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НА ФОКУС:   

СПОРАЗУМЕНИЕТО НА ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ ПО 

ПРИОБЩАВАЩИТЕ ПАЗАРИ НА ТРУДА 2010 -

2014 г. 

 

ETUC,  BUSINESSEUROPE, CEEP и UEAPME: 

Рамково споразумение по приобщаващите 

пазари на труда,  2010 г.  

 

През март 2010 европейските  междусекторни социални партньори
1
 представиха 

на Тристранната социална среща на върха седмото си съвместно Рамково 

споразумение за приобщаващите пазари на труда (по-долу ще бъде наричано за 

кратко Споразумението). Споразумението е автономно по своята същност
2
, а в 

съдържателен план представя основните предизвикателства пред постигането на 

включващи трудови пазари и развива набор от действия, които социалните 

партньори могат да предприемат, за да помогнат на хората в неравностойно 

положение да влязат, да се задържат и да се развиват в трудовата среда. 

Споразумението е сключено в контекста на съвместните  работни програми на 

социалните партньори от 2006-2008 и 2009-2010 г. Преговорите по подписването 

му започнаха на 17 октомври 2008 г. и продължиха 14 месеца; компромисен 

текст е постигнат едва по време на сесията през декември 2009 г. На 25 март 

2010 г. Споразумението е подписано
3
.  

С това Споразумение европейските социални партньори признават, че 

постигането на приобщаващ пазар на труда е многостранно предизвикателство, 

                                                 
1
 Социалните партньори са структурите, представляващи двете страни на индустрията: 

работодателите и работниците. ETUC е единствената организация, упълномощена да представя 

работниците и техните представители на Европейско ниво. От страна на работодателите има три 

такива организации: BUSINESSEUROPE (частните фирми), UEAPME (малкия бизнес) и CEEP 

(работодателите от публичния сектор). 
2
 Рамковите споразумения са резултат от автономния процес на Европейския социален диалог. 

До днес европейските социални партньори са сключили различни рамкови споразумения по 

процедурите, описани в Член 154 и Член 155 от Договора за функционирането на Европейския 

съюз (Treaty on the functioning of the European Union). Съществуват обаче две различни 

процедури за тяхното изпълнение:  

- Европейските социални партньори могат да отправят молба към Съвета да вземе решение (на 

практика това е директива, предложена от Комисията), чрез което даденото Споразумение да 

стане част от законодателството на ЕС. Досега три от споразуменията са приложени като 

директиви на Съвета- това за а) родителския отпуск (1996), б) за работата на непълно работно 

време (1997), в) за срочната работа (1999); 

- или Европейските социални партньори могат да сключват нов вид „автономни“ споразумения, 

отговорността за които се поема от самите социални партньори и приложението им е на 

национално, секторно и фирмено ниво. Това са т.нар. „автономни споразумения“, като до 

момента са договорени такива за а) работата от разстояние (2002), за б) свързания с работата 

стрес (2004), за в) тормоза и насилието на работното място (2007), за г) приобщаващите пазари 

на труда (2010).  

3 Текстът на Автономното рамково споразумение може да бъде намерен тук. 
 

http://resourcecentre.etuc.org/spaw_uploads/files/FA%20ILM.pdf
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отговорността за което споделят работодатели, частни лица, работници, 

представители на работниците и работодателите. Социалните партньори също 

признават, че постигането на приобщаващ пазар на труда не зависи 

изключително и само от техните действия. Поради това Споразумението 

включва в приложение препоръки към държавните органи и други участници, 

които отговарят за налагането на рамка, насърчаваща и популяризираща 

приобщаващите пазари на труда. 

Подписаното Споразумение показва, че: 

• европейските социални партньори са обезпокоени от текущото 

състояние на трудовите пазари и съществуващите механизми за включване и 

задържане на работната сила; 

• насърчаването прехода към приобщаващи пазари  на труда (с оглед 

максимализиране на пълния потенциал на работната сила в Европа, повишаване 

на  нивата на заетост и подобряване качеството на работните места, 

включително чрез обучение и развитие на уменията) е важна цел на социалните 

партньори; 

• социалните партньори имат важна роля за постигането на тази цел и за 

справянето с настоящите предизвикателства за това; 

• „включването“ е важен елемент и на отговора на Европа относно 

дългосрочните предизвикателства (демографската промяна, намаляването на 

населението в трудоспособна възраст и устойчивостта на системите за социална 

защита). 

Както и при другите автономни споразумения, основна отговорност за неговото 

въвеждане носят националните организации-членки на подписалите го страни - 

ETUC, Businesseurope, UEAPME и CEEP, тъй като автономните споразумения се 

въвеждат в съответствие с член 155 (2) от Договора за функционирането на 

Европейския съюз
4
. Националните социални партньори разполагаха с три 

години за въвеждане на Споразумението (т.е. до март 2013 г.), като всяка година 

трябваше да представят доклад за изпълнението, а през 2014 г. на тази база е 

изготвен обобщен доклад за изпълнението. 

                                  Кратко представяне на Споразумението 

Цели 

Споразумението предвижда да се предостави обща рамка, с акцент върху това, 

което може да се направи за осигуряване на включването на трудовия пазар. То 

има три основни цели, а именно: 

• да разгледа достъпа, връщането, задържането и развитието, с оглед 

постигане на пълна интеграция на лицата на пазара на труда; 

• да повиши информираността, разбирането и познаването от 

работодателите, работниците и техните представители на ползите от 

приобщаващите пазари на труда; 

• да предостави на работниците, работодателите и техните представители 

рамка "ориентирана към действие", за да идентифицират пречките за 

                                                 
4
 Рамковите споразумения се договарят между социалните партньори на Европейско ниво и 

носят договорна обвързаност за подписващите страни и техните членове. Те се въвеждат или 

чрез Европейска директива (в който случай основна отговорност за изпълнението му носят 

държавите членки) или чрез социалните партньори на национално ниво (които имат задължение 

за въвеждането му, а подписалите страни са задължени да повлияят на своите членове).  
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приобщаващи пазари на труда и решенията за преодоляването им. 

Описание и обхват 

Без да се фокусира върху специфични групи настоящото рамково споразумение 

обхваща тези лица, които изпитват трудности при навлизането, връщането или 

интегрирането на пазара на труда и тези, които, въпреки че са заети, са 

изложени на риск да загубят работата си поради наличието на определени 

фактори или комбинацията именно на тези фактори: 

- контекстуални фактори (свързани с икономическата среда и пазара на 

труда); 

- фактори, свързани с работата (организацията на работа и работна среда, 

процес на набиране на персонал, развитието на технологиите и политиките за 

обучение); 

- индивидуални фактори (нива на умения, квалификация и образование, 

мотивация, езикови познания, здравен статус и чести или продължителни 

периоди на безработица).  

Потенциални действия на социалните партньори 

Споразумението съдържа списък на съответните действия, които социалните 

партньори могат да предприемат за постигане на приобщаващ пазари на труда: 

• организиране на информационни кампании и планове за действие за 

подобряване на имиджа на икономическите сектори или професиите; 

• организиране на кампании за повишаване на осведомеността и 

инструменти за насърчаване на разнообразието на работната сила; 

• разпространение на информация за наличието на работни места и схеми 

за обучение; 

• сътрудничество с неправителствения сектор за подкрепа на тези, които 

имат особени трудности във връзка с пазара на труда; 

• сътрудничество със системата на образование и обучение, за да се 

осигури по-голямо съответствие между потребностите на индивида и 

потребностите на пазара на труда; 

• прилагане на конкретни и ефективни методи за набиране на персонал и 

политики за въвеждане в работата и осигуряване на подходящи условия на труд; 

• въвеждане на съвместно договорени индивидуални планове за развитие 

на компетенциите на работниците; 

• подобряване на прозрачността и преносимостта за работниците и за 

фирмите; 

• насърчаване на повече и по-добри договори за чиракуване и стажуване.  

Основни препоръки 

Рамковото споразумение се допълва от две приложения. Първото  приложение 

съдържа списък с препоръки и изброява цяла поредица от действия, които 

европейските социални партньори смятат, че са от компетентността и 

отговорността на другите участници (публични власти, образователни системи 

и др.), подтиква ги да разработват  и внедряват цялостна политика за 

насърчаване на приобщаващи пазари на труда, в следните области: 

• обхват и качество на специфичните преходни мерки за хората, които 
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срещат трудности на пазара на труда; 

• ефективност на услугите по заетост и кариерно развитие; 

• образование и обучение; 

• адекватност на инвестициите в териториалното развитие; 

• достъп до транспорт, медицинско обслужване, жилищно настаняване и 

образование; 

• относително лесното или трудното стартиране, поддържане и 

разширяване на бизнеса; 

•  ролята на данъчните и осигурителните системи. 

Вторият анекс включва, макар и неизчерпателно, съществуващите европейски 

законодателни и незаконодателни текстове, като например директиви (например 

на срочната работа, работа на непълно работно време, равното третиране в 

областта на заетостта и професиите), предходни рамкови споразумения или 

други договорени съвместни текстове, чието изпълнение и прилагане 

европейските социални партньори считат, че е от особено значение за постигане 

на целите и принципите на настоящо разглежданото Рамково споразумение. 

Би могло да се каже, че това е наистина едно  иновативно споразумение, тъй 

като, както никога досега, европейските социални партньори се опитват да 

обхванат такава огромна и сложна материя, изискваща компетентност в 

различни сфери (трудово законодателство, политика на пазара на труда, 

социална политика, данъчна политика, образование и др.) Поради това 

въвеждането на Споразумението се разглежда като споделена отговорност на 

работодателите, работниците, представителите на синдикатите и на 

работодателските организации.  
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Преглед на практиката на социалните партньори в 

държавите-членки на ЕС по въвеждането на 

автономното споразумение по приобщаващите 

пазари на труда 

Националните и европейските социални партньори са отговорните страни за 

изпълнението на Споразумението, като начинът на неговото приложение се 

различава в отделните държави в зависимост от различните национални системи 

и практики
5
. Действията в тази посока обаче не изключваха и активното участие 

на други заинтересовани страни. В голяма част от случаите преводът на 

Споразумението беше основата, от която започваха действията на национално 

ниво. Това често беше началната точка и за стартиране на преговорите между 

социалните партньори. Предприети бяха съответно и действия по разпростиране 

на информация за неговата същност- представяне и тълкуване на текста на 

семинари, информационни кампании, конференции, медийни изяви.   

Съгласно изискванията, заложени в Споразумението, през 2011, 2012 и 2013 г. 

бяха представени съвместни национални доклади от социалните партньори 

относно  инициативите, предприети за въвеждане на Рамковото споразумение. 

Съответно през 2014 г. беше изготвен и окончателен доклад за приложението на 

Споразумението. Тези доклади могат да бъдат открити на страниците на 

Ресурсния център на ЕКП и на Ресурсния център на работодателските 

организации
6
.  

Дейността на социалните партньори в детайли 

По-долу ще бъде представена класификация на различните действия, 

предприети от социалните партньори на национално ниво във връзка с 

отделните раздели на Споразумението.  

1. Действия по достъпност на информацията 

Най-общо предприетите мерки са в следните направления: 

 Организиране на кампании за повишаване на осведомеността и създаване 

на планове за действие за подобряване и/или възстановяване на имиджа 

на даден сектор; 

 Организиране на кампании за повишаване на осведомеността и създаване 

на инструменти за насърчаване разнообразието на работната сила; 

 Разпространяване на информация за достъпността на работни места и 

схеми за обучение.  

В Португалия UGT
7
 създава кампания за повишаване на диалога с 

безработните: търси се по-добро разбиране на техните затруднения и 

възможностите за решения; оказване на подкрепа чрез персонализиран подход; 

намиране на нови предложения за работа или за обучение; но и вследствие на 

                                                 
5
 За да подпомогне своите членове, ЕКП подготвя и „Ръководство за тълкуване на автономното 

рамково споразумение за приобщаващите пазари на труд”. То прави  преглед на съдържанието 

на Споразумението, глава по глава, като се фокусира върху основни проблеми, обсъдени по 

време на преговорите. Предназначено е да подкрепи организациите-членки на ЕКП за въвеждане 

на съдържанието на Споразумението и да позволи по-добро наблюдение и оценка на 

постигнатите резултати. Това подпомага разпространението и разбирането му и неговото 

съдържание сред социалните партньори, работниците и обществеността като цяло. 
6
 
Пълно описание на инициативите, може да се намери на съответните страници: 

тук
 и 

тук
.
 

7
 Национален синдикат в страната (в оригинал наименованието е União Geral de Trabalhadores).  

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/CES_travail_inclusif_GB_BAT_1.pdf
https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/CES_travail_inclusif_GB_BAT_1.pdf
http://erc-online.eu/european-social-dialogue/database-european-social-dialogue-texts/
http://resourcecentre.etuc.org/Agreements-57.html


 8 

посочените се подобряват впоследствие и исканията и предложенията на UGT 

във връзка с активните и пасивните политики по заетост и по икономическото и 

социално развитие.  

В Австрия се предприемат мерки за подобряване достъпа до информация на 

определени групи лица, сред които хора с увреждания, възрастни и млади 

работници. Така всяка пролет като част от рамката на “eMotion Tour” AMS 

(Трипартитния борд на Националната служба по заетост) посещава 

партниращите й компании. Тези визити целят да осигурят информация за 

услугите на AMS и конкретно за подбора, текущите оферти и електронните 

услуги
8
.  

2. Действия по подбора 

Най-общо предприетите мерки са в следните направления: 

 Разпространяване на информация за свободни работни места и схеми за 

обучение; 

 Сътрудничество с „третия сектор“ с оглед подкрепа на лицата, срещащи 

особени трудности във връзка с пазара на труда; 

 Прилагане на специфични методи за подбор и политики за встъпване в 

длъжност, както и осигуряване на добри условия за труд на 

новоназначените. 

Напр. във Франция структурата ALERT (обединяваща различни асоциации, 

посветили дейността си на социалното изключване, както и различни синдикати 

и работодатели) създават специализиран наръчник по темата за повишаване на 

осведомеността и реализирането на новото работно място.  

В Исландия социалните партньори в сътрудничество с правителството за 

периода 2011-2013 г. инициират серия програми, свързани с образованието и 

безработицата. Сред тях е и програма, целяща създаване на работни места, 

подходящи особено за безработни лица от 1 и повече години.  

Във Великобритания, Холандия и Словения социалните партньори на 

национално ниво фокусират своите дейности върху специфични целеви групи: 

хора с отдалечен достъп от пазара на труда, хора с дълго отсъствие от пазара на 

труда, инвалиди или със специфични заболявания, младежи, бездомни, самотни 

родители, мигранти, бежанци, жени.  

Холандският публичен сектор се ангажира да създаде допълнителни 25 хил. 

работни места през следващите 10 години, предназначени за хора с увреждания. 

Така, в рамките на централната публична администрация се създава временна 

вътрешна проектна организация Целта е да се подпомогнат департаментите, да 

се създадат подходящи работни места за тази група, да се обучи мениджърския 

екип и другите супервайзери за подбор на кандидатите. Нещо повече, сключено 

е и споразумение с националния офис по заетостта с оглед осигуряване на 

подкрепа на входящия поток от кандидати.  

Във Великобритания веригата магазини Marks and Spencer прилага фирмена 

инициатива, която по същество е програма за заетост за лица, които имат 

затруднения да бъдат наети (това се явява като продължение на съществуващата 

                                                 
8
 Електронните услуги са предназначени за работодатели и за безработни. Например на 

безработните се дава възможност за кандидатстване онлайн за обезщетение за безработица, да 

кандидатстват за други придобивки или да получават оферти за работа.  
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инициатива “Marks & start”
9
).Четирите целеви групи са съответно: лица с 

увреждания и заболявания; бездомни или в риск да останат без жилище; самотни 

родители; младежи на възраст 16-24 години.  

В Словения също се провежда целеви проект, озаглавен „Пакет за интегриране 

на безработни мигранти, бежанци или лица търсещи убежище“. Проектът 

започва декември 2010 г. и приключва декември 2013 г.  

3. Действия за обучение, развиване на уменията и способностите  

Най-общо предприетите мерки са в следните направления: 

 Сътрудничество с образователните системи с цел по-добро свързване 

потребностите на индивида с тези на пазара на труда, включително чрез 

преодоляване на недостига на базови умения (грамотност), насърчаване 

на професионалното образование и обучение, предприемане на мерки за 

улесняване на прехода към заетост; 

 Подобряване на прозрачността и възможностите за придвижване към 

ново работно място както за работника, така и за предприятието- така ще 

се насърчи географската и професионалната мобилност и ще се повиши 

ефективността на пазара на труда. Осъществяването на тази цел е 

съответно чрез: а) насърчаване признаването и валидирането на 

компетенциите; б) подобряване признаването на квалификациите за 

осигуряване на прехода към заетост; 

 Насърчаване на повече и по-добри схеми и договори за стажуване; 

 Въвеждане на индивидуални планове за развитие на компетенциите (във 

връзка с рамката за действия за развиване на компетенциите и 

квалификациите през целия живот), които да бъдат създадени съвместно 

от работодателя и работника. Тези планове идентифицират необходимите 

компетенции за работника в дадена ситуация, както и стъпките за тяхното 

постигане. 

