския икономически и 
социален комитет да изготви становище относно 
 

Резултати от срещата на върха по заетостта. 
 

Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 26 май 2009 г. 
(докладчик: г-н GREIF). 
 
На 454-тата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 юни 2009 г. (заседание от 11 юни 2009 г.) 
Европейският икономически и социален комитет прие настоящото становище със 136 гласа 
„за“, 27 гласа „против“ и 24 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

*            * 
1. Препоръки 
 
1.1 Сегашната финансова и икономическа криза засегна чувствително държавите-членки 

на ЕС. Безработицата нараства с обезпокоителни темпове. Ето защо основен приоритет 
в целия ЕС трябва да бъде да се предотвратят масови съкращения, както и 
по-нататъшното нарастване на безработицата. За ЕИСК е ясно, че това изисква особени 
усилия от всички отговорни фактори в държавите-членки, както и на равнище ЕС. 
Запазването на статуквото не отговаря в никакъв случай на извънредната ситуация и не 
е актуален вариант за политиката в областта на заетостта. 

 
1.2 В настоящето становище ЕИСК отправя следните препоръки за преодоляване на 

сегашната криза на пазара на труда, които да допринесат за подготовката на 
съответните решения на Европейския съвет на 18 и 19 юни 2009 г.: 

 
• възстановяване на доверието на потребителите и инвеститорите чрез гарантиране и 

стимулиране на частното и публичното търсене; 
 
• използване на публично финансирани инструменти на активната политика по 

отношение на пазара на труда за запазване на заетостта, при едновременно 
повишаване на квалификацията; 

 
• избягване в максимална степен на намаляването на доходите, насърчаване на 

равните възможности, анализиране на случаите на неравенство и създаване на 
по-голяма сигурност на пазара на труда; 
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• осигуряване на публични инвестиции чрез временна гъвкавост при прилагането на 
Пакта за стабилност и разширяване на данъчната основа в държавите-членки; 

 
• предоставяне на повече европейски финансови средства и улеснен достъп до 

средства от европейските структурни фондове, като бързо се внесат подобрения във 
Фонда за приспособяване към глобализацията; 

 
• продължаване на социално приемливите структурни реформи; подобряване на 

уменията и по-добро адаптиране на уменията към потребностите на пазара на 
труда, насърчаване на мобилността; насърчаване на предприемачеството. 

 
1.3. Социалните партньори и другите представители на организираното гражданско 

общество имат ключова роля при преодоляването на кризата. Всички лица, отговорни 
за вземане на решения в областта на икономиката, обществото и политиката имат 
отговорността да осигурят сега такива условия, че подобна криза никога да не настъпи 
отново. 

 
2. Въведение: Безработицата в ЕС нараства извънредно много – на този фон 

запазването на статуквото не може да бъде вариант в политиката в областта на 
заетостта 

 
2.1 Сегашната финансова и икономическа криза засегна чувствително държавите-членки 

на ЕС. Броят на предприятията, засегнати от икономическия спад, се е увеличил 
извънредно много от септември 2008 г. насам. Безработицата нараства с 
обезпокоителни темпове. 
 
− Според последните прогнози безработицата в еврозоната ще нарасне от 7,5% през 

2008 г. на 10% през 2009 г. и дори на 12% през 2010 г1. 
− В сравнение с предишни периоди на спад безработицата нараства значително 

по-бързо. Докато в началото на 90-те години безработицата нарастваше с около 1% 
на всеки 4-5 тримесечия, само за 2009 г. в еврозоната тя ще се увеличи с 3%2. 

− В много сектори вече има вълна от съкращения – в сектора на услугите (най-вече в 
банковия сектор), както и в производствения сектор (по-специално в автомобилния 
сектор, включително доставчиците на автомобилни части, химическата 
промишленост и строителния сектор). 

− Трябва да се подготвим за по-нататъшно болезнено увеличение: още над 8 милиона 
безработни според сегашните прогнози на Комисията и на ОИСР. 

                                                      
1

  Междинна прогноза на ОИСР, март 2009 г. В сравнение с тези прогнози за безработицата в страните от еврозоната 
(групата ЕС-16), безработицата през 1999 г. възлизаше на 9,9% за ЕС-15 и 10,9 % за ЕС-11 
(вж. http://www.oecd.org/dataoecd/7/20/2666439.pdf). 

