Стратегически приоритети
за периода 2021-2025 г.
Европейският
зелен пакт и
устойчивото
развитие на
България

Технологичната
трансформация и
дигитализацията на
икономиката и
обществото

Европейският стълб на
социалните права
(ЕССП) - Европейският
план за действие за
ЕССП и проекцията му
за първия национален
план на България
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Постоянни комисии
Комисия по икономическа политика

Комисия по труд, доходи, жизнено
равнище и индустриални отношения

Комисия по макроикономика,
бюджет и финанси

Комисия по европейски политики и
европейски процес

Комисия по социална политика

Комисия по устойчиво развитие,
селско стопанство, околна среда и
регионални политики
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План за дейността на ИСС за 2021 г.


Становище „Стратегия на ЕС за либерализация и интеграция на
енергийната система – задачи и перспективи за България. Ефект върху
енергийната бедност и мерки за преодоляването й.“



Становище „Икономическите последици от разпространението на COVID19 в България и мерки за преодоляването им“



Становище „Ефекти от прилагане на дистанционната работа
атипичните форми на заетост в България“



Становище „Настоящата система за професионално обучение,
квалификация и преквалификация за възрастни с цел оценка на
съответствието й с развитието на пазара на труда, в т.ч.
необходимостта от засилване на цифровите умения“
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План за дейността на ИСС за 2021 г.


Резолюция по Споразумението за партньорство и оперативните програми
и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за
програмен период 2021-2027 г.



Становище „Националният план за възстановяване и устойчивост:
прилагане и механизми за наблюдение и участие на организираното
гражданско общество“



Становище “Доходни неравенства в България: Икономически политики и
превенция“



Становище „Териториални планове за справедлив преход - цели,
предизвикателства и очакван ефект. Национален инвестиционен план за
финансиране Фонда за модернизация“
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План за дейността на ИСС за 2021 г.


Становище „Европейският план за действие
Европейския стълб за социалните права (ЕССП)“

за

въвеждане



Становище по мерки за социално включване, в т.ч. развитие на
социалните услуги и заетост на хора с увреждания



Становище по Националния план за въвеждане на еврото



Становище „Принципи и приоритети в новата Национална програма по
БЗР (Безопасност и здраве при работа) 2021-2023 г. в условията на
COVID-19“



Резолюция по Стратегията за малки и средни предприятия
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