В Латвия през 2011 г. стартира съвместен проект на LDDK
10

 и LBAS
11

, насочен 

към преструктуриране на системата на професионално образование и обучение 

(ПОО) и подобряване на нейното качество. Проектът се насочи към проучване 

на образователните потребности в 12 приоритетни икономически сектора. Сред 

основните дейности бяха установяването на експертни съвети за подобряване на 

ПОО. От 2011 г. съответно са създадени 12 секторни съвета, съставени от 

представители на работодателите, синдикатите и държавата.  

Социалните партньори в Чехия подкрепиха създаването на работна група за 

разработване на Национален план за изпълнение на Гаранцията за младежта и за 

укрепване на професионалното обучение в компаниите. Чешката стопанска 

камара, SPCR
12

, Форумът на индустрията и университетите и Министерството 

на индустрията и търговията обединиха своите усилия за подобряване на ПОО в 

училищата и успяха да прокарат изменение на закона за корпоративните данъци 

(в сила от 01.01.2014 г.). Въведени са данъчни отстъпки, целящи 

модернизирането на изучаваните предмети и повишаване на атрактивността на 

ПОО чрез стимулиране на компаниите да осигурят обучителии/ментори, 

работни места, машини и ноу-хау за ПОО.  

                                                 
9
 Повече за инициативата можете да бъде намерено на: http://corporate.marksandspencer.com/plan-

a/our-stories/about-our-initiatives/uk-marks-and-start 
10

 Най-голямата работодателска организация в Латвия.  
11

 Независимата конфедерация на синдикатите в Латвия.  
12

 Конфедерация на индустрията в Чехия.  

http://corporate.marksandspencer.com/plan-a/our-stories/about-our-initiatives/uk-marks-and-start
http://corporate.marksandspencer.com/plan-a/our-stories/about-our-initiatives/uk-marks-and-start
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В Дания социалните партньори активно участваха в оформянето на реформата 

на системата за ПОО (февруари 2014 г.). Реформата цели гарантиране 

включването на повече млади хора в професионално обучение след завършване 

на основно образование, намаляване на дела на отпадналите от програмите за 

професионално обучение и повишаване стандарта на преподаване. В тази връзка 

социалните партньори подкрепиха създаването на гаранция за обучение, според 

която всеки включил се в професионално обучение, ще може да го завърши или 

чрез споразумение за обучение в дадена компания, в център за обучение или 

чрез комбинация от фирмено и училищно обучение.  

В Германия е проведена инициативата “Erstausbildung für junge Erwachsene”, 

насочена към мотивиране и оказване на подкрепа за около 100 хил. 

неквалифицирани младежи на възраст между 25-34 години да довършат своето 

професионално обучение или да получат поне частична професионална 

квалификация. От гл.т. на наблюдавания недостиг на умения, целта е да се 

вземат впредвид потребностите на пазара на труда и на компаниите (особено на 

малките и средни предприятия). Инициативата е подкрепена от социалните 

партньори и от Федералната агенция по заетостта. Социалните партньори са 

тясно обвързани с избора на правилния професионален курс и осигуряването на 

помещения за обучението  (в т.ч. центрове за обучение или занаятчийски 

камари). Осигурена е финансова подкрепа и за младежите, и за компаниите.  

В Швеция основата за встъпването в професионална заетост се осигурява чрез 

колективните трудови договори, автономно подписани от страните на пазара на 

труда. Целевата група на тези договори са младите хора без необходимия 

професионален опит. Структурата на договорите варира в различните 

индустрии, но общия признак е комбинирането на труд с обучение. Обучението 

може да е или на работното място, или да бъде предоставено от външни 

доставчици.  

В Исландия социалните партньори осъществяват през 2011 г. програма за 

натрупване на трудов опит чрез учене, чрез която да се намали броят на лицата, 

които не завършват средното си образование. Дава се право на повторен достъп 

до средните училища на младежи на възраст 16-25 години.  

В България КНСБ осъществява национална кампания „Моето първо работно 

място“ (2011-2013 г.), която цели способстване на прехода от училище към 

заетост на завършващите средното си образование ученици. Друга инициатива 

от България е създадена в рамките на проект на БСК в партньорство с КНСБ и 

КТ „Подкрепа“. Това е „MyCompetence“- информационна система в областта на 

човешките ресурси, която обработва данни и осигурява стандартизиран обмен на 

информация, предоставя инструменти и други специализирани услуги за оценка 

на компетенциите на работната сила в България. 

4. Действия, свързани с отговорността и отношението на 

работодатели, работници, техните представители и търсещите 

работа  

Най-общо предприетите мерки са в следните направления: 

 Прилагане на специфични и ефективни методи за подбор и на политики 

за въвеждане на работното място, както и гарантиране на подходяща 

работна среда за посрещане и подкрепа на новоназначените кадри. 

Холандската бипартитна фондация А+О (упълномощена от Работодателската 

асоциация на холандските общини (VNG) и няколко синдиката) публикуват 

т.нар. „Мониторинг на персонала в общините. Тази публикация осигурява 

поглед към състава на работната сила и предоставя информация за 
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разнообразието, мобилността и възрастта на работната сила. Централната 

публична администрация на страната стимулира създаването на интегрирана 

перспектива за собствената си структура, подкрепяйки това си действие с 

инструменти, напасващи се към този подход. В процесите на подбор, селекция и 

кариерно планиране се отделя внимание на това да се осигури разнообразие и 

приобщаване на кандидатите. Пилотно се започва с въвеждането на т.нар. 

„Основи на човешките ресурси“, предназначени за мениджъри и с представяне 

на модули за обучение по основи на мениджмънта в променящата се среда.  

В Словения ZDS
13

 партнира в „Проект за управление на разнообразието в 

заетостта“
14

, който цели повишаване на осведомеността и предоставяне на 

примери за добри практики, изготвяне на препоръки за компаниите. Проектът не 

е насочен единствено към по-възрастните хора, а към еднакво включване на 

всички групи на пазара на труда (в т.ч. малцинства, търсещи първа работа и др.), 

с което се насърчава разнообразието на работните места.  

Социалните партньори в Дания прилагат на основата на проект ръководство за 

компаниите относно наемането на хора с ментални проблеми на непълно 

работно време. LO и DA са част от експертна група за мониторинг, 

предназначена за съветване на бизнеса относно служителите с ментални 

проблеми. Друга добра практика от Дания във връзка със Споразумението за 

приобщаващите трудови пазари е осъщественият от социалните партньори и от 

Националната асоциация на общините проект „За теб“ (в оригинал “4U”)). Целта 

на проекта е да се подкрепи заетост на целевите групи чрез осъществяване на 

практически инициативи в избрани общини. Дейността е насочена към 

мотивиране на групата на младежи от етническите малцинства с ниско 

образование, и по-специално на момчетата, да получат по-високо образование и 

да участват по-активно в обществото, като за целта се създадат нови 

възможности за образование и кариера. Работни места ще бъдат използвани като 

практическа среда за реализиране на умения и развиване на цели чрез 

индивидуално-ориентиран подход.  

В Германия BDA
15

, ZDH
16

, DGB
17

 и Федералното министерство на труда и 

социалните въпроси създават съвместно (но включвайки и много други 

партньори) инициативата за по-добро включване на хора с увреждания на пазара 

на труда. В рамките на „инициативата за обучение и заетост“ са осъществени 

широк кръг от дейности и кампании за информиране и подготовка на 

предприятията (включително и на малките и средни такива) за потенциала на 

капацитета на хората с увреждания.  

5. Действия, насочени към трудовото ежедневие 

Най-общо предприетите мерки са в следните направления: 

 Прилагане на специфични и ефективни методи за подбор и на политики 

за въвеждане на персонала, както и гарантиране на подходяща работна 

среда за посрещане и подкрепа на новоназначените кадри. 

 Въвеждане на индивидуални планове за развитие (съгласно рамката от 

действия за развитие на компетенциите и квалификациите през целия 

живот), изработени съвместно от работодателя и работника и отразявайки 

спецификата на тези две страни. Тези планове идентифицират 

                                                 
13

 Асоциация на работодателите в Словения 
14

 В оригинал “Managing diversity in employment project” 
15

 Конфедерация на асоциациите на работодателите в Германия 
16

 Немска конфедерация на занаятчиите (German Confederation of Skilled Crafts) 
17

 Конфедерация на синдикатите в Германия 



 12 

необходимите компетенции на работника в дадената работна среда и на 

тази основа се поема споделена отговорност за развитието на тези 

компетенции.  

В Чехия чрез промени в Кодекса на труда (влизащи в сила от 16.05.2013 г.) са 

въведени промени в продължителността на периода за отдих между работните 

смени, като така се създава по-гъвкава заетост в някои индустрии с непрекъснат 

режим на работа или с наличие на две работни смени, в частност в енергетиката.  

Т.нар. споразумение Социална харта в Дания определя рамката за инициативи, 

свързани със задържането и подбора на кадри, които по ред причини не могат да 

получат постоянна работа. Става въпрос за лицата с ментални и физически 

проблеми и др. Това споразумение обаче им предоставя възможността да 

работят при гъвкави условия и договорености.  

В Норвегия Споразумението за приобщаващите пазари на труда се съотнася 

към съществуващото Трипартитно споразумение за приобщаващ трудов живот 

(т.нар. IA Agreement). Върховната цел на това Трипартитно споразумение е да се 

предотвратят отсъствията вследствие на заболявания, включително чрез 

връщане на работниците на работното им място и подобряване на работната 

среда, както и отстраняването и оттеглянето от трудовия живот. Целите са 

намаляване на отпуска по болест, нарастване на заетостта сред хората с 

намалена работоспособност и увеличаване на средната продължителност на 

активна заетост (сред лицата над 50 годишна възраст). Новоподписаното, 

удължено Споразумение IA се насочва специфично и към младите хора с 

функционални увреждания. Споразумението съдържа различни раздели, 

разграничаващи отговорностите на бизнеса/ предприятията, социалните 

партньори и Централната власт.  

Словенската асоциация на работодателите ZDS (в партньорство с други 

организации от Словакия, Австрия, Хърватия и Унгария) осъществява проект за 

повишаване на осведомеността относно застаряващата работна сила. Основните 

цели на проекта включват не само осведомяване на населението, но и: 

предоставяне на инструмент за работодателите за оценка на възрастовата 

структура в компанията и проектиране на бъдещите изисквания; предоставяне на 

инструмент за работодателите за поддържане на възрастовата структура в 

компанията и демографските тенденции, но и за разработване на мениджърски 

стратегии относно възрастта (в т.ч. здравен мениджмънт, трансфер на знанията, 

прегрупиране на по-възрастните работници, развитие на кариерата, 

реорганизация на работния процес, корпоративна култура).  

Социалните партньори в Швеция се договарят за създаване на Съвет за 

равенство на половете в общинския сектор. Целта на Съвета е от гл.т. на 

джендър перспективата да контролира условията на заетост и на заплащане и да 

предлага активни мерки в тази насока. Обхващат се съответно общини и 

региони.  

В Германия програмата на социалните партньори „Gleichstellen” се насочва към 

укрепване на съответните актьори на ниво компания от гл.т. предоставянето на 

еднакви възможности. Програмата е насочена към осигуряване на подкрепа за 

различни проекти, които представят мерки за кариерно развитие на жените и за 

разпростиране на гъвкавите модели на работно време, отчитащи различните 

фази от живота на мъжете и на жените.  
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Пример за колективно споразумение е Фондът за професионална рехабилитация 

(VIRK
18

) в Исландия. В колективно споразумение социалните партньори (ASI
19

, 

SA
20

 и държавата) решават да създадат този фонд, средствата за който се 

гарантират от работодателите, пенсионните фондове и правителството. Ролята 

на VIRK се изразява в систематично намаляване на вероятността за оттегляне на 

работниците от пазара на труда, поради постоянна нетрудоспособност чрез 

предоставяне на възможност за по-голяма активност, надграждане на 

рехабилитацията им и др. Основната цел на фонда е организиране и мониторинг 

на дейността на съветниците, работещи за синдикалните фондове за изплащане 

на обезщетения за болнични, както и подпомагане на индивидите, нуждаещи се 

от професионално рехабилитиране. Особено внимание се отдава на ранната 

интервенция и на многостранните мерки за професионално възстановяване. 

Фондовете плащат за различни видове консултации и за мерки, насочени към 

подобряване на работоспособността чрез индивидуализиран подход. 

Предоставяните от VIRK услуги са безплатни.  

6. Съвместни и самостоятелни действия на пазара на труда, 

предприети от социалните партньори 

Социалните партньори докладват за политическите действия, предприети от 

съответните правителства за насърчаване създаването на приобщаващи пазари 

на труда. Някои от препоръките към публичните власти, включени в Анекса на 

Споразумението, присъстват в така предприетите действия - напр. в областта на 

данъчните и социалните системи, образованието и обучението, създаването на 

нови бизнес и кариерни услуги, въвеждането на мерки за преход към заетост за 

лицата с проблеми на трудовия пазар.  

За изпълнението на Споразумението за приобщаващите пазари на труда се 

разгърнаха действия в различни направления - а именно относно пенсиите, 

заплатите, социалните придобивки, трудовите договори, обученията, 

преструктурирането и мобилността. Целевите групи бяха както по-широко 

дефинирани, така и в някои случаи по-тясно определени, като напр. младежи, 

възрастни работници, хора с увреждания, хора от определен етнически 

произход.  

Във Финландия заетостта на хората с частична работоспособност се подкрепя 

чрез разработен план за действие. Планът представя стимули, подкрепящи 

програми, информационни системи, законодателство, но и мерки за промяна на 

отношението. Специално внимание се обръща на това да се направят по-

достъпни и мотивиращи пенсиите и заплатите.  

Във Франция споразумението “Accord national interprofessionnel du 11 janvier 

2013 relatif à la sécurisation de l’emploi” включва няколко стъпки за постигане на 

по-добро включване на работниците в заетост, въвеждайки иновативни мерки за 

връщане към заетост, гарантиране на нови права за търсещите работа. Друго 

Споразумение от 19 октомври 2012 г. относно заетостта сред различните 

поколения цели да насърчи достъпа на младежите до заетост, докато 

едновременно с това се гарантира заетостта и на по-възрастните работници. 

                                                 
18

 Основната цел на VIRK е предоставянето на услуги в сферата на професионалната 

рехабилитация  и мениджмънта в сферата на инвалидността. Предоставят се безплатни услуги на 

лица, изправени пред затруднения да се върнат на работното място поради заболяване. Повече 

информация може да бъде намерена на: http://www.virk.is/static/files/enska/annual-report-2011-in-

english-with-comments-til-lestrar.pdf 
19

 Исландска конфедерация на труд- обединява широк кръг от синдикални организации от 

частния и от част от публичния сектор.  
20

 Организация на бизнеса в Исландия.  

http://www.virk.is/static/files/enska/annual-report-2011-in-english-with-comments-til-lestrar.pdf
http://www.virk.is/static/files/enska/annual-report-2011-in-english-with-comments-til-lestrar.pdf
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Основната цел е мотивиране на  активното население, независимо от възрастта 

на лицата, да търси подходящо работно място. Възприема се подход, основаващ 

се на предоставянето на стимули - включително предоставяне на определена 

сума за компаниите да наемат младежи под 26 години (или под 30 години за 

младежи с увреждания) и да се задържат в заетост по-възрастните работници на 

57 или повече години (или на 55 и повече години, ако са с увреждания).  

В Холандия през април 2012 г. е подписано Споразумение относно 

наставничеството на работното място (в оригинал “job-to-job guidance”) в 

централния правителствен сектор. Принципът „последният дошъл е първият си 

отишъл“ се заменя от система, предоставяща на младите държавни служители  

(включително и служители от различни етнически среди) повече шансове за 

задържане на работното място. Индиректно, вследствие на програмата, се 

намалява средната възраст на персонала в държавния апарат.   

През август 2012 г. в Дания се осъществяват масови действия за подпомагане на 

гражданите в риск от изгубване на правото на обезщетение за безработица 

(което е намалено от 4 на 2 години) при положение, че все още не могат да си 

намерят нова работа. Правителството одобрява редица инициативи в тази 

връзка, сътрудничейки си с LO
21

 и DA
22

. Инициативата трае до 2013 г., като 

първата фаза на пакета за незабавно създаване на работни места включва: 

 Създаване на работна група за специфичните работни места в рамките на 

осигурителните фондове за безработица и на Центрове за търсене на 

работа, подпомагащи безработните, чиито период на получаване на 

обезщетение свършва; 

 Всички безработни, чиито период на получаване на обезщетение се 

доближава до шест или по-малко месеца и които, от лятото на 2013 г., са 

в риск от това да загубят обезщетението си, получават писмо от Фонд 

безработица, с което се приканват да се свържат с работната група; 

 След свързване с работната група се получава бърза подкрепа за 

откриване на нова работа; 

 Центрове за търсене на работа се свързват с лицата, непотърсени от 

работната група. 

В България в Националния план за действие по заетостта са включени различни 

проекти на социалните партньори. Проектите са за намаляване на безработицата, 

повишаване на осведомеността или за обучения на работници.  

В Холандия социалните партньори подписват споразумения за подобряване 

участието на пазара на труда на по-възрастните работници, което заляга като цел 

и в Политическия дневен ред на правителството за периода до 2020. 

Холандските синдикати и работодатели отговарят за предотвратяване на 

безработицата и за способстване на мобилността между работните места. Цели 

се засилване на позициите на лицата на временни трудови договори. Частният 

сектор поема ангажимент за създаване на 100 хил. допълнителни работни места 

за хора с професионални увреждания. Публичният сектор пък се ангажира с 

откриването на 25 хил. работни места за тези хора.  