2
  Пак там. 
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2.2 С оглед на тези обезпокоителни тенденции на пазара на труда, сега основен приоритет 
в целия ЕС трябва да бъде да се предотвратят масови съкращения, както и 
по-нататъшно нарастване на безработицата. За ЕИСК е ясно, че това изисква особени 
усилия от всички отговорни фактори в държавите-членки, както и на равнище ЕС. 
Запазването на статуквото в никакъв случай не отговаря на извънредната ситуация и не 
е актуален вариант в политиката в областта на заетостта. В този смисъл ЕИСК 
приветства организирането на срещата на върха по заетостта като добра възможност да 
се започне дискусия за това какво да се предприеме, за да не настъпва повече подобна 
криза с толкова драматични последици за пазарите на труда. В този контекст 
Комитетът прие поканата за активно участие на заинтересованите социални партньори 
и гражданското общество. 

 
2.3 ЕИСК вече изтъкна в своята „Програма за Европа“ 3  и в предходни становища 

(по-специално относно европейския план за икономическо възстановяване) основни 
стъпки, които са от особено значение като краткосрочни мерки за преодоляване на 
кризата. 

 
2.4 Заедно с това ЕИСК отправя допълнителни препоръки за това как да се отговори на 

по-нататъшното нарастване на безработицата. По този начин Комитетът желае да 
допринесе за подготовката на съответните решения на Европейския съвет на 
18 и 19 юни 2009 г. 

 
3. Препоръки на ЕИСК за преодоляване на сегашната криза на пазара на труда 
 
3.1 Възстановяване на доверието на потребителите и инвеститорите чрез гарантиране 

и стимулиране на частното и публичното търсене. 
 
3.1.1 Сама по себе си политиката на пазара на труда не създава работни места. Тя може да 

подкрепи процеса на създаване на заетост, но не може да замени необходимата за 
създаването на работни места динамика. Основа за една ефикасна политика на пазара 
на труда е стабилната икономика. Без съживяване на икономиката не може да има 
положително развитие в областта на заетостта. В този контекст, с оглед на 
напрегнатата ситуация на пазара на труда, мерките в областта на политиката на пазара 
на труда могат да бъдат успешни само в една по-благоприятна макроикономическа 
среда. Във връзка с това, ЕИСК подкрепи приетия през декември 2008 г. европейски 
план за икономическо възстановяване. Комитетът счита плана за правилен начин да се 
реагира на предстоящите предизвикателства, но призовава Комисията и другите 
заинтересовани участници в държавите-членки да приложат незабавно обявените 
програми4. 

 
                                                      
3

  Вж. ЕИСК - Програма за Европа: предложенията на гражданското общество - www.eesc.europa.eu. 
4

  Становище на ЕИСК от 24 март 2009 г. относно „Европейски план за икономическо възстановяване“, докладчик: 
г-н DELAPINA (ECO/246) 
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3.1.2 За да се предотвратят масови съкращения и за да се избегне масовата безработица, сега 
са необходими значително по-интензивни усилия на национално и европейско ниво. 
Ето защо ЕИСК отново изразява резерви във връзка с ограничеността на обхвата на 
обявените досега планове за икономическо възстановяване5. Ако през есента се окаже, 
че досегашните мерки за предотвратяване на масовата безработица са твърде 
недостатъчни, ЕИСК предлага да се приеме втори европейски план за икономическо 
възстановяване с мащабно въздействие върху политиката на пазара на труда в размер 
на допълнителни 2% от БВП. Освен допълнителните национални инвестиции, които 
трябва да бъдат осъществени значително по-координирано отколкото досега, за да се 
засили въздействието върху политиката по заетостта е важно да се идентифицират и 
основните европейски инвестиционни проекти. 

 
3.1.3 Мерките, свързани с политиката на пазара на труда са от основно значение наред със 

съживяването на икономиката. Ето защо предвидените разходи в размер на 1% трябва 
да се отнасят изрично до мерки в областта на политиката на пазара на труда, които 
биха могли да бъдат под различна форма в зависимост от ситуацията на пазара на труда 
в държавите от ЕС (например засилване на подпомагането при безработица, 
насърчаване на модели на гъвкава сигурност, подпомагане на модели на работа на 
намалено работно време с осигуряване на достатъчни доходи, инвестиции в 
образованието и обучението, засилено използване на стимули за заетост, превантивни и 
съобразени с предприятията мерки, създаване на заетост в третия сектор и др.), както и 
в размер на още 1% от БВП за инвестиции със значително въздействие върху заетостта. 
При това инвестициите за решаване на екологични и социални проблеми, както и за 
насърчаване на иновациите обещават да дадат „двоен дивидент“, тъй като те не само 
съживяват икономиката в краткосрочен план, но едновременно с това, в контекста на 
Лисабонската стратегия, засилват и конкурентоспособността, а също и бъдещия 
потенциал за растеж. 

 
3.2 Използване на публично финансирани инструменти за активна политика по 

отношение на пазара на труда за запазване на заетостта, при едновременно 
повишаване на квалификацията. 

 

                                                      
5

  Пак там. 
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3.2.1 ЕИСК приветства факта, че изправени пред драматичната ситуация на пазара на труда 
и на трудното положение на много предприятия, все повече държави-членки на ЕС 
прилагат публично финансирани инструменти на активната политика по отношение на 
пазара на труда, за да задържат работниците в предприятието и да повишават тяхната 
квалификация, вместо да ги съкращават (ключова дума: работа на намалено работно 
време). В използването на подобни модели, позволяващи запазване на работниците по 
време на криза, наред със солидна подкрепа на доходите при намаляване на работното 
време, ЕИСК вижда един много по-интелигентен отговор на кризата, отколкото 
директното съкращение на квалифицирани работници при първия спад на поръчките, 
тъй като по този начин при укрепване на икономиката ще са се запазили достатъчен 
брой обучени специалисти. По мнение на ЕИСК тези модели следва да бъдат въведени 
и в онези държави от ЕС, в които понастоящем те не съществуват, и непременно да 
обхванат и заетите лица с нестандартни трудови договори. 

 
3.2.2 Въпреки че подобни модели осигуряват временно облекчение за силно засегнатите 

сектори и предприятия, трябва да се постави въпросът какво да се предприеме, в случай 
че икономическият спад продължи и тези свързани с предприятията инструменти не са 
достатъчни, за да се предотвратят съкращения. В този случай с участието на 
социалните партньори трябва да се разработят допълнителни инструменти за 
повсеместно гарантиране на заетостта и преквалификация и да се осигури тяхното 
финансиране, за да се смекчи цялостното въздействие на кризата върху пазара на труда 
(например свързани с отделните сектори „предпазни мрежи“, съобразена с търсенето 
квалификация в насочени към бъдещето сектори, като например околната среда, 
енергетиката, здравеопазването). 

 
3.2.3 Заедно с това са необходими по-адекватни, по-ефективни и по-устойчиви мрежи за 

социална защита, като трябва да се обърне особено внимание на помощта за най-силно 
засегнатите, т.е. за социално слабите групи и групите в неравностойно положение на 
пазара на труда. Кризата на пазара на труда по правило засяга най-напред най-слабите 
звена, свързани с несигурни форми на заетост като например работа чрез агенции за 
временна заетост или работници на срочни трудови договори, но и групите в 
неравностойно положение на пазара на труда. Младежите също са непропорционално 
засегнати. Поради това по време на криза интеграцията на младите хора в пазара на 
труда представлява висш приоритет. Социалната икономика може да изиграе 
значителна роля в преодоляването на кризата именно с оглед на създаването на 
подходяща общественополезна заетост. При това обаче трябва да се внимава да не се 
стигне до нарушения в конкуренцията. 

 
3.3 Избягване в максимална степен на намаляването на доходите, насърчаване на 

равните възможности, анализиране на случаите на неравенство и създаване на 
по-голяма сигурност на пазара на труда 
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3.3.1 Силното нарастване на безработицата, както и използването на модели на работа на 
намалено работно време показва, че съществуващата гъвкавост на пазара на труда в 
повечето държави от ЕС е достатъчна, за да могат предприятията да реагират в 
краткосрочен план на спада на поръчките. Следователно не може да се говори за 
негъвкави пазари на труда в Европа. В настоящата криза не съществуват никакви 
реални основания да се призовава за отслабване на съществуващите разпоредби за 
защита на труда. С оглед на увеличаващите се рискове, пред които са изправени все 
повече работещи поради влошаващата се ситуация на пазара на труда, на дневен ред 
излиза по-скоро необходимостта от повече действителна сигурност на пазара на труда. 
За ЕИСК това включва също така и улесняване на достъпа до социално подпомагане, 
особено в случай на безработица, и подобряване на неговия обхват, както и 
предотвратяване на по-нататъшното увеличение на случаите на неравенство. Във 
връзка с това ЕИСК призовава Комисията да поднови своето предложение за 
удължаване на периода на получаване на обезщетение за безработица6. 