Социалните партньори в Исландия, съвместно с правителството, инициират 

четири програми за образование и заетост за периода 2011-2013 г. Третата 

програма, наречена „По-силният отбор“ (в оригинал “Lidsstyrkur”/”stronger 

                                                 
21

 Конфедерация на синдикатите в Дания. 
22

 Конфедерация на работодателите в Дания.  
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team”), започва януари 2013 г. Целта е да се създадат нови работни места за 

безработните и най-вече за тези, които не са успели да намерят работа през 

последните 2 ½ години и с особен акцент върху лицата, които не са работили 

над 36 месеца. За лицата, които не са работили повече от 3 години, се предлага 

възможност за заетост за най-малко 6 месеца.  

Резултати от въвеждането на Автономното рамково споразумение за 

приобщаващите пазари на труда 

Окончателният съвместен доклад от 2014 г. е приет от Европейския комитет за 

социален диалог на 24 септември 2014 г. и е изпратен на Европейската комисия 

през ноември 2014 г. Говорейки конкретно с числа, в сила са следните факти: 

поне веднъж доклади по приложението на Споразумението са представили 20 

страни членки на ЕС и 2 страни от Европейското икономическо пространство; 8 

държави членки на ЕС не са докладвали.  

 2011 2012 2013 2014  

Финален 

доклад 

Държави членки на ЕС     

Австрия х х х х 

Белгия х х х х 

България    х 

Хърватия     

Кипър х х х х 

Чехия х х х х 

Дания х х х х 

Естония     

Финландия х х х х 

Франция  х х х 

Германия х х х х 

Гърция     

Унгария х  х  

Ирландия х х  х 

Италия    Общо писмо 

от 

социалните 

партньори с 

ангажимент 

за действия. 

Латвия х х х х 

Литва     

Люксембург х х х  

Малта     

Холандия х  х х 

Полша х х х  
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Португалия х х х х 

Румъния     

Словакия     

Словения х х   

Испания  х  х 

Швеция х х х х 

Великобритания х х х х 

Общо от държавите 

членки: 

17 17 16 16 

     

Държави от Европейското 

икономическо 

пространство: 

    

Исландия  х х  

Норвегия х х х х 

     

Държави кандидат- членки:     

Турция     

Общо (от 31 държави): 18 19 19 17 

Европейски между -

отраслови социални 

партньори 

х х х х 

Европейски секторни 

социални партньори 

    

 

Налице са следните основните резултати, произтичащи от подписването на 

Споразумението:     

1. Рамковото Споразумение е ценен инструмент за социалните партньори на 

национално ниво, способстващ за обединяване на усилията за постигане на 

приобщаващите трудови пазари, което може още да помогне за отговор на 

предизвикателствата в дългосрочен план (като напр. демографската 

промяна).   

2. Споразумението се очертава и като ефективна рамка за социалните 

партньори за действие на няколко нива: на макро ниво - напр. общи мерки за 

пазара на труда и реформиране на образователната система; на микро ниво- 

мерки, насочени към работните места.       

3. Споразумението помогна на социалните партньори (често съвместно с 

правителствата) да изработят отговор на предизвикателствата, породени от 

кризата.  

4. Рамката на Споразумението даде на социалните партньори възможност да 

създадат мерки и специфични инструменти, свързани с една или повече от 

заложените в него стъпки: достъп, завръщане, задържане и развитие. 

5. Използвана е комбинация от инструменти, включващи национални 

споразумения на социалните партньори (на места трипартитни), програми и 
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проекти на социалните партньори, секторни и фирмени инициативи, 

кампании за повишаване на осведомеността, обучения, семинари и др. 

Въпреки че Споразумението не е насочено към конкретни групи, някои 

групи бяха все пак заложени като целеви при изпълнението му: възрастни 

хора, младежи, ниско квалифицирани, хора с увреждания, мигранти.  

6. Освен социалните партньори на национално ниво, Споразумението успя да 

достигне и до други актьори, като правителства, доставчици на обучения и 

др.  

Рамковото споразумение открои редица фактори, които самостоятелно или в 

комбинация могат да насърчат или обезкуражат участието на пазара на труда. 

Тези фактори са съответно класифицирани като а) контекстуални, б) свързани с 

работното място и в) индивидуални. Тези фактори бяха референтна рамка за 

социалните партньори на национално ниво, към която те насочваха своите 

действия и по-конкретно беше направено следното: 

 По отношение на контекстуалните фактори: мерките, предприети от 

националните социални партньори често са в сътрудничество с 

правителството. Тук се включват: реформиране на трудовите пазари 

(създаване на работни места, справяне с преструктурирането, промяна на 

условията за сключване на различни трудови договори, промяна в 

данъчната система, мобилност на пазара на труда), реформиране на 

образователната система, подобряване на прехода училище-работа, 

подпомагане на хора в рискови ситуации от гл.т. на заетостта. 

Социалните партньори в редица случаи са работили с обществените 

служби по заетостта, за да подобрят информираността и достъпа до 

заетост.  

 По отношение на факторите, свързани с работната среда: предприетите от 

социалните партньори на национално ниво действия, включват: програми 

за наемане на продължително безработните лица (но и на други 

специфични групи) и осигуряване на насоки за компаниите при подбора в 

тези случаи; подобряване на условията и организацията на труда; 

обучения на работното място; планиране на човешките ресурси на 

фирмено ниво. 

 По отношение на индивидуалните фактори: социалните партньори нямат 

директно влияние върху тях, но все пак могат да предприемат действия за 

създаване на по-добри условия за индивидите и за участието и 

интегрирането им на работните места. Предприети са: подобряване на 

уменията и квалификациите; подобряване на здравето и рехабилитациите; 

промяна отношението на работодателите, но и на работниците.  

Въвеждане на споразумението в България 

През първите три години България не е докладвала за предприети мерки по 

въвеждане на Споразумението. Няколко по-общи мерки, предприети в рамките 

на политиката по заетост, които макар че съдържателно са свързани със 

Споразумението, на практика не са специално предприети като мерки за 

въвеждане на Споразумението. Синдикалните лидери на различни равнища в 

системата на КНСБ не са добре информирани или дори не знаят, че има такова 

Споразумение, липсват и специални съвместни целеви действия и мерки, 

предприети от социалните партньори за изпълнение на ангажимента към 

Рамковото споразумение, ангажимент, който имат като членове на европейските 

организации на синдикатите и работодателите. 
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Основни предизвикателства пред приобщаващия  пазар на труда 

Още в текста на Споразумението е включен неизчерпателен списък на 

потенциалните бариери пред приобщаващия пазар на труда, всяка от които има 

потенциал да повлияе на пълното интегриране на лицата
23

. Какви са изводите 

след въвеждането на Споразумението? 

Финалният доклад, разглеждащ неговото приложение показва добавената 

стойност за социалните партньори на всички равнища за решаване на този 

ключов въпрос. И все пак, следва да се откроят следните предизвикателства пред 

изпълнението му, които произтекоха или от контекста, или от самия му 

характер.  

1. Предизвикателства, свързани с контекста 

Европейските социални партньори напълно осъзнаха новия контекст, създал се 

вследствие на финансовата, икономическата и социалната криза и са готови да 

се съобразят и неговото влияние в кратко, средно и дългосрочен план върху 

работниците и работодателите. Именно този контекст обаче даде импулс за 

партньорство и предприемане на действия. Способността на социалните 

партньори да приложат Споразумението зависеше от структурите и процесите на 

социалния диалог на национално и/или секторно ниво в специфичния 

национален контекст. Там, където той е слаб или несъществуващ, изникна 

бариера за изпълнението на Споразумението. Националните социални партньори 

също бяха изправени пред предизвикателството за приспособяване на 

Споразумението към националния контекст. В някои случаи неговото 

изпълнение обаче беше подпомогнато от това, че вече бяха поставени основите 

на национални действия в тази насока.  

2. Предизвикателства от гл.т. широката същност на Споразумението 

Първата трудност в някои страни беше включването на същността на 

Споразумението в колективните трудови договори. Невъзможността за това 

произтича от факта, че се цели покриването на много и разнопосочни въпроси, 

много групи в неравностойно положение и широка гама от мерки на различни 

нива. Разнообразието от теми, заложни в Споразумението, доведе и до 

трудности за разграничаване на отговорността на социалните партньори от тази 

на другите заинтересовани страни. Друго предизвикателство беше справянето с 

различията в разбирането на представителите на работодателите и на 

работниците - в някои случаи липсваше заинтересованост или от едната, или и 

от двете страни. Въпреки трудностите при неговото интерпретиране или при 

избора на приоритетите, се създадоха възможности за проявяване на гъвкавост и 

на изработване на специфично проектирани мерки.   
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 Тези потенциални пречки се отнасят до наличието на информация за свободните работни 

места, подбора на персонала, различни аспекти на възможностите за обучение и развиване на 

уменията, отговорностите и отношението на работодателите и работниците към заетостта, 

условията на труд. 
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НОВИНИ ОТ ЕКП 

28-29 октомври 2015 г. ЕКП: Позиция на ЕКП 

за Годишния обзор на растежа 2016 - За 

една Европа, работеща за работниците и 

гражданите  

 

Въведение 

Документът представя вижданията и приоритетите на европейското синдикално 

движение относно Годишния обзор на растежа (ГОР) 2016 и Европейския 

семестър. Документът стъпва върху коментарите, изразени на консултативната 

среща на Европейската комисия и Европейските социални партньори на 

23.09.2015 г.  

Икономическата криза и нейните текущи ефекти без съмнение имат дълбоко и 

разнопосочно влияние върху европейските икономики, трудовите пазари и 

социалната среда, но и спомагат за задълбочаването на съществуващите 

проблеми. Анализът на Комисията за настоящата ситуация и наблюдаваните 

предизвикателства често е точен, но съществува едно общо нежелание да се 

признае, че много от преследваните политически решения всъщност забавят 

възстановяването и допринасят за настоящата социална и рефлектираща върху 

заетостта криза. Не се признава също така и фактът, че има огромен по обем 

неизползван капацитет, който ЕС все още не успява да оползотвори и който идва 

за сметка на големи разходи за хората.  

В своето обръщение към Европейския парламент от 9 септември 2015 г., 

президентът Юнкер призна, че кризата все още не е свършила, а просто е в 

пауза. Докато икономическото възстановяване продължава, противопоставянето 

на негативните шокове, задаващи се вече на хоризонта (появява се криза на 

пазарите, забавя се световната търговия), все още е прекалено трудно и 

неустойчиво. Инвестирането се задържа на ниски нива и въпреки че вече се 

отчитат известни сигнали на подобрение при безработицата и социалната 

ситуация, остава притеснението за качеството на работните места и за 

недопустимите като равнище нива на бедност.  

ЕКП забелязва намерението на Комисията да се запази подхода относно 

следващите ГОР. Фокусът върху инвестициите като основен приоритет в ГОР 

2015 беше добра стъпка в правилната посока. ЕКП призовава за изпълнение на 

изготвения от нея план „Нов път за Европа
24

“ заедно с амбициозна европейска 

инвестиционна програма за устойчиво развитие и качествени работни места през 

следващите години. Инвестиционният план за Европа („Инвестиционният план 

на Юнкер“) отчасти отговори на това искане. Обаче настоящите мерки не 

успяват да покрият необходимото ниво на ангажираност, така както то е 

определено в предложенията на ЕКП, и затова са необходими по-нататъшни 

действия.  

ЕКП продължава да бъде силно критична към политиката на Комисията за т.нар. 

„благоприятстваща растежа фискална консолидация“ и към дневния ред на 

небалансираната структурна реформа. Продължаващата политика на икономии, 

                                                 
24

„Нов път за Европа: план на ЕКП за инвестиции, устойчив растеж и качествени работни места“. 

Планът може да бъде намерен на английски език тук. 

https://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/EN-A-new-path-for-europe_3.pdf
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дори и да се формулира като фискална консолидация, най-вероятно ще подкопае 

инвестиционните усилия и ще затрудни възстановяването. Правилната оценка на 

резултатите от преследваните до момента структурни реформи показва, че до 

момента те значително са подронили Европейския социален модел, а с това и 

вярата на гражданите в Европейския проект.  

Защита на процеса на възстановяване и трансформирането му в 

„структурно възстановяване“ 

Възстановяването остава крехко, но конкурентоспособността не е 

проблемът тук  

Европейската икономика започна да расте отново от средата на 2013 г., но 

моделът на възстановяването остава незадоволителен, особено в Евро зоната.  

Икономическото възстановяване е с темпото на охлюв: седем години след 

финансовата криза нивото на икономическата активност все още не се е 

възстановило до това отпреди кризата (както е видимо на графиката по-долу). 

Това не е нормално- голямата рецесия трябва да бъде последвана от значително 

възстановяване, а не от сериозна стагнация, както е в случая с Еврозоната.  

Докато през всички тези години потребителското търсене стагнира, износът 

крепи положението, поради факта, че търсенето при износа е единствената сила, 

тласкаща възстановяването. Това поставя под сериозен въпрос идеята, че 

държавите членки страдат от липса на конкурентоспособност. Ако случаят беше 

такъв, износът не би проявил такава динамика, нито пък Евро зоната щеше да 

отчете рекордно висок излишък при търговията си с останалия свят, излишък 

достигнал до момента рекордно високите 3.5% от БВП на Евро зоната (1.9% от 

БВП на ЕС).  

Междувременно, инвестициите се сриват и/или не показват, или показват само 

слаби признаци на възстановяване и то,  въпреки факта, че през последните 

години почти всичко - от заплатите, през трудовото законодателство, до 

помощите за безработица - беше обект на (понякога брутални) структурни 

реформи. Това хвърля съмнения върху останалата част от Европейската 

конвенционална мъдрост, че структурните реформи ще задвижат икономиката 

чрез рестарт на бизнес инвестирането.  

Фигура 1 показва „възстановяването в перспектива“, използвайки данни на 

Евростат за Евро зоната (19 държави), представящи верижно свързаните обеми 

по сезонно изгладени данни и по изгладени данни спрямо работните дни. 

Периодът на отчитане е съответно от първото тримесечие на 2008 г. до второто 

тримесечие на 2015 г. На графиката с тъмно син цвят е обозначен БВП, с червен 

- брутото капитало-образуване, със зелено - крайното потребление, с лилаво - 

износът, със светло синьо - вносът.  
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Нещо повече, на хоризонта отново се появяват рисковете, свързани със забавяне 

на възстановяването, произтичащи директно от политическите решения, 

преследвани от Европа:  

 с годишен излишък на външната търговия от 3.5% от БВП, евро зоната 

отнема година след година повече от 300 милиарда евро от агрегираното 

търсене на световната икономика, допринасяйки по този начин за 

световните дисбаланси. Безредиците, стоварващи се върху появяващите 

се пазари (свиването на  икономическа активност поради увеличаването 

на дълга, става прекомерно, със серийни цикли, валутно обезценяване), 

краят на „Количествените улеснения“ и заплахата от нарастване на 

лихвените проценти в САЩ не могат да бъдат разгледани като нещо, 

необвързано с политическите избори на Европа. Европа и в частност евро 

зоната не могат да продължат да пренасят своите проблеми върху 

останалия свят; 

 много от икономиките в Европа продължават да действат на ръба на 

дефлацията. Структурните реформи, особено тези, свързани с формиране 

на заплатите и със  системите за колективно трудово договаряне, са 

натоварени с голяма отговорност сами по себе си, защото създадоха 

сценарий, където ребалансирането на вътрешната евро зона тласна 

динамиката в заплащането (най-вече в сериозно засегнатите от кризата 
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държави) към територията на дефлация, създавайки по този начин 

динамика при разходите за заплати, средно за евро зоната които като 

стойност са много под целта за ценова стабилност, заложена от ЕЦБ. 

Трябва да се отбележи, че растежът в повечето от европейските страни 

членки, но и в Европа като цяло, се ръководи от заплащането. 

Потискайки агрегираното търсене, спадът на дела на заплатите в БВП 

изглежда дърпа надолу икономическата активност, докато ръстът на дела 

на труда избутва икономиката нагоре. Симулации разкриват, че 

координираното нарастване на дела на заплатите в ЕС-15 през 

следващите пет години, би допринесло за ръст на реалния БВП с 1.5 до 

3.15%
25

. 

Необходимост от по-добър инвестиционен план 

Европа има нужда от много по-силно възстановяване, но и от такова 

възстановяване, което ще бъде структурно и ще притежава своя сила и импулс. 

За да се постигне това, са необходими усъвършенстван инвестиционен план и 

приемане на дневен ред, чиито приоритет е създаването на качествени работни 

места.  

Въпреки че Инвестиционният план за Европа полага началото, то той все още не 

покрива исканията на ЕКП за инвестиционна програма от 2% от БВП на ЕС 

годишно за следващите 10 години. От Инвестиционния план липсва и 

признаване на необходимостта от оказване на подкрепа за публичното 

инвестиране, поради факта, че фокусът се поставя върху облагодетелстване  на 

частните фондове. Висококачествените публични услуги подкрепят 

икономическия растеж. Публичното инвестиране трябва да се повиши при 

услугите, сред които са образованието, здравеопазването, социалното 

обслужване, жилищата и обществения транспорт, но и да се инвестира още в 

служителите от публичния сектор, които са отговорни за предоставянето на тези 

услуги, и най-вече, при публичните услуги по заетостта, които са от съществено 

значение за подпомагане на хората при завръщането им на работа.  