 
3.3.2 При всички мерки за излизане от кризата обаче трябва да се обръща внимание те да не 

противоречат на целта за съживяване на търсенето и заетостта и на смекчаването на 
социалния ефект. Те трябва да са социално приемливи, както и да стимулират растежа 
и заетостта. В този смисъл, с участието на социалните партньори, в държавите членки 
следва чрез съответна данъчна политика и политика на доходите да се засили и 
частното потребление. 

 
3.3.3 ЕИСК и преди е отбелязвал, че на политиката по отношение на заплатите, която 

съответства на двойната роля на трудовите възнаграждения в икономиката, се пада да 
изиграе главна роля при преодоляването на кризата. Тъй като предприятията ще 
инвестират и създават работни места само тогава, когато са налице съответни 
очаквания за търсенето, от гледна точка на икономиката като цяло ориентирането в 
средносрочен план на ръста на заплатите по ръста на производителността в съответната 
национална икономика гарантира равновесието между достатъчното нарастване на 
търсенето и запазването на ценовата конкурентоспособност. Затова социалните 
партньори трябва да се стараят да избягват задържане на ръста на заплатите в духа на 
политика от типа „beggar-thy-neighbour“ („за сметка на другите“)7. 

 
3.4 Осигуряване на публични инвестиции чрез временна гъвкавост при прилагането на 

Пакта за стабилност и разширяване на данъчната основа в държавите-членки. 
 

                                                      
6

  Съобщение „Движеща сила за възстановяването на Европа“, 4 март 2009 г. - СOM(2009) 114 окончателен. 
7

  Вж. бележка под линия 4. 
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3.4.1 Мерките за съживяване на конюнктурата, както и за стабилизиране на пазара на труда 
ще струват много пари. Повечето страни от ЕС ще надвишат лимита от 3% за 
бюджетния дефицит. ЕИСК вече заяви, че при сегашните извънредни обстоятелства в 
рамките на реформирания и по-гъвкав Пакт за стабилност и растеж това е подходящо, 
необходимо и следователно може да се толерира без налагане на санкции. Условията на 
пакта обаче не бива да представляват пречка за ориентираните към бъдещето публични 
инвестиции в областта на научните изследвания, развитието и образованието, за да се 
създаде потенциал за бъдещ растеж 8 . Този растеж е основата за това, след 
преодоляване на кризата публичните финанси бързо да бъдат отново насочени към 
устойчив курс на развитие. При това още от сега трябва да се мисли как след кризата да 
се постигне завръщане на пътя на дългосрочното устойчиво развитие. 

 
3.4.2 Няма да е възможно държавните бюджети да се използват за всичко – от спасяване на 

банки, увеличаване на социалните разходи и инвестиции в иновациите до стимулиране 
на предприятията. Неизбежно ще се наложи да бъдат намерени нови източници на 
приходи за държавата. ЕИСК е на мнение, че е необходимо укрепване на данъчната 
основа на държавите-членки, включително и чрез закриване на „данъчните оазиси“, 
прекратяване на надпреварата за намаляване на данъците, както и мерки срещу 
неплащането на данъци. Освен това е уместно цялостно преосмисляне на данъчната 
система, като ще трябва да бъдат взети предвид въпросите, свързани с приноса на 
различните видове доходи и имущество9. 

 
3.4.3 Засилването на европейското измерение означава също така да се работи по съвместни 

европейски проекти, например в областта на инфраструктурата за доставки на енергия. 
По-голямата гъвкавост между бюджетните линии на ЕС би могла да допринесе за 
финансирането на такива проекти с неизразходвани бюджетни средства. Във връзка с 
това би следвало да се проучи и идеята за европейски облигации от европейски 
държавен инвестиционен фонд. 

 
3.5 Предоставяне на повече европейски финансови средства и улеснен достъп до средства 

от европейските структурни фондове, като бързо се внесат подобрения във Фонда за 
приспособяване към глобализацията. 

 
3.5.1 При предоставянето на средства от различни европейски фондове наред с ефикасното 

им използване са необходими и гъвкавост, както и прагматичен подход, за да се засили 
тяхната ефективност. В този смисъл става дума за необходимост от опростяване на 
административните процеси, с цел използване на предвидените средства, но и за 
евентуално увеличение чрез неизразходвани средства, предназначени за други 
общностни политики. 

 

                                                      
8

  Пак там. 
9

  Пак там. 
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3.5.2 Що се отнася до Европейския фонд за приспособяване към глобализацията, ЕИСК 
наскоро прие свое становище10 и изрично приветства предложението на Комисията 
временно да се разшири приложното поле този фонд, като обхване заетите лица, 
съкратени поради сегашната световна икономическа криза. 

 
3.5.3 Заедно с това ЕИСК предложи да бъдат увеличени двойно средствата на фонда до 

1 милиард евро и да се удвои на 24 месеца продължителността на периода на 
подпомагане, както и да се намали наполовина до 500 броят на съкращенията, 
определени като праг за намеса на фонда и да се увеличи делът на съфинансирането. 
ЕИСК настоява също така социалните партньори да бъдат включени на всички 
равнища при обработването на заявленията за отпускане на помощи. В случай че 
кризата продължи, следва да се разгледа възможността за по-нататъшно увеличение на 
средствата, както и евентуалното намаляване до 500 на броя на съкращенията, 
необходими за подаване на заявление за подпомагане. 

 

3.6 Повишаване на квалификацията, съобразяване с потребностите на пазара на труда и 
насърчаване на мобилността 

3.6.1 Повишаването на квалификацията е от огромна важност за бъдещия растеж и 
производителността в Европа, за потенциала � да се приспособява към промени, а също 
и за равенството и социалното сближаване. Това е най-добрият начин за оползотворяване 
на нови възможности за устойчиво създаване на работни места. 

3.6.2 Когато икономиката поеме пътя към възстановяване, ще бъдат необходими всички 
работници, не на последно място заради демографските промени, водещи до намаляване 
на населението в трудоспособна възраст. 

3.6.3 Мобилността на работниците е ключов инструмент за гладко работещ единен пазар и 
необходимо условие, за да могат повече хора да намерят по-добра работа, което е 
основна цел на Лисабонската стратегия. Работниците трябва да бъдат по-мобилни както 
по отношение на работните места, така и по отношение на регионите и на 
държавите-членки, ако това е в съответствие с действащите колективни трудови 
договори и с националното трудово право. Мобилността стимулира също така 
икономическия растеж и конкурентоспособността на ЕС в рамките на глобалната 
икономическа конкурентна среда 

 

                                                      
10

  Становище на ЕИСК от 24 март 2009 г. относно „Европейски фонд за приспособяване към глобализацията“, докладчик: 
г-н PARIZA CASTAÑOS (CCMI/063). 
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4. Бележки относно приоритетите, определени на срещата на върха по заетостта 
 
4.1 На базата на посочените опорни точки ЕИСК подкрепя приоритетите, определени на 

срещата на върха по заетостта, които могат да допринесат за стабилизиране на 
ситуацията на пазара на труда. 

 
4.1.1 Запазване на заетостта: За ЕИСК е от особено значение фактът, че тук е поставен 

акцент най-вече върху въпроса за качеството на работата („повече и по-качествени 
работни места“), както върху печелившия преход от едно работно място или кариера 
към друго („извличане на полза от прехода“). Концепцията на гъвкавата сигурност 
трябва да създаде „сигурност в промяната“, като на практика сигурността на пазара на 
труда, стабилните трудовоправни отношения, запазването на пригодността за заетост, 
социалната сигурност и гъвкавостта на пазара на труда трябва да са с еднакъв 
приоритет. В този смисъл излизането от кризата и възобновяването на растежа трябва 
да бъдат придружени от по-голяма сигурност за работниците и от по-малко гъвкавост и 
несигурни трудовоправни отношения. 