За да се извлекат максимално ползи, Инвестиционният план трябва да е 

наистина „европейски“. За да се генерира добавена стойност и, за да се отговори 

на различните икономически ситуации в държавите членки, е необходим 

общоевропейски подход за инвестиционните проекти, като приоритетни от гл.т. 

на инвестициите да бъдат  държавите членки и регионите, които са най-тежко 

ударени от кризата, но и които са с  малко вътрешни ресурси.  

Настоящият Инвестиционен план трябва да бъде изкъсо наблюдаван, за да се 

види дали той води до допълнително инвестиране или само до прости 

финансови проекти за инвестиции, които така или иначе ще бъдат приложени. 

Проектите трябва да се наблюдават и за това, дали посрещат цялостните цели, 

но и видимо да бъдат с висока обществена и икономическа стойност, 

допринасяйки за постигане целите на ЕС. Особено внимание трябва да се обърне 

на финансовите проекти, които инвестират в човешкия капитал, но и които 

подкрепят прехода към по-зелена икономика.  

Политически дневен ред за качествени работни места и за по-справедливо 

общество 

Създаването на качествени работни места трябва да бъде ключов приоритет на 

Годишното изследване на растежа за 2016 г. и да ориентира специфичните 
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Wage led Growth in the EU15 Member States, Onaran & Obst, FEPS, 2015  
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препоръки към държавите. Несигурните работни места и повишаващите се 

неравенства ще създадат и несигурно възстановяване. Повече внимание трябва 

да се обръща на създаването на добре заплатени работни места със сигурни 

трудови договори, които пък ще стимулират агрегираното търсене (включително 

и бизнес инвестирането), подкрепяйки така едно по-силно възстановяване.  

Ситуацията при заетостта в Европа остава критична, дори и при изглеждащите 

обнадеждаващо скорошни статистически данни. В допълнение към създаването 

на работни места, остава предизвикателството да се гарантира, че създадените 

места са качествени и позволяват на хората да имат достоен жизнен стандарт, 

допринасяйки за тяхното благополучие и подкрепяйки една здрава икономика.  

Повишаването на участието на жените на пазара на труда е от ключово значение 

за постигане на целта при заетостта на Европа 2020, но и за да се повиши 

икономическия растеж. Това изисква инвестиции в грижите за децата и за по-

възрастните хора, както и мерки за подобряване на баланса между трудовия и 

семейния живот. Необходими са и по-нататъшни усилия за премахване на 

разликите между заплащането при двата пола, както и за премахване на 

бариерите пред пазара на труда.  

ЕКП отчита с интерес, че въвеждането от началото на 2015 г. на МРЗ от 8.5 евро 

в Германия не доведе до загуба на работни места, както се предвиждаше от 

някои анализатори. Вместо това динамиката по създаването на работни места се 

запази и безработицата намаля през първата половина на годината и то дори с 

по-бързо темпо от преди това. Влиянието на МРЗ не се изрази в унищожаване на 

работни места, а в по-високи заплати за тези работници, които имаха най-силна 

нужда от това, както и за свиващия се нископлатен сектор с неговите несигурни 

трудови договори
26

.  

Глобализацията, технологичното развитие и промяната, демографските 

тенденции и преходът към по-зелена икономика имат съществено влияние върху 

пазара на труда. Трудовите пазари трябва да се адаптират, за да посрещат тези 

предизвикателства, използвайки политики, които улавят наличните възможности 

и не изпускат никой индивид. ЕКП остава готова да подкрепя политики, които 

биха довели до положителен резултат за работниците, бизнеса и обществото 

като цяло. Обаче това не означава подкрепяне на небалансиран дневен ред за 

провеждане на реформи, поставящ товара от това да се направят по-

конкурентоспособни европейските икономики главно на плещите на работника.  

Политическите решения, отнасящи се до реформите, които биха довели до 

конкурентоспособна и продуктивна икономика, захранвана от качествени 

работни места и добре квалифицирана работна сила и предоставяща социален 

прогрес за всички, трябва да са базирани на точен и ефективен анализ за 

въздействието, включително и за социалното въздействие на предприетите до 

момента реформи. Много от реформите на пазара на труда, възнамеряващи да 

повишат конкурентоспособността и създаването на работни места имаха малък 

ефект върху повишаването на производителността или подобряване на 

включването, но и ще ограничат икономическия растеж в дългосрочен план.  

Структурните реформи и политиките на пазара на труда трябва да се договарят 

със синдикатите и да зачитат споразуменията на социалните партньори. 

Държавите членки, преследващи тези реформи след консултиране и преговори 

със социалните партньори, отчитат много по-положителни резултати, но в много 

от случаите реформите са наложени без социален диалог и без да отчитат 
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негативните последствия за работниците и за най-уязвимите членове на 

обществото.  

Политиката по структурните реформи, насочена към постигане на силно гъвкави 

трудови пазари, не създава нови (нетни) работни места. Налице са малко или 

неубедителни доказателства в световната литература за това, че гъвкавият пазар 

на труда би подобрил работните места или състоянието на безработица. 

Гъвкавите пазари на труда не са добри и за иновациите или производителността. 

Скорошно изследване на МВФ показва, че не съществува връзка между 

(де)регулирането на пазара на труда и иновациите
27

.  

Вместо да търсят дезорганизирано децентрализиране на договарянето на 

заплащането, системите на координираното договаряне на заплатите, които са се 

доказали в създаването на добри резултати за работните места, трябва да бъдат 

запазени и да се насърчат. Спешно е необходимо инвестиране в активни 

политики на пазара на труда, насърчаващи обучението и уменията. 

Проблемите на двойствения пазар на труда (неравенства и дискриминация, 

обезценяване на човешкия капитал, липса на стимули за иновации) трябва да 

бъдат разрешени чрез подобряване на правата и условията на работниците с 

атипична заетост, а не чрез дерегулиране на трудовата закрила и на правата, чрез 

което стабилните работни места се преобразуват в нестабилни такива.  

Развитието на уменията е ключово за по-високия растеж, но стесняването на 

пропастта при различните нива на защита между формите на постоянна и на 

временна заетост чрез намаляване на сигурността на работниците, не би 

отговорило на предизвикателствата за повишаване на производителността и 

наличието на по-добре квалифицирана работна сила. Докладът на OECD “In it 

together: why less inequality benefits all”
28

 също подчертава нарастващия дял на 

нестандартната заетост като важен двигател на подоходното неравенство и като 

пречка пред дългосрочния икономически растеж.  

ЕКП никога не би приела тази несигурност да се превърне в новата „норма“ и ще 

напомня на президента Юнкер за неговото обещание по време на 13-тия конгрес 

на ЕКП да създаде общество, което всички да споделяме, включвайки 

Европейския стълб на социалните права.  

Завръщането на модела на гъвкавата сигурност 

ЕКП отчита обновения ентусиазъм за Европейски модел на гъвкава сигурност 

(‘European’ flexicurity model). За много работници в Европа може да изглежда, че 

докато от  тях се очаква да приемат гъвкавостта в добри и в лоши времена, то 

сигурността може да бъде приятел само в добри времена. Опитът на много 

работници показва, че докато им се обяснява, а и често им се налага по принуда 

да изтъргуват сигурността на работното място за гъвкавост, в замяна на 

гарантиране на сигурността на заетостта/ на пазара на труда (инвестиране в 

активни политики на пазара на труда, учене през целия живот и модерни 

социално-осигурителни системи), то в действителност няма достатъчно 

компенсаторни мерки за сигурност, които да са достъпни за хората.  

Нещата вървят дори и към по-зле - през годините на криза гъвкавата сигурност 

на практика означава по-ниска сигурност на работното място, както и по-ниска 

сигурност на пазара на труда, подкопаване на системите за обезщетения при 

безработица, понижаване на разходите за активна политика на пазара на труда 

на глава от населението. С продължаващия фокус върху „фискалната 
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In It Together: Why Less Inequality Benefits All, 21 May 2015 

http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/01/pdf/c3.pdf
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консолидация“ и на базата минали доказателства, ЕКП е скептична, че 

държавите членки ще осигурят нивото на инвестиции, необходимо за 

предоставяне на истинска сигурност за работниците.  

Социалната ситуация и неравенството 

Бедността и неравенството са на недопустими нива в Европа, засягайки както 

заетите, така и изключените от пазара на труда лица. Това не е неизбежно 

следствие от кризата, а е следствие на политически решения, поощряващи 

политиката на строги икономии и несправедливите данъчни политики, чиито 

ефекти са обедняването на хората и наличието на повече непропорционални 

плащания, докато тези,  разполагащи с повече средства продължават да избягват 

данъците. В своя доклад “A Europe for the many, not for the few”
29

 Oxfam с право 

посочва, че „Бедността в Европа не е въпрос на оскъдица, а проблем на това, как 

ресурсите - доходите и богатството - се споделят“.  

Тъжно е да се отправя обвинението, че през 21 век в Европа наличието на работа 

вече не е гарантиран път за излизане от бедността или най-подходящият 

инструмент за гарантиране на социално включване. Най-забележително 

бедността нараства при хората в трудоспособна възраст, включително и при тези 

с работа. В своя доклад Employment Outlook 2015, OECD отправя сериозното 

предупреждение, че изтича времето за предотвратяване задържането на милиони 

работници на дъното на икономическата стълбица, „приковани в хронична 

безработица или лутайки се между безработица и ниско платени позиции“
30

.  

Образование и обучение 

Европа има нужда от добре образована и квалифицирана работна сила, за да 

постигне икономическия си потенциал. Все пак, образователните реформи не 

бива да се разглеждат единствено в контекста на потребностите на пазара на 

труда, но и също в по-широкия контекст на обществените потребности. Мерките 

за реформиране, насочени към уменията, трябва да поставят като приоритет 

както повишаване нивото на образованието, уменията и компетенциите, така и 

запълване на растящата пропаст между ниско квалифицираните и 

висококвалифицираните. Това е необходимо не само за икономическия растеж, 

но и за подпомагане на социалния прогрес и на включването.  

В опитите си да намалят публичните разходи, мнозинството от държавите 

членки приложиха недалновидни орязвания във финансирането на 

образованието, затруднявайки така качественото обучение, поставяйки с това 

под напрежение условията на труд и заплащането, както и професионалното 

развитие на учителите и довели до нарастване на несигурните договори за 

учителите и работещите в образованието. Макар и сега да нараства 

инвестирането в образование, то нивото на финансиране в сектора остава  

критично ниско в сравнение със ситуацията преди кризата. Една по-широка 

инвестиционна стратегия трябва да покрива пълния цикъл на образование и 

обучение, обхващайки всички сектори с учене през целия живот, обучението на 

работното място, формалното и неформалното учене. Инвестирането във 

висшето образование е от особено значение за страните с нисък БВП.  

Развитието на уменията, компетенциите и познанията трябва да върви ръка за 

ръка с активното участие на социалните партньори, но и с необходимостта от 

предвиждане на промяна. Там, където социалните партньори бяха включени в 
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консултациите за Европейския семестър, проведените реформи в образованието 

и обучението бяха успешни.  

Учителите и обучаващият персонал носят най-голяма отговорност за 

резултатите в образователната система. Те имат необходимата компетенция и 

експертиза за проектирането на учебните планове и това трябва да бъде 

зачитано. Включването на социалните партньори при създаването на учебните 

планове за професионално образование и обучение (ПОО) би представлявало 

своеобразна гаранция за съобразяване със съществуващите нужди на пазара на 

труда. Сътрудничеството между компаниите, представителите на работниците и 

институциите за ПОО трябва да се повиши и то най-вече във връзка с качеството 

на стажовете и обучението на работното място. Развитието на учебния план 

трябва да се базира на подход, основаващ се на качествено образование и учене 

и съобразен с нуждите на обществото и с пригодността за заетост.  

Трудова мобилност 

Свободното движение на работниците е фундаментално право в ЕС, което 

трябва да бъде свободно и честно упражнявано от работниците. Трудовата 

мобилност все по-често се насърчава като механизъм за икономическо 

приспособяване. Докато тя осигурява краткотрайни решения за високите нива на 

заетост за дадена държава членка или за даден регион, ЕКП настоява обаче да се 

предвидят ефектите в средносрочен и в дългосрочен план.  

ЕКП приветства заявения от президента Юнкер ангажимент за справяне със 

социалния дъмпинг и изразената защита на принципа за равен труд и равно 

заплащане на едно и също работно место. ЕКП настоява за равно третиране и за 

основаващи се на  правата политики за трудовата мобилност, както и за 

уважение към колективните трудови договори. Много от най-тежко засегнатите 

от кризата държави членки изживяха масово изтичане на млади, често високо 

квалифицирани, граждани. Последствията от това „изтичане на мозъци“ вече са 

очевидни в някои държави, който изпитват недостиг на умения в определени 

сектори. Подобни високи нива на миграция биха имали също дългосрочен 

отрицателен ефект за социалните системи на държавите членки, и то най-вече 

при социалното осигуряване, пенсиите, здравеопазването.  

Ситуацията с бежанците 

Европейските лидери трябва да се справят с масовото нарастване на бежанците 

чрез поощряване на солидарността и единството, но и чрез отчитане 

възможностите на държавите членки да се справят със ситуацията. Ключов 

аспект в тази връзка е взимането на адекватни мерки за настаняване на 

бежанците, включително чрез гарантиране на достатъчна обезпеченост на 

публични услуги и предприемане на ранни мерки за улесняване плавния преход 

на тези лица към пазара на труда.  

Като част от гарантирането на този плавен преход към трудовия пазар е 

необходимо да се установят какви са съществуващите компетенции и умения. В 

рамките на Европейската платформа за диалог по миграцията с Комисията, 

социалните партньори също могат да изиграят ключова роля за улесняване 

интеграцията на мигрантите, най-вече на пазара на труда. Социалното 

партньорство може също така да способства активирането на пътеки за 

признаване на компетенциите.   

Съществува риск много от търсещите убежище да попаднат в нерегламентирана 

ситуация, която да доведе до нерегламентирана заетост и до разрушителни 

ефекти на пазара на труда. Трябва да се вземат мерки, сред които установяването 

на координиран план за хуманитарни визи, с цел предотвратяване нарастването 
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на недекларирания труд, подкопаващ гладката интеграция на търсещите 

убежище и на бежанците.  

Укрепване на икономическото и социалното управление 

ЕКП подчертава, че социалните партньори имат ключова роля за постигане на 

координация на икономическата политика, основана на дълбочинен и 

всеобхватен подход, вместо на редица небалансирани правила. Подчертаваме 

още, че консултациите със социалните партньори не са просто за това да се чуят 

нашите искания, а за да се гарантира, че те (исканията) са взети предвид по един 

балансиран начин в политическите решения и последващите ги препоръки, така 

че интересите на работниците и на работодателите, но и общият интерес, са 

честно отразени.  

Докладът на петимата президенти
31

 откроява предложения за един по-

интегриран европейски семестър с по-отчетлив процес в Евро зоната. В този 

контекст ЕКП предлага срещите на високо равнище да бъдат организирани 

между социалните партньори и европейската група на финансовите министри. В 

допълнение, ако се организират неформални срещи на министрите по труда от 

евро зоната, ЕКП и другите европейски социални партньори трябва да бъдат 

привлечени като пълноправни участници. 

ЕКП е обнадеждена от повишеното внимание на Комисията към социалното 

измерение на икономическото управление, приветствайки люксембургското 

решение на президента да се постави фокус върху темата (взето в рамките на 

неформалния Съвет по заетост, социална политика, здравеопазване и 

потребителски въпроси през юли 2015 г.).  

Трябва да се предприемат конкретни стъпки с цел гарантиране интегрирането на 

социалните теми в управленската рамка на ЕС. С това негативните въздействия 

да бъдат взети предвид, политиките да бъдат коригирани предварително или да 

бъдат взети подходящи облекчителни мерки за предотвратяване влошаването на 

заетостта и на социалната ситуация. Комисията вече изрази своето намерение да 

развие социални индикатори (benchmarks), чрез които би могло да се 

направляват Специфичните препоръки за страните.  

Участие на социалните партньори в процеса на Европейския семестър 

ЕКП приветства усилията на Европейската комисия да възобнови социалния 

диалог. Социалните партньори трябва да бъдат консултирани по всички 

въпроси, които „директно или индиректно“ влияят върху заетостта или 

трудовите пазари, както беше договорено с работодателите на европейско ниво в 

„Общата декларация за включването на социалните партньори в икономическото 

управление“
32

. Все още в различни държави членки социалният диалог е под 

напрежение. За да се постигне ефективен социален диалог на всички равнища, 

приоритетно трябва да се заложи оказване на подкрепа за изграждането на 

капацитета на социалните партньори и за засилване на индустриалните 

отношения. ЕКП се ангажира също така да подпомогне вътрешното съгласуване 

между европейските, националните и секторните синдикати с цел да се подобри 

нашия капацитет за участие в различните етапи от процеса на Европейския 

семестър.  

Оценяват се текущите усилия на Комисията и на Комитета по заетост (ЕМСО) за 

консултиране с европейските социални партньори в ключовите фази на 

Европейския семестър. Въпреки ограниченията, наложени от времевата рамка на 
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Семестъра, добре организираният подход, стартирал през 2015 г., е едно 

подобрение, предоставящо повече възможности на ЕКП и нейните членове да 

изразят мнение по Докладите за страните и последващите ги Специфични за 

страните препоръки.  

На национално ниво обстановката остава незадоволителна. Като част от 

Европейския семестър ЕКП приема разгръщането в отделните държави членки 

на мрежата на длъжностните лица от Комисията, с което се очаква подобряване 

на информационните потоци и на точността на информацията, представена в 

докладите на страните. Трябва да се гарантира единен подход, както и избягване 

дублирането между процесите на национално и на европейско ниво. По време на 

националните срещи за консултиране следва да бъде призната ролята на 

социалните актьори (като страни и като експерти на пазара на труда), а техните 

мнения трябва да се направят публични и да се следват.  

ЕКП подкрепя по-силната ангажираност на европейския и на националните 

парламенти в икономическото управление и в процесите по Семестъра. 

Европейският и националните парламенти трябва да бъдат също така наясно с 

позициите на социалните партньори, като за тази цел организират структуриран 

диалог. Европейския парламент трябва да покани европейските социални 

партньори да вземат участие в дискусиите с Комисията за Годишния обзор на 

растежа и в дискусиите с националните парламенти по повод на Европейския 

семестър в рамките на Европейската парламентарна седмица.  
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АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

ИНСТИТУЦИИ 

ЕВРОПЕЙСКА КОМИСИЯ 

 

26 НОЕМВРИ 2015 г. ЕК: НАЧАЛО НА 

ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР 2016: КОМИСИЯТА 

ПРЕДСТАВИ НОЕМВРИЙСКИЯ ПАКЕТ ОТ 

ДОКУМЕНТИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЕМЕСТЪР  

 

Комисията представи "ноемврийския пакет на Европейският семестър", с който 

стартира Европейският семестър, реорганизиран в съответствие с 

предложението на Комисията от октомври 2015 г.  

 

Реорганизираният Европейски семестър 

Европейският семестър беше съществено рационализиран през 2015 г., в това 

число: 1) отделна оценка за всяка държава-членка, 2) ре-фокусирани и по-малко 

специфични за страните препоръки (CSR), 3) по-ранно публикуване на 

специфичните за страната доклади и 4) по-широк диалог със заинтересованите 

страни на всички равнища. Както беше обявено в Съобщението на Комисията 

относно завършването на ИПС от 21 октомври 2015 г., проектът на 

Европейския семестър е допълнително преработен с началото на цикъла от 

2016 с цел: 

 По-добро интегриране на еврозоната и националните измерения - 

Европейският семестър, който тече от ноември до юни, сега се състои от два 

последователни етапа - европейска фаза (от ноември до февруари) и 

национална фаза (от февруари до юни). Тази нова последователност е с цел да 

помогне за: (1) по-добро отчитане на  предизвикателствата пред цялата еврозона 

от началото на цикъла и след това (2) интегриране на този анализ при 

разработването на националните политики. Поради това, от  Европейският 

семестър 2016 нататък, Комисията ще публикува своето предложение за 

препоръки за еврозоната като цяло и своята оценка за изпълнението на 

препоръките от предишния цикъл по Годишния обзор на растежа (ГОР);  

 По-силен акцент върху постигнатото в областта на заетостта и 

социалната сфера – за да се интегрират по-добре аспектите на заетостта и 

социалната сфера в рамките на процедурата за макроикономически дисбаланси 

(MIP), бяха  добавени три нови показатели към таблото с показатели 

(Scoreboard), а именно: коефициент на икономическа активност, безработицата 

сред младите хора и дългосрочна безработица. В същото време, Комисията ще 

обръща по-голямо внимание на социалната справедливост при проектирането на 

програмите за макроикономическо приспособяване; 

 Насърчаване на сближаване чрез установяване на репери 

(benchmarking) и следване на най-добрите практики – В доклада на петимата 

председатели се подчертава, че общите стандарти биха могли да помогнат за 

насърчаване на икономическото сближаване към по-устойчиви икономически 
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структури. Вследствие на това, Комисията постепенно ще разработи репери 

(benchmarks) и ще осигурява обмен на най-добри практики в различни области 

на политиката, основан на съществуващите тематичен анализ, разработени от 

държавите-членки. Този кръстосан преглед между страните  по отношение на 

определен бенчмарк от показатели, свързани с икономическите и социалните 

резултати и политики във всяка държава-членка се разглежда като полезен 

инструмент за (1) идентифициране на слабите резултати / необходимостта от 

действия на един ранен етап, (2) мониторинг на напредъка и (3) ефективно 

съобщаване на  резултатите от политическите действия. Комисията счита, че 

бенчмаркингът може да допринесе за увеличаване на чувството за собственост 

по отношение на структурните реформи от страна на държавите-членки и 

поради това за тяхното въвеждане;  

 По-целенасочена целева помощ за реформите чрез фондовете на ЕС и 

техническа помощ - Тази година ГОР е придружен от предложение на 

Комисията за установяване на програма за подпомагане на структурната 

реформа за периода 2017-2020. Тази програма цели да допринесе за 

институционални, административни и структурни реформи в държавите-членки, 

включително чрез помощ за ефективно и ефикасно използване на средствата от 

ЕС. Тя ще мобилизира 142 800 000 евро. 

 

Ноемврийският икономически пакет включва следните документи: 

 

-  ГОДИШЕН ОБЗОР НА РАСТЕЖА (ГОР) 2016 г.: ИКОНОМИЧЕСКО 

ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ЗАДЪЛБОЧАВАНЕ НА СБЛИЖАВАНЕТО
33

 

С годишния обзор на растежа започва годишният цикъл на икономическо 

управление, определят се общите икономически приоритети на ЕС и се 

предоставят на страните членки политически насоки за следващата година. 

Възстановяването на доверието и подновяването на растежа в целия ЕС могат да 

бъдат постигнати само с общи усилия: това изисква решителен ангажимент от 

страните членки да действат по различен начин на национално равнище. Чрез 

европейския семестър се гарантира, че държавите членки съобразяват своите 

бюджетни и икономически политики с ангажиментите си в рамките на ЕС 

(ангажиментите във връзка с дълга и дефицита по линия на Пакта за стабилност 

и растеж, плановете за икономически реформи, залегнали в специфичните за 

всяка държава препоръки за 2015 г., както и дългосрочните цели за растеж и 

работни места в стратегията „Европа 2020“). 

Годишният обзор на растежа (ГОР) 2016  постави начало на европейския 

семестър за 2016 г.  

Заместник-председателят на Комисията Валдис Домбровскис, отговарящ за 

еврото и социалния диалог, заяви: „Основната цел на годишния обзор на 

растежа е да се изведат на преден план правилните политики, които могат да 

подпомогнат възстановяването. Необходими са повече инвестиции, решителни 

структурни реформи и отговорни фискални политики. По този начин можем 

да постигнем сближаване между държавите членки. Решени сме да доближим 

икономическите и социалните равнища в Европа до постиженията на най-

добрите сред тях.“ 

                                                 
33

 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey_bg.pdf 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-a-nutshell/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey_bg.pdf
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Мариан Тейсен, комисар по заетостта, социалните въпроси, уменията и 

трудовата мобилност, заяви: „Днешният пакет поставя социалната 

справедливост в центъра на икономическото възстановяване. Държавите 

членки трябва да преодолеят пречките пред създаването на работни места, да 

подобрят работата на трудовите си пазари и да гарантират, че всеки 

европейски гражданин разполага с добро ниво на социална закрила, ако искаме 

да постигнем по-голямо сближаване.“ 

Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и 

митническия съюз Пиер Московиси добави:„Европейският икономически 

растеж продължава да се подобрява, подкрепян от попътни ветрове. 

Правителствата трябва да се възползват изцяло от тези благоприятни 

условия, за да наблегнат върху реформите и инвестициите, като запазят 

фискалната отговорност. Днес се изправяме и пред нови предизвикателства, 

които имат въздействие далеч извън националните граници. Затова 

Европейската комисия предоставя на държавите членки насоки за техните 

национални политики. Тясната икономическа координация може да е от полза 

както за еврозоната, така и за ЕС като цяло.“ 

С публикуването на ГОР започва годишният цикъл на икономическото 

управление. Чрез него се определят общите икономически приоритети за ЕС, а 

държавите членки получават политически насоки за следващата година. 

Политическите предизвикателства се различават в отделните страни, затова 

отговорите също са различни. Въпреки това са налице общи теми, засягащи ЕС 

като цяло.  

За по-добро възстановяване и насърчаване на сближаването в ГОР 2016 

Комисията препоръчва да се следва интегриран подход към 

икономическата политика в три основни направления, посочени миналата 

година по отношение на икономическата и социалната политика на ЕС, 

като по всички тях трябва да се действа едновременно: 

- повишаване на инвестициите; 

- ускоряване на структурните реформи; 

- стремеж към отговорна и благоприятна за растежа фискална 

консолидация (отговорна бюджетна политика) със засилен 

фокус върху създаване на работни места и социално включване. 

Обзорът се основава на най-новите данни от есенните икономически 

прогнози на Комисията. В него се отразява новият подход към европейския 

семестър, описан в неотдавнашното Съобщение на Комисията относно мерките 

за завършване на Икономическия и паричен съюз, включително наблягане на 

въпросите на заетостта, социалната сфера и еврозоната.  

Според Комисията икономическите и социалните приоритети на годишния 

обзор на растежа за 2015 г. (инвестиции, структурни реформи и данъчна 

отговорност) продължават да са в сила. Приоритетите за 2016 г. са актуализиран 

вариант на тези приоритети, като отчитат постигнатия напредък и появилите се 

нови предизвикателства.  

 

 

 

 

 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5996_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5996_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/single-market-strategy/communication-emu-steps_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf
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Това е отразено в трите приоритета, предложени за 2016 г.: 

1. Съживяване на инвестициите 

Този приоритет е тясно свързан с изпълнението на инвестиционния план за 

Европа, с подобряване на условията за финансиране на реалната икономика и с 

инвестиции в човешки капитал. За ефективното изпълнение на структурните 

реформи е идентифицирана необходимост от силна политическа подкрепа и 

координация, насърчаване на заетостта и на политиките за социално включване, 

по-ефективно функциониране на продуктовите пазари и на пазарите за услуги и 

подобряване на бизнес средата. 

Планът за инвестиции за Европа, предложен от Комисията преди година, бе 

насочен към мобилизиране на най-малко 315 млрд. евро допълнителни 

инвестиции през следващите три години и връщане на инвестициите на 

устойчивите нива отпреди кризата. Благодарение на бързата подкрепа на 

Европейския парламент и Съвета и оперативната работа на Европейската 

инвестиционна банка новият Европейски фонд за стратегически 

инвестиции работи на пълни обороти. Европейският консултантски център по 

въпросите на инвестициите вече функционира. Европейският портал за 

инвестиционни проекти ще започне работа в началото на следващата година. 

Този план трябва да бъде съпроводен от усилия на национално равнище, тъй 

като публичните и частните инвестиции все още са слаби. За провеждане на 

диалог с държавите членки заедно с настоящия годишен обзор на растежа 

се публикува специфична за всяка държава Информация относно 

ключовите предизвикателства за инвестициите на национално равнище. 

Освен това банковият съюз трябва да бъде завършен, за да се подобри 

финансовата стабилност и да се нормализира отпускането на заеми за реалната 

икономика в еврозоната и извън нея, а работата по съюза на капиталовите 

пазари трябва да се ускори, така че икономическите субекти да се ползват от по-

диверсифицирани източници на финансиране. 

2. Продължаване на структурните реформи за модернизиране на 

европейските икономики  

С преместването на акцента от справяне с кризата към изграждане на здрави 

основи за заетост и растеж е необходим подновен ангажимент за структурни 

реформи. Това също е част от по-широките усилия на държавите членки за 

коригиране на дисбалансите си и за подобряване на ефективността на дейността 

си в някои области, които са от решаващо значение за производителността и 

сближаването. 

Политиките на пазара на труда трябва да постигнат едновременно гъвкавост и 

сигурност. Особено внимание следва да се обърне на въпроса за дългосрочната 

безработица и безработицата сред младите хора. Необходими са действия за 

създаване на по-интегрирани и конкурентоспособни пазари на стоки и услуги, 

което ще стимулира иновациите и създаването на работни места. Комисията 

възнамерява да започне дискусии с държавите членки и други партньори 

относно предизвикателствата и възможните политически решения в тези 

области, като по този начин ще улесни сближаването в посока към постигналите 

най-добри резултати.  

 

 

 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/plan/efsi/index_en.htm
http://ec.europa.eu/finance/general-policy/banking-union/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5731_en.htm
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3. Отговорни публични финанси 

Фискалната позиция за 2015 и 2016 г. се очаква да бъде като цяло неутрална 

както за еврозоната, така и за целия ЕС. Растежът, ниските лихвени проценти и 

намаляването на държавния дефицит през последните няколко години 

допринесоха за стабилизиране на равнището на дълговете и подобряване на 

устойчивостта на публичните финанси. Намаляването на броя на държавите, 

които са в процедура при прекомерен дефицит, отразява подобренията във 

фискалната сфера. Но отделните държави членки трябва да положат различни 

усилия във фискалната сфера съгласно изискванията на Пакта за стабилност и 

растеж. Публичният дълг остава много висок в редица държави членки. Това 

прави икономиките по-уязвими на неблагоприятни сътресения и може да възпре 

растежа. 

Що се отнася до приходната част, важно е да се гарантира, че данъчните 

системи са ефективни и благоприятстват растежа. Данъчните системи трябва да 

обърнат внимание и на демотивиращите фактори за създаването на работни 

места и да бъдат променени така, че да са по-справедливи и по-ефективни. В 

същото време системите за социална закрила трябва да се модернизират, за да 

отговорят на предстоящите демографски предизвикателства.  

Тазгодишният обзор на растежа се съпровожда също така от специфичен за 

всяка страна Профил на ключовите предизвикателства пред инвестициите на 

национално равнище. След диалог с държавите членки за определяне на тези 

предизвикателства и възможностите за тяхното преодоляване, включително чрез 

тематични обсъждания в Съвета, предизвикателствата ще бъдат допълнително 

анализирани в контекста на докладите за отделните страни през февруари 2016 

г. 

Като част от европейския семестър Комисията също така следи за спазването 

на Пакта за стабилност и растеж. 

 

-      ПРЕПОРЪКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКАТА ПОЛИТИКА НА 

ЕВРОЗОНАТА 

Поради силната взаимозависимост и потенциала за разпространяване на 

явленията в държавите от еврозоната трябва да се повишат координацията и 

надзора на икономическите политики на всички държави от еврозоната. С цел 

по-добро интегриране на националното измерение и измерението на равнище 

еврозона на икономическото управление в ЕС годишният обзор на растежа за 

2016 г. е придружен от набор от Препоръки за еврозоната  . Това е важна 

промяна в сравнение с предишните цикли на европейския семестър, когато 

препоръките за еврозоната бяха предлагани заедно със специфичните за всяка 

държава препоръки в края на семестъра. През 2016 г. в препоръките за 

еврозоната акцентът е поставен върху въпроси от ключово значение за 

функционирането на еврозоната и са предоставени насоки за конкретни 

действия за тяхното изпълнение. 

 

 

 

 

 

 

http://ec.europa.eu/europe2020/challenges-to-member-states-investment-environments/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/index_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/country-specific-recommendations/index_en.htm
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- ДОКЛАД ЗА МЕХАНИЗМА ЗА ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Докладът за механизма за предупреждение (ДМП) отбелязва началото от 

годишния кръг на процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД), 

която има за цел да установи и преодолее дисбалансите, които възпрепятстват 

безпроблемното функциониране на икономиките на държавите членки и 

икономиката на ЕС, и могат да застрашат доброто функциониране на 

Икономическия и паричен съюз.. ПМД се прилага в рамките на европейския 

семестър за координация на икономическата политика с цел да се гарантира 

съгласуваност с анализите и препоръките, направени в съответствие с другите 

инструменти за икономическо наблюдение. 

С настоящия доклад се поставя началото на петия годишен кръг на 

процедурата при макроикономически дисбаланси (ПМД). В сравнение с 

предходните издания на доклада за механизма за предупреждение в настоящото 

издание е поставен по-голям акцент върху въпросите от значение за еврозоната, 

поради голямата взаимосвързаност на икономиките.  В съответствие със 

Съобщението на Комисията от 21 октомври относно стъпките към завършването 

на Икономическия и паричен съюз, Докладът за механизма за предупреждение 

цели по-системен анализ на ефекта, който имат върху цялата еврозона 

дисбалансите в отделните държави, както и анализ на това доколко тези 

дисбаланси налагат координиран подход към политическия отговор.  

Тази година темата за заетостта и социалните измерения в доклада за 

механизма за предупреждение е по-силно застъпена чрез добавянето на три 

основни свързани показателя в таблицата с показатели за наблюдение на 

процедурата при макроикономически дисбаланси.  

Докладът показва, че държавите членки продължават усилията си за 

преодоляване на макроикономическите дисбаланси, установени през 

предходните години. Въпреки това съществуват области, предизвикващи 

загриженост, и се появяват нови предизвикателства. Слабостите, свързани с 

високи равнища на задлъжнялост, представляват риск в условията на слабо 

вътрешно търсене. Излишъците в някои държави членки остават големи през 

прогнозния период (2015—2017 г.). Като цяло, еврозоната отбелязва един от 

най-големите излишъци по текущи сметки в света. Независимо че по-ниските 

цени на суровините и понижаването на обменния курс на еврото допринесоха за 

повишаване на търговския баланс, излишъкът се дължи и на предпочитанията за 

вътрешни спестявания вместо инвестиции. 