 
4.1.2 Насърчаване на мобилността: променящите се икономически рамкови условия 

изискват висока степен на иновативна способност за адаптиране също и на пазарите на 
труда. Трябва да можем да реагираме интелигентно спрямо структури, които се 
променят бързо. В контекста на концепцията за гъвкавата сигурност трябва да се 
гарантира, че работниците са подготвени за новите предизвикателства в света на труда 
така, че да е възможна мобилност между качествени работни места. На фона на 
сегашната криза трябва да се обърне особено внимание на запазването на пригодността 
за заетост. Важно е да се създават и гарантират работни места, вместо само да се 
подпомагат безработните. Освен това трябва да се направи всичко възможно мерките в 
областта на пазара на труда и на политиката по заетостта действително да водят до 
мобилност от изгубени към новосъздадени работни места, а не до мобилност от работа 
към безработица или съответно в капана на нискокачествените работни места. 

 
4.1.3 Повишаване на квалификацията в съответствие с търсенето на пазара на труда: 

ЕИСК констатира, че достъпът до професионалното образование и обучение, както и 
неговото финансиране и използването на работното време в рамките на ученето през 
целия живот са от първостепенно значение. Това обаче трябва да е съпроводено също 
така и със създаването на производителни, висококвалифицирани и добре платени 
работни места, за да може работниците да не приемат нискоквалифицирана работа, 
което твърде често са принудени да правят. Добре обучените заети лица и наличието на 
продуктивна заетост са от основно значение, за да бъдат привлечени младежите на 
пазара на труда, както и да се насърчат конкурентоспособността и просперитетът. 
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4.1.4 Засилен достъп до пазара на труда: Това трябва да представлява особен приоритет с 
оглед на сегашната криза, която задълбочава неравенството и поставя все повече хора 
пред екзистенциални проблеми. По-специално е важно да се създаде заетост за онези, 
които са изключени от пазара на труда, както и да се положат ефективни усилия за 
премахване на дискриминацията при достъпа и оставането на пазара на труда. ЕИСК 
вече изрази позиция по отношение на насърчаването на достъпа на приоритетни групи 
до пазара на труда и посочи, че (повторното) навлизане трябва винаги да е придружено 
от усилия за перспективно оставане и напредък на пазара на труда11. В този смисъл ЕС 
трябва да създаде също така и адекватни правила за нестандартна заетост с включване 
на социалните партньори и зачитане на тяхната самостоятелност, като следва да се 
посочи ясно, че безсрочните трудови правоотношения трябва да продължат да бъдат 
правило и в бъдеще. 

 
4.1.5 Насърчаване на предприемачеството и на създаването на работни места: ЕИСК 

признава, че краткосрочните мерки трябва да бъдат придружени от дългосрочни мерки 
и от стратегия, ориентирана към бъдещето. Предприятията трябва да бъдат 
подпомогнати да преодолеят недостига на кредитиране и да се върнат към своите 
всекидневни задачи, а именно да произвеждат, да предоставят услуги и да създават 
работни места. Трябва да се насърчава предприемаческият дух. Безработните, 
по-специално безработните млади хора, които са готови да създават собствени 
предприятия, следва да бъдат подпомагани чрез икономически инструменти, 
насърчаване на производителни инвестиции и чрез специфично обучение. 

 
4.1.6 Необходимо е да се ускорят структурните реформи така, както е предвидено в 

Стратегията за растеж и заетост на ЕС. Тези реформи следва да бъдат социално 
поносими и не трябва да противодействат на усилията за повишаване на търсенето в 
частния и в публичния сектор, както и на усилията за смекчаване на социалните удари. 

 

                                                      
11

  Становище на ЕИСК от 12 юли 2007 г. относно „Заетост на приоритетни категории (Лисабонска стратегия)“, докладчик: 
г-н GREIF (ОВ C 256, 27.10.2007 г.). 
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4.2 Социалните партньори и другите представители на организираното гражданско 
общество имат ключова роля при преодоляването на кризата. Необходим е засилен 
социален диалог, по-специално укрепване на колективното трудово договаряне, за да се 
дефинира и прилага политика, която води възможно най-бързо до изход от кризата и 
същевременно да се смекчат във възможно най-голяма степен икономическото и 
социалното въздействие на кризата върху гражданите. Всички лица, отговорни за 
вземането на решения в областта на икономиката, обществото и политиката имат 
отговорността да гарантират, че подобна криза никога няма да настъпи отново. 

 
Брюксел, 11 юни 2009 г. 

* 
 

*          * 
 
 