В доклада по механизма за ранно предупреждение са идентифицирани 

държавите членки, за които Европейската комисия счита, че е необходимо да 

бъдат подробно разгледани в Задълбочен преглед, с цел да се установи 

наличието или преодоляването на макроикономическите дисбаланси, както и на 

свързаните с тях рискове. Идентифицирането на държавите се базира на 

икономически прочит на 14 макроикономически показателя
34

 и на заключенията 

от задълбочените прегледи по държави от предходния цикъл на наблюдение. 

През тази година, както вече беше споменато по-горе, към списъка с 

индикаторите бяха прибавени три нови показателя в сферата на пазара на труда - 

коефициент на икономическа активност, младежка безработица и дългосрочна 

безработица. Промяната е свързана със заявената от Европейската комисия 

решимост да се засили анализът на вътрешните дисбаланси, като се обърне 

                                                 
34 Настоящият доклад се придружава от статистическо приложение, което съдържа 

многобройни статистически данни, използвани за изготвянето на настоящия доклад.  
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внимание на социалните последствия от кризата. Това е от особено значение с 

оглед на социалните последици от кризата и тъй като дългата, тайно настанила 

се отрицателна заетост и социалните промени могат по най-различни начини да 

окажат отрицателно въздействие върху потенциалния растеж на БВП и пораждат 

риск от задълбочаване на макроикономическите дисбаланси. С включването на 

тези показатели фокусът на ПМД не се променя; той остава върху 

предотвратяването на появата на вреден макроикономически дисбаланс и 

гарантирането на неговото коригиране. Повишените стойности по новите 

показатели сами по себе си не са знак за влошаване на макрофинансовите 

рискове и поради това не са използвани като сигнал за предприемане на някакви 

стъпки по ПМД.  

От хоризонталния анализ, представен в ДМП, се налагат редица изводи:  

 Коригирането на съществуващите дисбаланси се извършва в среда, 

криеща предизвикателства. Прогнозите са, че наблюдаваното в момента 

умерено възстановяване в еврозоната ще продължи, но ще бъде все така крехко 

и изложено на засилени външни рискове. През последните няколко месеца 

търговията в световен мащаб се забави значително и рисковете от продължаване 

на низходящата тенденция, особено във връзка с перспективите на бързо 

развиващите се пазари, се засилват
35

. Търговията започна да разчита в по-голяма 

степен на източниците на вътрешно търсене, по-специално на едно по-изразено 

възстановяване на инвестициите.  

 Държавите — членки на ЕС, продължават да отбелязват напредък 

в коригирането на своите дисбаланси. В държавите с голям външен дълг 

големите и неустойчиви дефицити по текущите сметки от периода преди кризата 

бяха значително намалени, като понастоящем е необходимо външните позиции, 

които са балансирани или показват излишък, да бъдат запазени и поддържани, за 

да се ограничи значително степента на уязвимост. Също така процесите в 

областта на разходната конкурентоспособност като цяло съответстват на 

нуждите от външна корекция и в повечето държави процесът на оздравяване на 

счетоводните баланси се придвижва напред в различните сектори на 

икономиката.  

 Уязвимостта, произтичаща от високите равнища на задлъжнялост, 

обаче продължава да бъде източник на безпокойство. В няколко държави 

членки натрупаният дълг — частен и публичен, вътрешен и външен — остава на 

най-високите си досега равнища. Това прави уязвим растежа, работните места и 

финансовата стабилност в ЕС, а освен това свързаният с тях натиск за 

намаляване на задлъжнялостта във връзка с необходимостта от коригирането им 

затруднява възстановяването.  

 Излишъците в някои държави членки продължават да бъдат 

големи по протежение на целия хоризонт на прогнозата (2015-2017 г.) На 

съвкупно равнище еврозоната отчита излишък по текущата сметка, който в 

момента е един от най-големите в света и се очаква отново да се увеличи през 

тази година. Въпреки че по-ниските цени на стоките и обезценяването на еврото 

допринесоха за подобряване на търговското салдо, излишъкът най-вече отразява 

излишъка на вътрешните спестявания над инвестициите на равнището на зоната.  

 След години на големи различия в следваните модели, условията 

на пазарите на труда се изравняват, но в редица държави продължават да 

са налице неприемливи равнища на тежко социално положение, особено в 
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 Вж. „Европейска икономическа прогноза — есен 2015 г.“, European Economy, Institutional 

Paper 011, ноември 2015 г. 
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засегнатите от коригирането на макроикономически дисбаланси и от дългови 

кризи.  

Както е посочено в ГОР, за да бъдат преодолени дисбалансите и същевременно 

да се окаже подкрепа за възстановяването, е необходим координиран подход 

към макроикономическите политики. Мерките на политиките и ефективното 

провеждане на реформи, по-специално в областта на конкурентоспособността, 

но и в областта на неплатежоспособността, трябва да бъдат ускорени, особено в 

държавите, чийто капацитет за растеж се ограничава от силен натиск за 

намаляване на задлъжнялостта или от структурни пречки пред растежа. 

Успоредно с това особено в държавите с фискални възможности, голям излишък 

по текущата сметка или слаб натиск за намаляване на задлъжнялостта трябва да 

се активизират вътрешното търсене и инвестициите. С оглед на 

взаимосвързаността на държавите членки това съчетание от политики ще 

спомогне процесът на корекция на дисбалансите да се постави на по-солидна 

основа, като бъде направен по-симетричен; същевременно то ще спомогне за 

това възстановяването да може да се самоподдържа в по-голяма степен.  

Укрепване и рационализиране на категориите дисбаланси в рамките на 

ПМД  

Конфигурацията на категориите дисбаланси в рамките на ПМД еволюира с 

течение на времето и в момента има следния вид:  

1. Няма дисбаланс  

2. Дисбаланси, които изискват мониторинг и мерки на политиките  

3. Дисбаланси, които изискват мониторинг и решителни мерки на политиките  

4. Дисбаланси, които изискват специален мониторинг и решителни мерки на 

политиките  

5. Прекомерни дисбаланси, които изискват специален мониторинг и решителни 

мерки на политиките  

6. Прекомерни дисбаланси, които водят до процедурата при прекомерен 

дисбаланс  

Досега не е прибягвано до процедурата при прекомерен дисбаланс (ППД). 

Установяването обаче на прекомерни дисбаланси предполага изискване за 

решителни мерки на политиките и специален мониторинг. След 2014 г. към 

някои държави от еврозоната, които имат системно значение и при които бяха 

установени дисбаланси, беше отправено искане за решителни мерки на 

политиките и специален мониторинг с цел гарантиране на напредък при 

специфичната за всяка държава от еврозоната препоръка, насочена към 

преодоляване на макроикономическите дисбаланси. От някои държави с 

дисбаланси беше поискано да предприемат решителни мерки на политиките.  

Въпреки че фините настройки на категоризацията на дисбалансите по ПМД 

дадоха възможност за задействане на наблюдението в рамките на ПМД, 

сложността, до която се стигна, не спомогна за постигането на прозрачност и 

приложимост. Поради тази причина в съобщението от 21 октомври бяха 

предложени няколко начина за подобряване на прилагането на ПМД занапред. 

По-специално, Комисията ще гарантира прозрачно прилагане на ПМД, ще 

укрепи категориите и ще изясни критериите, на които почиват решенията й в 

това отношение.  

През европейския семестър за 2016 г. задълбочен преглед в контекста на 

процедурата при макроикономически дисбаланс ще бъде направен за 18 
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държави. През предходния цикъл бе установен дисбаланс в 16 държави и сега е 

необходим нов задълбочен преглед, за да се прецени дали съществуващите 

прекомерни дисбаланси се запазват или се задълбочават (Белгия, България, 

Франция, Германия, Хърватия, Италия, Унгария, Ирландия, Нидерландия, 

Португалия, Румъния, Испания, Словения, Финландия, Швеция и Обединеното 

кралство). Освен това ще бъдат изготвени задълбочени оценки за Австрия и 

Естония. Положението на Кипър ще бъде оценено след като страната излезе от 

програмата за финансова помощ — това е насрочено за март 2016 г. 

В оценката за България е посочено, че финансовият сектор показва 

стабилност, но институционалните и регулаторни проблеми в него са посочени 

от ЕК като области, които следва да се адресират. Нетната международна 

инвестиционна позиция отбелязва подобрение, но продължава да надхвърля 

индикативния праг. От ЕК посочват също така, че задлъжнялостта на 

нефинансовия сектор остава висока. Идентифицирани са слабости и в бизнес 

средата и по-конкретно при процедурите за неплатежоспособност, а 

структурните характеристики на пазара на труда, като дълготрайна безработица 

и несъответствия между търсенето и предлагането на умения, пораждат високи 

икономически и социални разходи. Цялостната оценка на ЕК посочва, че е 

необходимо да продължи да наблюдава рисковете и напредъка в коригирането 

на идентифицираните прекомерни макроикономически дисбаланси. 

В актуализацията на Националната програма за реформи за 2015 г. България 

адресира идентифицираните в задълбочения преглед от 2015 г., в рамките на 

Процедурата за макроикономически дисбаланси (ПМД), предизвикателства и 

прилага амбициозни мерки за преодоляването им. Поетите ангажименти се 

изпълняват в сътрудничество и под внимателно наблюдение от страна на 

Комисията и другите институции на ЕС, имащи отношение към тях. 

По отношение на Европейския семестър за 2016 г. се предвиждат подобрения в 

ПМД дисбаланси и в прилагането на Пакта за стабилност и растеж, както и 

създаване на консултативен Европейски фискален борд и на мрежа от 

национални институции по конкурентоспособност. 

Като отчита дискусиите с Парламента, в рамките на Съвета и Еврогрупата, 

Комисията ще изготви ЗП за съответните държави членки, като констатациите 

ще влязат в специфичните за всяка държава препоръки в рамките на 

европейския семестър за координация на икономическата политика. Очаква се 

ЗП да бъдат публикувани през февруари 2016 г., преди пакета от специфични за 

всяка държава препоръки към европейския семестър.  

 

- ПРОЕКТ НА СЪВМЕСТЕН ДОКЛАД ЗА ЗАЕТОСТТА: 

Годишният обзор на растежа за 2016 г. е придружен от проект на Комисията за 

Съвместен доклад за заетостта (СДЗ), който следва да бъде приет съвместно 

със Съвета (съгласно член 148 от ДФЕС).В него се прави анализ на състоянието 

на заетостта и социалната сфера в Европа и на ответните политически действия 

от страна на държавите членки. Докладът показва, че съществените структурни 

реформи дават резултат. В него се анализира и потенциалът за подобряване на 

заетостта и социалните постижения на ЕС като цяло. 

В качеството си на основен елемент за икономическо управление на равнище 

ЕС, СДЗ представя годишен преглед на основните тенденции в заетостта и 

социалната сфера в Европа, както и извършването на реформи в държавите 

членки в съответствие с насоките за политиките за заетост на държавите членки 
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и приоритетите в ГОР. В този контекст, проектът на съвместния доклад за 

заетостта за 2016 г. сочи следното: 

Състоянието на заетостта и социалното положение бавно се подобряват, 

като същевременно се запазват признаци на различия между и в рамките на 

държавите членки. В съответствие с постепенното икономическо 

възстановяване, равнището на заетост отново се увеличава, а коефициентът на 

безработица спада в почти всички държави членки. През 2014 г. годишният 

коефициент на безработица за ЕС-28 все още е бил над 10 % и по-висок в 

еврозоната, но допълнително е спаднал през 2015 г. Безработицата сред младите 

хора и дългосрочната безработица също така намаляват от 2013 г. насам, като се 

задържат на високи общи равнища. Въпреки скромното сближаване в условията 

на пазара на труда, което бе наблюдавано през 2014 г., продължават да 

съществуват големи различия между държавите членки. 

Доходите на домакинствата в ЕС са се увеличили леко през 2014 г. и в началото 

на 2015 г., облагодетелствани от по-интензивната икономическа активност и 

подобряването на конюнктурата на трудовия пазар. През 2013 г. и 2014 г. като 

цяло броят и делът на хората, изложени на риск от бедност или социално 

изключване, се е стабилизирал. Социалните тенденции обаче все още показват 

задълбочаване на различията в рамките на ЕС, както сочи наборът от водещи 

показатели за заетостта и социални показатели u1087 по отношение на 

тенденциите при изложените на риск от бедност и неравенството. Въз основа на 

добрите практики могат да бъдат определени известен брой общи целеви 

показатели, за подпомагане на процеса на сближаване във възходяща посока, 

като едновременно с това се отчитат различните изходни позиции и практики в 

държавите членки. 

Реформите в подкрепа на добре функциониращите, динамични и 

приобщаващи трудови пазари трябва да продължат. Няколко държави 

членки проведоха реформи с положителни резултати, видими например в 

повишаването на равнищата на заетост. Необходими са обаче повече усилия за 

стимулиране на растежа и формиране на среда, благоприятстваща създаването 

на качествени работни места. Като се има предвид, че актуалният ръст на 

заетостта се дължи до голяма степен на увеличението при срочните договори, 

държавите членки следва да продължат, а в някои случаи и да засилят, мерките в 

отговор на предизвикателството, свързано със сегментираните пазари на труда, 

като осигуряват необходимия баланс между гъвкавост и сигурност. 

Данъчните системи трябва да подкрепят в по-голяма степен създаването на 

работни места Бе положено началото на реформи в данъчните системи, често 

насочени към такива групи като младите хора и дългосрочно безработните, с цел 

намаляване на демотивиращите фактори за започване на работа и — 

едновременно с това — намаляване на данъчното облагане на труда, за да бъде 

подкрепено (пре)наемането от страна на фирмите. Въпреки това, в последните 

години общата данъчна тежест върху труда се е увеличила в значителен брой 

държави членки, особено за лицата с ниски средни заплати. Тази тенденция буди 

безпокойство с оглед на все още високите коефициенти на безработица в много 

държави членки, като се има предвид, че високите равнища на данъчна тежест 

могат да ограничат както търсенето, така и предлагането на работна ръка. 

При определянето на заплатите като цяло се наблюдава продължаващо 

задържане на заплатите. Реформите укрепиха механизмите за определяне на 

заплатите, насърчаващи привеждането на тенденциите при заплатите в 

съответствие с производителността и увеличаване на разполагаемия доход на 

домакинствата, с по-специално внимание върху минималната работна заплата. 
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Като цяло, актуалните изменения в областта на заплащането изглеждат доста 

балансирани в повечето държави членки и допринесоха за уравновесяването в 

рамките на еврозоната. Реалните заплати в повечето държави членки се движат 

до голяма степен в съответствие с производителността, с няколко изключения. 

Това е положително развитие за вътрешното и външното равновесие на 

държавите, дори като се има предвид необходимостта от някои допълнителни 

корекции.  

Инвестициите в човешки капитал чрез образование и обучение са основно 

фокусирани върху младите, но някои държави членки се включиха и в 

широкомащабни усилия за реформиране на образователните си системи или за 

разширяване на възможностите за образование за възрастни и за професионално 

обучение. Независимо от това, публичните разходи за образование са намалели в 

почти половината от държавите членки и са спаднали с 3,2 % за ЕС като цяло, в 

сравнение с 2010 г. Модернизирането, по-доброто съответствие между уменията 

и потребностите на пазара на труда и устойчивите инвестиции в образование и 

обучение, включително в свързани с цифровите технологии умения, са от 

съществено значение за бъдещата заетост, икономическия растеж и 

конкурентоспособността в ЕС. 

Държавите членки продължиха усилията си в подкрепа на младежката 

заетост и за преодоляване на високите равнища на NEET (никъде 

неработещи, неучещи и необучаващи се). Гаранцията за младежта се превърна 

в движеща сила за подобряване на прехода от училище към работа и за 

намаляване на безработицата сред младите хора; първите резултати вече са 

видими, като делът на младите хора, неангажирани с трудова дейност, 

образование или обучение, намалява. Независимо от това продължаващото ѝ 

прилагане, подкрепяно и по линия на национални източници на финансиране, и 

акцентът върху структурните реформи ще бъдат от съществено значение за 

устойчивите постижения. Коефициентът на младежка безработица в ЕС започна 

да намалява, но не във всички държави, като разликите между държавите 

продължават да бъдат значителни. 

Реинтеграцията на дългосрочно безработните на пазара на труда трябва да 

остане приоритет. Дългосрочната безработица представлява понастоящем 50 % 

от безработицата, което представлява важно предизвикателство пред заетостта и 

социалните политики. Вероятността безработицата да се трансформира в 

икономическа неактивност се увеличава с времето, прекарано без работа. Това 

може да има значителни отрицателни последици за икономическия растеж, също 

и с оглед на необходимото повишаване на производителността и демографските 

промени. Преходите от дългосрочна безработица към заетост в много държави 

членки следва да бъдат по-добре подкрепени чрез активни мерки на пазара на 

труда. Необходими са незабавни действия по отношение както на търсенето, 

така и на предлагането, преди дългосрочно безработните да бъдат обезкуражени 

и да преминат към икономическа неактивност. 

Продължаващата реформа на социалния диалог е предимно свързана с 

реформата в колективното договаряне, както и с представителството на 

работниците и служителите. Колективното договаряне става по-

децентрализирано в посока от (между-)отраслово към фирмено равнище. В тези 

държави членки, в които съществуват колективни трудови договори на (между-

)отраслово равнище, възможностите за сключване на споразумения за 

определяне на условията на труд на фирмено равнище са се увеличили. В такъв 

контекст на децентрализирано колективно договаряне структурите за 

представителство на работниците и координирането на договарянето с по-
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високите равнища и хоризонтално са от решаващо значение за гарантиране на 

повишаването на производителността и заетостта, както и на справедлив дял от 

възнаграждението за работниците. Участието на социалните партньори в 

разработването и прилагането на политиките трябва да бъде подобрено. 

Въпреки факта, че все повече жени са висококвалифицирани и дори с по- 

по-добри резултати от мъжете по отношение на завършена образователна 

степен, те продължават да бъдат недостатъчно представени на пазара на 

труда. Разликата в заетостта между половете продължава да бъде особено 

голяма за родителите и лицата, полагащи грижи за други хора, което подсказва 

необходимост от по-нататъшни действия, например в областта на грижите за 

децата, като същевременно съществената разлика в пенсиите между половете в 

ЕС възлиза на 40 %, което е свързано с по-ниското заплащане и по-кратката 

кариера на жените. Това води до необходимост от допълнителни действия към 

цялостна интеграция на подхода на баланс между професионалния и личния 

живот в процеса на разработването на политиките, включително заведения за 

полагане на грижи, отпуски и гъвкаво работно време, както и данъчни и 

осигурителни системи без демотивиращи фактори за това вторият член на 

домакинството да работи или да работи повече. 

Държавите членки продължиха да модернизират системите си за социална 

закрила с цел улесняване на участието в пазара на труда и за 

предотвратяване и защита от рискове през целия живот. Системите за 

социална закрила трябва да предоставят по-добра защита срещу социалното 

изключване и бедността и да станат широкообхватни инструменти в услуга на 

развитието на личността, пазара на труда, преходите през целия живот и 

социалното сближаване. Адекватните пенсии остават зависими от способността 

на жените и мъжете да имат по-дълга и по-пълноценна кариера, като политиките 

за стимулиране на активния живот на възрастните хора обхващат в достатъчна 

степен здравето и обучението.  

Инвестициите в населението в трудоспособна възраст, включително чрез 

предоставяне на грижи за децата, е от съществено значение за осигуряване на 

приобщаваща трудова реализация, както и на устойчиви публични финанси. 

Здравните системи допринасят за индивидуалното и колективното 

благосъстояние и за икономическия просперитет. Стабилните реформи 

гарантират устойчива финансова основа и насърчават предоставянето на и 

достъпа до ефективни първични здравни услуги. 

През 2015 г. държавите членки бяха изправени пред необходимостта да се 

справят с нарастващ приток на бежанци, като някои държави членки бяха 

особено засегнати. Държавите членки взеха решения относно пакети за 

интеграция, както и относно възпиращи мерки. Ако краткосрочното 

въздействие, обусловено от по-високите публични разходи, е относително малко 

— макар и по-изразено в някои държави членки — в средносрочен и 

дългосрочен план интеграцията на пазара на труда е от най-голямо значение. 

Държавите членки трябва да гарантират, че лицата, търсещи убежище, имат 

достъп до пазара на труда не по-късно от 9 месеца от датата, на която са подали 

молба за международна закрила. 
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- ПРОГРАМА ЗА ПОДКРЕПА НА СТРУКТУРНИТЕ РЕФОРМИ 

За да подкрепя структурните реформи в съответствие с общите икономически 

приоритети, определени на равнище Европейски съюз, Комисията ще се стреми 

да подобри използването на европейските структурни и инвестиционни фондове 

в подкрепа на ключовите приоритети, набелязани в специфичните препоръки за 

отделните държави, включително посредством използването на мерки за 

обвързване на ефективността на тези фондове с доброто икономическо 

управление. Извършването на реформите ще бъде подкрепяно чрез други 

програми на ЕС за финансиране в съответната област на политиката и 

постепенното оказване на техническо съдействие от Службата за подкрепа на 

структурните реформи към Комисията. Затова настоящият годишен обзор на 

растежа е придружен от предложение за финансирането на техническата помощ 

за държавите членки, оказвана от Службата за подкрепа на структурните 

реформи към Комисията. 

Контекст 

През последната година Комисията представи амбициозни инициативи за 

създаване на работни места, подпомагане на растежа, засилване на 

икономическото сближаване и повишаване на социалната справедливост. 

Планът за инвестиции за Европа вече действа. Европейският парламент и 

Съветът приеха за рекордно време регулаторната рамка за Европейския фонд за 

стратегически инвестиции, за да бъдат финансирани нови, допълнителни 

инвестиционни проекти, които иначе не биха били финансирани. Комисията 

направи амбициозни предложения в допълнение към Европейския 

икономически и паричен съюз, включително чрез рационализиране на 

европейския семестър, извеждане напред на банковия съюз и съюза на 

капиталовите пазари, засилване на прозрачността и демократичната 

легитимност, като същевременно се укрепва социалното измерение на нашето 

икономическо управление. Новата стратегия за единния пазар, планът за 

действие за цифровия единен пазар и рамковата стратегия за устойчив енергиен 

съюз с ориентирана към бъдещето политика по въпросите на изменението на 

климата следва да допринесат за укрепване на вътрешния пазар. 

Всички тези инициативи сега трябва да бъдат изпълнени, за да дадат конкретни 

и видими резултати. За да постигнат успех, ЕС и държавите членки трябва да 

работят заедно, за да се гарантира ясен и решителен политически отговор на 

политиките със силна демократична ангажираност. Това може да бъде 

постигнато, ако се включат европейският и националните законодателни органи, 

както и социалните партньори, местните и регионалните власти и гражданското 

общество. Това е и основното послание на публикуваното наскоро съобщение на 

Комисията относно завършване на изграждането на икономически и паричен 

съюз.  

За повече информация:  

Годишният обзор на растежа за 2016 г. се публикува заедно с набор от 

документи: 

Начало на Европейския семестър за 2016 г. За ноемврийския пакет от 

Европейския семестър http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_en.htm 

За икономическото управление на ЕС http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-

15-6071_en.htm 

Годишен обзор на растежа за 2016 г. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey_bg.pdf 

http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6070_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6071_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6071_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-15-6071_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_annual_growth_survey_bg.pdf
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Доклад за механизма за предупреждение 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_alert_mechanism_report_bg.pdf 

Препоръки за еврозоната  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_euro_area_recommendations_bg.pd

f 

Проект на съвместен доклад за заетостта за 2016 г. 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_draft_joint_employment_report_bg

.pdf 

Програма за подкрепа на структурните реформи 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_structural_reform_support_progra

mme_bg.pdf 

Анекс към Програмата за подкрепа на структурните реформи 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_structural_reform_support_progra

mme_annex_bg.pdf 

Проекти на бюджетни планове на държавите от еврозоната 

http://ec.europa.eu/economy_finance/economic_governance/sgp/budgetary_plans/inde

x_en.htm 

Комисията приема становища относно проектите на бюджетни планове на 

държавите от еврозоната за 2016 г. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6067_bg.htm 

Европейска икономическа прогноза — есен 2015 г. 

http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf 

 „Европа 2020“ 

 http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm 

 „Докладът на петимата председатели“ — план за укрепване на 

европейския икономически и паричен съюз с начална дата 1 юли 2015 г. 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_bg.htm 

 Завършване на европейския икономически и паричен съюз: Комисията 

предприема конкретни стъпки за укрепване на ИПС 

http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_bg.htm  

Придружаващ работен документ на службите на Комисията за 

националните инвестиционни предизвикателства 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_structural_reform_support_pr

ogramme_swd_en.pdf 

Становищата на европейските социални партньори по ГОР:  

Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC)   и европейските 

работодатели от различни сектори  

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/06_01_etuc_views_on_ags_2016.pdf 

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/businesseurope-ceep-

ueapme_ags_consultation_07_10_2015_final.pdf 
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http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_structural_reform_support_programme_bg.pdf
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http://ec.europa.eu/economy_finance/publications/eeip/pdf/ip011_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/index_bg.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5240_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5874_bg.htm
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_structural_reform_support_programme_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/ags2016_structural_reform_support_programme_swd_en.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/06_01_etuc_views_on_ags_2016.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/businesseurope-ceep-ueapme_ags_consultation_07_10_2015_final.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/06_01_etuc_views_on_ags_2016.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/businesseurope-ceep-ueapme_ags_consultation_07_10_2015_final.pdf
http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2016/businesseurope-ceep-ueapme_ags_consultation_07_10_2015_final.pdf
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27 октомври 2015 г. EК: Годишна работна 

програма - 2016: съсредоточаване на 

вниманието върху 10 приоритета и постигане 

на резултати по тях 

 

Контекст: 

Всяка година Комисията приема работна програма, определяща списък на 

действията, които тя ще предприеме през следващите дванадесет месеца. С 

работната програма се информират обществеността и съзаконодателите за 

политическите ангажименти на ЕК да представи нови инициативи и да 

преразгледаме съществуващото законодателство на ЕС. Тя не обхваща текущата 

работа на Комисията, свързана с това да изпълнява ролята си на пазител на 

Договорите и да налага спазването на съществуващото законодателство или на 

редовните инициативи, които Комисията приема всяка година. 

На 27 октомври Европейската комисия прие втората си работната си програма, 

като препотвърди ангажимента си по десетте политически приоритета, 

съдържащи се в нейните политически насоки. Подготовката на тази работна 

програма започна с речта за състоянието на Съюза, произнесена от председателя 

Юнкер пред Европейския парламент на 9 септември
36

, и с писмото за намерения, 

изпратено същия ден от него и от първия заместник-председател Тимерманс до 

председателя на Европейския парламент и председателя на Съвета. Работната 

програма е следствие на конструктивен диалог с Европейския парламент и 

Съвета. В нея се отправя призив към Европейския парламент и Съвета да 

помогнат за постигането на бързи и ефективни резултати в най-важните области 

на политиката. 

Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви: „Преди 

една година тази Комисия направи нов старт, като се посвети на важните 

области, в които европейските граждани очакват ЕС да постигне успехи. Днес 

предприемаме следващите стъпки за осъществяване на тези политически 

приоритети. През следващата година ние ще предложим допълнителни мерки 

за управление на кризата с бежанците, за стимулиране на създаването на 

работни места и растежа и за укрепване на единния пазар, задълбочаване на 

икономическия и паричен съюз, гарантиране на данъчна справедливост, високи 

социални стандарти и насърчаване на икономическа, социална и екологична 

устойчивост. Сега не е време за придържане към обичайните практики. 

Гражданите ще съдят за дейността на ЕС по това дали той постига 

резултати по основните предизвикателства, пред които са изправени 

обществата ни днес. Затова призоваваме Европейския парламент и Съвета да 

дадат приоритет на законодателната работа по нашите най-неотложни 

предложения.“ 

В тазгодишната работна програма са представени 23 ключови инициативи по 10-

те политически приоритета, предвижда се да бъдат  оттеглени или изменени 20 

вече внесени предложения и да бъдат осъществени 40 действия по програмата 

REFIT с цел преглед на качеството на съществуващото законодателство на ЕС. 

Подчертава се, че в много области е необходим общ подход на европейско 

равнище, ако искаме да постигнем нашите амбициозни политически цели — 
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високо ниво на защита на околната среда, високи социални стандарти и 

стандарти по отношение на заетостта, енергийна сигурност, процъфтяваща 

икономика, която да е от полза за всички, и миграционна политика, която да 

отразява нашите общи ценности. 

Изпълнение на 10 –те политически приоритета чрез 23 ключови 

инициативи 

Тазгодишната работна програма ще доведе до съществени законодателни 

предложения за последващи действия във връзка със стратегически програми, 

приети през 2015 г. През 2015 г. ЕК изложи визията си за инвестициите, 

цифровия единен пазар, енергийния съюз, европейската програма за сигурност, 

европейската програма за миграцията, съюза на капиталовите пазари, плана за 

действие за справедливо и ефикасно корпоративно данъчно облагане, новата 

търговска стратегия и най-новите предложения за задълбочаване и укрепване на 

икономическия и паричен съюз. В настоящата работна програма се посочват 

ключовите инициативи, които ще бъдат предприети през 2016 г. в изпълнение на 

тези ангажименти. Работната програма на Комисията се състои от политическо 

съобщение и шест приложения. 

 В приложение I са включени ключовите инициативи, които се 

съсредоточават върху конкретни действия за изпълнение на десетте приоритета 

в политическите насоки на Комисията „Юнкер“; 

 Приложение II съдържа новите инициативи по линия на REFIT, които ще 

бъдат стартирани през тази година; 

 В приложение III са изброени приоритетните законодателни досиета, по 

които искаме съзаконодателите в Европейския парламент и Съвета да 

предприемат незабавни действия с цел постигане на резултати за гражданите; 

 Приложение IV съдържа списък с предложенията, които предстои да 

бъдат разгледани и които възнамеряваме да оттеглим или да изменим; 

 Приложение V съдържа списък с отменени предложения; 

 Приложение VI съдържа за заинтересованите страни списък със 

законодателните актове, които стават приложими през 2016 г. 

Новите инициативи, по които Комисията ще работи през 2016 г., включват: 

1. Програма за Европа за развитие на нови умения 

2. Ново начало за работещите родители 

3. Пакет за кръговата икономика 

4. Преглед на многогодишната финансова рамка (МФР) за периода 2014—2020 г. 

5. Следващи мерки за устойчиво европейско бъдеще 

6. Изпълнение на стратегията за цифровия единен пазар 

7. Пакет за енергийния съюз 

8. Пакет за трудовата мобилност 

9. Последващи действия във връзка със стратегията за единния пазар 

10. Европейски план за действие в областта на отбраната 

11. План за действие относно ДДС 

12. Пакет за корпоративното данъчно облагане 

13. Космическа стратегия за Европа 
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14. Стълб на социалните права 

15. Европейска схема за гарантиране на банковите депозити / Завършване на 

банковия съюз 

16. Последващи действия във връзка със стратегията за търговия и инвестиции 

17. Прилагане на Европейската програма за сигурност 

18. По-добро управление на миграцията 

19. Пакет за управлението на границите 

20. Рамка след изтичането на Споразумението от Котону 

21. Изграждане на капацитет в сектора на сигурността 

22. Принос на Комисията към глобалната стратегия 

23. Предложение за междуинституционално споразумение относно 

задължителен регистър за прозрачност 

В допълнение към 23-те нови инициативи, предвидени за идната година, 

Комисията посочи в приложение III към тазгодишната работна програма 17 

съществуващи предложения, които заслужава да бъдат бързо приети от 

Европейския парламент и Съвета. Това ще ни позволи да постигнем бързи 

резултати по нашите политически приоритети. Примерите за това включват 

системата на ЕС за резервационни данни на пътниците (PNR), Директивата за 

борба с дискриминацията, Регламента за EURES, реформата на защитата на 

личните данни, висящи предложения за изпълнение на програмата за 

миграцията, предложената Директива за намаляване на националните емисии на 

атмосферни замърсители и данъка върху финансовите сделки (FTT). 

40 действия по линия на REFIT за подобряване на законодателството 

Ангажиментът на Комисията за по-добро регулиране се изразява в разглеждане 

на фактите и гарантиране на това, че когато ЕС се намесва, той го прави по 

начин, който действително ще внесе положителна промяна по места. 

Съществуващите правила, които са остарели или са твърде тежки или твърде 

сложни, за да се прилагат на практика, няма да постигнат своите цели. 

REFIT е програмата на Комисията, чрез която се гарантира, че 

законодателството на ЕС продължава да бъде пригодно за целта си и постига 

планираните резултати. Тя има за цел да поддържа рационалността и 

солидността на правото на ЕС, да премахва излишните тежести и да адаптира 

съществуващото законодателство, без да се прави компромис по отношение на 

нашите амбициозни цели на политиката. 

Предвидени са 13 действия по линия на програмата REFIT, които ще допринасят 

за ключовите инициативи, като например опростяване на правилата за 

финансиране от ЕС или преразглеждане на законодателството в областта на 

данъчното облагане и енергетиката. В допълнение, ще бъдат стартирани 27 нови 

действия по линия на REFIT, като например оценка на морското 

законодателство, намаляване на административната тежест при възлагането на 

обществени поръчки за МСП, улесняване на спазването на регламента REACH и 

гарантиране, че законодателството в областта на здравето и безопасността е 

осъществимо и ще бъде прилагано. 

Комисията също така обяви оттеглянето или изменението на 20 внесени 

законодателни предложения, които не са в съответствие с политическите 

приоритети на ЕС, няма вероятност да бъдат приети или са се обезсмислили по 

време на законодателния процес и вече не изпълняват своите първоначални цели 
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на политиката. Тези предложения ще бъдат оттеглени в рамките на 6 месеца до 

април 2016 г. 

Подробности може да намерите тук: 

http://ec.europa.eu/atwork/key-documents/index_en.htm 

Съобщение във връзка с работната програма на Комисията за 2016 г.: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_en.pdf 

Приложение 1 — ключови инициативи:    

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_i_en.pdf 

Приложение 2 – Нови действия по Програмата за пригодност и резултатност на 

регулаторната рамка 

(REFIT): http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_ii_en.pdf 

Приложение 3 — Приоритети за съзаконодателите: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iii_en.pdf 

Приложение 4 — Планирани оттегляния или изменения: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_iv_en.pdf 

Приложение 5 — Списък с предложения за отмяна: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_v_en.pdf 

Приложение 6 — Законодателство, което ще влезе в сила през 2016 г.: 

http://ec.europa.eu/atwork/pdf/cwp_2016_annex_vi_en.pdf 

Пътни карти за инициативи, публикувани в работната 

програма: http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/index_bg.htm 

Политически насоки на председателя на Комисията Юнкер: 

http://ec.europa.eu/priorities/docs/pg_bg.pdf 

Напредък по десетте приоритета на Европейската комисия: 

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/priorities-progress-report_en.pdf 

Реч за състоянието на Съюза на председателя Юнкер: 

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/state_of_the_union_2015_en.pdf 

Писмо за намерения от председателя Юнкер и първия заместник-председател 

Тимерманс относно работната програма за 2016 г.:  

http://ec.europa.eu/priorities/soteu/docs/letter-of-intent_bg.pdf 
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2 декември 2015 г. ЕК: Комисията прие нов 

амбициозен пакет от мерки за преминаване към 

кръгова икономика с цел стимулиране на 

конкурентоспособността, създаване на работни 

места и устойчив растеж 

 

Контекст 

През декември 2014 г. Комисията реши да оттегли едно висящо законодателно 

предложение относно отпадъците в рамките на упражняването на принципа на 

политическо прекъсване в първата работна програма на Комисията на Жан-Клод 

Юнкер. По това време Комисията обеща да използва своите нови хоризонтални 

методи на работа, за да представи нов пакет до края на 2015 г., който да обхване 

целия икономически цикъл, а не само целите за намаляване на отпадъците, като 

се основава на опита на всички служби на Комисията.  

В рамките на процеса на разработване на пакета от мерки за кръговата 

икономика Комисията организира на 25 юни 2015 г. в Брюксел конференция, 

посветена на кръговата икономика, в която участваха около 700 заинтересовани 

лица. Конференцията се проведе след продължила 12 седмици — от 28 май до 20 

август 2015 г. — обществена консултация, в рамките на която бяха получени над 

1500 становища. Освен това комисарите, техните кабинети и службите 

проведоха интензивни и основани на сътрудничество консултации с основни 

заинтересовани лица. 

Комисията призова Европейския парламент и Съвета да се възползват от тази 

важна подготвителна работа и да дадат приоритет на приемането и 

изпълнението на законодателните предложения.  

Европейската комисия прие този нов амбициозен пакет от мерки за кръговата 

икономика, за да подпомогне прехода на европейските предприятия и 

потребители към по-силна и по-ефективна кръгова икономика, в която ресурсите 

се използват по-устойчиво. Предложените действия ще допринесат за „затваряне 

на кръга“ в рамките на жизнения цикъл на продуктите чрез увеличаване на 

рециклирането и повторната употреба и ще бъдат от полза както за околната 

среда, така и за икономиката. Благодарение на плановете, всички суровини, 

продукти и отпадъци ще бъдат използвани оптимално, което ще доведе до 

увеличаване на икономиите на енергия и намаляване на емисиите на парникови 

газове. Предложенията обхващат пълния жизнен цикъл: от производството и 

потреблението до управлението на отпадъците и пазара на вторични суровини. 

Този преход ще бъде подкрепен финансово със средства от европейските 

структурни и инвестиционни фондове с 650 млн. евро от „Хоризонт 2020“ 

(програмата на ЕС за финансиране на научни изследвания и иновации), с 

5,5 млрд. евро от структурните фондове за управление на отпадъците, както и с 

инвестиции в кръговата икономика на национално равнище. 

С пакета се премахват пречките в Комисията и се допринася към по-широки 

политически приоритети чрез вземане на мерки във връзка с изменението на 

климата и околната среда, като в същото време се стимулират създаването на 

работни места, икономическият растеж, инвестициите и социалната 

справедливост.  
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Първият заместник-председател на Европейската комисия  

Франс Тимерманс, отговарящ за устойчивото развитие, заяви: „Нашата 

планета и нашата икономика не биха могли да просъществуват, ако 

продължаваме да действаме в насока „вземам, правя, използвам, хвърлям“. 

Трябва да запазваме ценните ресурси и да оползотворяваме изцяло тяхната 

икономическа стойност. Кръговата икономика цели намаляване на отпадъците 

и опазване на околната среда, но също така и радикална промяна на начина, по 

който функционира цялата наша икономика. Като преосмислим начина, по 

който произвеждаме, работим и купуваме, можем да създадем нови 

възможности и нови работни места. С днешния пакет предоставяме 

широкообхватна рамка, която ще позволи тази промяна наистина да се случи. 

В него се очертава надежден и амбициозен път към по-добро управление на 

отпадъците в Европа с поддържащи действия, които обхващат пълния жизнен 

цикъл на продуктите. Тази смесица от интелигентно регулиране и стимули на 

равнище ЕС ще помогне на предприятията и потребителите, както и на 

националните и местните органи, да извършат тази промяна“. 

Заместник-председателят на Комисията Юрки Катайнен, който отговаря за 

работните места, растежа, инвестициите и конкурентоспособността, заяви: 

„Представените предложения са положителен сигнал за тези, които желаят 

да инвестират в кръговата икономика. Днес ние смятаме, че Европа е най-

доброто място за развитие на устойчива и екологосъобразна стопанска 

дейност. Преходът към една по-ефективна кръгова икономика има за цел 

преобразяване на пазарната икономика и подобряване на нашата 

конкурентоспособност. Ако можем да повишим ресурсната си ефективност и 

да намалим зависимостта си от суровини, можем да получим конкурентно 

предимство. Потенциалът на кръговата икономика за създаване на работни 

места е огромен, а търсенето на по-добри и по-ефикасни продукти и услуги 

бурно нараства. Ние ще премахнем пречките, които затрудняват 

предприятията да оптимизират използването на ресурсите и ще стимулираме 

вътрешния пазар на вторични суровини. Искаме да постигнем реален напредък 

на място и очакваме да реализираме тази амбиция не само заедно със 

страните членки, регионите и общините, но и с предприятията, 

промишлеността и гражданското общество“.  

План за действие на ЕС във връзка с кръговата икономика 

Пакетът за кръговата икономика дава ясен сигнал на стопанските оператори, че 

ЕС използва всичките си налични инструменти за промяна на своята икономика, 

като открива път към нови бизнес възможности и повишава 

конкурентоспособността. Широкообхватните мерки за промяна на цялостния 

жизнен цикъл на продуктите отиват по-далеч от акцента единствено върху края 

на този цикъл и подчертават очевидната амбиция на Комисията да преобрази 

икономиката на ЕС и да постигне резултати. Благодарение на прилаганите 

стимули ще се появяват все повече новаторски и по-ефикасни начини за 

производство и потребление. Кръговата икономика има потенциал да създаде 

много работни места в Европа, като същевременно се запазят ценни и все по-

редки ресурси, намали се ефектът от използването на ресурси върху околната 

среда и се придаде нова стойност на отпадните продукти. Набелязани са и 

секторни мерки, както и стандарти за качество на вторичните суровини. 

Основни действия, които са приети днес или трябва да бъдат извършени през 

мандата на сегашната Комисия: 

 Финансиране от над 650 млн. евро по линия на „Хоризонт 2020“ 

и 5,5 млрд. евро по линия на структурните фондове; 
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 Действия за намаляване на хранителните отпадъци, включително 

обща методология за измерване, по-добро посочване на дати и инструменти за 

постигане на целта за устойчиво развитие, предвиждаща намаляване 

наполовина на хранителните отпадъци до 2030 г.; 

 Разработване на стандарти за качество на вторичните суровини с цел 

повишаване на доверието на стопанските оператори на единния пазар; 

 Мерки в рамките на работния план за екопроектиране за 2015 —

 2017 г., с който се насърчават възможностите за поправка, трайността и 

рециклируемостта на продуктите, както и енергийната ефективност; 

 Преразгледан регламент за торовете с цел улесняване на признаването 

на биологични и основани на отпадъци торове на единния пазар и подкрепа за 

ролята на биологичните хранителни вещества; 

 Стратегия за пластмасите в кръговата икономика, която отговаря на 

въпроси, свързани с рециклируемостта, биоразградимостта, наличието на опасни 

вещества в пластмасите и с целта за устойчиво развитие, предвиждаща 

значително намаляване на отпадъците в морските води; 

 Серия от действия за повторно използване на водата, включително 

законодателно предложение относно минималните изисквания за повторната 

употреба на отпадни води. 

В приетото днес съобщение е включен ясен график на предложените действия и 

план за опростена и ефективна рамка за мониторинг на кръговата икономика.  

Преразгледани законодателни предложения за отпадъците 

В преразгледаното законодателно предложение за отпадъците се набелязват 

ясни цели за тяхното намаляване и се очертава амбициозен и надежден път в 

дългосрочен план за управлението и рециклирането на отпадъци. За да се 

гарантира ефективно прилагане, целите за намаляване на отпадъците в новото 

предложение са съпроводени от конкретни мерки в отговор на пречките на 

местно равнище и на различното положение в отделните държави членки. 

Основните елементи на преразгледаното предложение за отпадъците са: 

• обща за ЕС цел за рециклиране на битови отпадъци от 65 % до 

2030 г.; 

• обща за ЕС цел за рециклиране на отпадъци от опаковки от 

75 % до 2030 г.; 

• задължителна цел за намаляване на депонирането до максимум 

10 % от всички отпадъци до 2030 г.; 

• забрана за депониране на разделно събрани отпадъци; 

• популяризиране на икономически инструменти за намаляване на 

депонирането; 

• опростени и подобрени определения и хармонизирани методи за 

изчисляване на равнищата на рециклиране в ЕС; 

• конкретни мерки за насърчаване на повторното използване и 

стимулиране на промишлената симбиоза – превръщането на 

страничен за един промишлен отрасъл продукт в суровина за друг 

промишлен отрасъл; 

• икономически стимули за производителите да пускат по-

екологосъобразни продукти на пазара и да подкрепят схеми за 



 50 

възстановяване и рециклиране (например за опаковки, батерии, 

електрическо и електронно оборудване, автомобили).  

За повече информация 

Информационна бележка: Пакет от мерки за кръговата икономика: въпроси и 

отговори 

Обща информационна листовка: Затваряне на кръга: амбициозен пакет от мерки 

на ЕС за кръговата икономика 

Информационна листовка: Затваряне на кръга: помощ за потребителите да 

избират устойчиви продукти и услуги 

Информационна листовка: Затваряне на кръга: производствената фаза в 

кръговата икономика 

Информационна листовка: Затваряне на кръга: ясни цели и инструменти за по-

добро управление на отпадъците 

Информационна листовка: Затваряне на кръга: от отпадъци до ресурси 

Съобщение: Затваряне на цикъла — план за действие на ЕС във връзка с 

кръговата икономика 

Приложение към Съобщението за кръговата икономика 

Предложение за Директива относно отпадъците 

Предложение за Директива относно отпадъците от опаковки 

Предложение за Директива относно депонирането на отпадъци 

Предложение за Директива относно отпадъците от електрическо и електронно 

оборудване 

Обяснителна бележка относно целите в областта на управлението на отпадъци 

Работен документ на службите на Комисията — План за изпълнение  

Резултати от обществената консултация 
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http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/amending-directive-waste-landfill_en.pdf
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http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/amending-directive-batteries-electronic-waste_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/analytical-note_en.pdf
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-investment/circular-economy/docs/cswd-implementation-plan_en.pdf
http://ec.europa.eu/environment/consultations/closing_the_loop_en.htm
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11 ноември 2015 г. Европейска комисия: 

Комисията започна консултация със 

социалните партньори по съвместяването на 

трудовия и семейния живот съгласно чл. 154 

от Договора за ЕС  
 

Цел на консултацията 

През август 2015 г. Комисията публикува пътна карта за инициативата „Ново 

начало за справяне с предизвикателствата при съчетаването на професионалния 

и личния живот, с които се сблъскват работещите семейства“
37

.  С инициативата 

се замества предложението на Комисията от 2008 г. за преразглеждане на 

Директивата за отпуска по майчинството. Целта на тази инициатива е да се 

увеличи участието на жените на трудовия пазар, като настоящата правна и 

политическа рамка на ЕС се модернизира и адаптира към съвременния пазар на 

труда, за да могат родителите с деца и/или зависими роднини по-добре да 

съчетават семейния и професионалния живот, да се създадат възможности за по-

равномерно разпределяне на отговорностите за полагане на грижи между жените 

и мъжете и да се укрепи равенството между половете на трудовия пазар. 

Комисията в рамките на публичната консултация по възможни действия за 

справяне с предизвикателствата при съчетаването на професионалния и личния 

живот, с които се сблъскват работещите родители и лицата, предоставящи грижи 

започна консултации със социалните партньори. 

В съответствие с член 154, параграф 2 от ДФЕС Комисията даде началото на 

първия етап от консултация с европейските социални партньори, за да се 

запознае с техните възгледи за евентуалната посока на действията на 

Европейския съюз, по-конкретно по отношение на законодателните мерки 

относно отпуските по семейни причини и гъвкавите форми на работа, които 

биха могли да бъдат предприети във връзка с тези предизвикателства. В 

съответствие с член 155 от ДФЕС по време на първия етап от консултацията 

социалните партньори могат да информират Комисията за желанието си да 

започнат процес на преговори за постигане на споразумение с тях. В такъв 

случай Комисията прекратява временно изпълнението на инициативата си, 

докато траят преговорите. Ако преговорите приключат успешно, социалните 

партньори могат да поискат споразумението да бъде изпълнено, като Комисията 

представи предложение за решение на Съвета. 

Законодателните мерки и мерките на политиките могат да са част от пакет от 

мерки за подобряване на баланса между личния и професионалния живот. Затова 

в пътната карта са посочени и възможни незаконодателни мерки, сред които са 

цялостни насоки за държавите в ЕС относно политиките за съчетаване на личния 

и професионалния живот, подобряване на мониторинга, по-ефективно 

използване на средствата от ЕС и дейности за обмен на знания. 

Целта на тази консултация е да се съберат мнения за разработването и 

прилагането на набор от възможни инструменти на равнище ЕС, за да се 

подпомогне съчетаването на професионалния и личния живот. 

                                                 
37

  http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_xxx_maternity_leave.en.pdf  

http://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2015_just_xxx_maternity_leave.en.pdf
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Контекст 

Разглеждани въпроси и последиците, свързани с тях 

Жените са все по-добре квалифицирани, дори превъзхождат мъжете по 

отношение на завършената образователна степен
38

, но въпреки това 

продължават да са недостатъчно представени на пазара на труда
39

. В ЕС 

участието на жените на трудовия пазар не се е повишило значително от 2006 г. 

насам, а равнището на заетост все още е по-ниско в сравнение с други развити 

страни
40

. Родителството продължава да има поразително отрицателно 

въздействие върху равнищата на заетост на жените.  Фактите показват, че когато 

жените имат деца, вероятността да извършват платена професионална дейност е 

по-малка и те прекарват повече време в извършване на неплатен труд, свързан с 

полагане на грижи, в сравнение с мъжете, които имат деца. Особено трудно е 

положението на родители с деца с увреждания. Освен това вероятността жените, 

особено майките, да работят на непълно работно време
41

 е по-голяма, 

отколкото при мъжете, и това често не е по тяхно желание. Вероятността жените 

да поемат отговорност да се грижат за възрастни/ зависими членове на 

семейството е по-голяма, отколкото при мъжете, което води то тяхното излизане 

от пазара на труда или до намаляване на работното им време
42

. Жените често се 

озовават в нископроизводителни, нискоквалифицирани и нископлатени 

сектори и работни места и заемат непропорционално голям дял от работните 

места на срочен договор. Много жени, особено майки, работят на позиции под 

тяхното равнище на квалификация.  

По-ниското заплащане, по-големият дял работещи на непълно работно време и 

по-продължителните прекъсвания на кариерата поради полагане на грижи за 

други лица (деца и/или зависими роднини) допринасят за наличието на по-висок 

риск от бедност и социално изключване сред жените, както и на големи 

разлики между пенсиите на жените и мъжете (40%). Освен това, когато само 

единият родител работи, е по-висок рискът децата да живеят в бедност, 

устойчивостта на икономическите спадове е по-слаба и финансовото състояние 

на семействата е по-лошо.  

Недостатъчното участие на жените на трудовия пазар също така представлява 

неоптимално използване на техните умения и компетентности, придобити в 

процеса на образование, и следователно – загуба на ресурси за икономиката 

на ЕС. Според предварителни оценки на Eurofound разликите между мъжете и 

жените по отношение на заетостта струват на ЕС около 325 млрд. евро на година 

(2,5% от БВП на ЕС)
43

.  

                                                 
38

  През 2014 г. 42,3% от жените на възраст 30 – 34 години са имали висше образование в 

сравнение с 33,6% от мъжете.  
39

  През 2014 г. 75% от мъжете в трудоспособна възраст са имали работа в сравнение с 

63,5% от жените (ЕС-28). 
40

  Швейцария: 77,4%, САЩ: 66%, Япония: 67,6%, вж. Евростат 2015 г. 
41

  32,9% от работещите жени в сравнение с 9,9% от работещите мъже през 2014 г. 
42

  Комитет за социална закрила, Адекватна социална закрила за нуждите от дългосрочни 

грижи в едно застаряващо общество, 2014 г. 
43

  В предстоящия доклад на Eurofound „The Gender Employment Gap - Challenges and 

Solutions“ (Разлики между мъжете и жените по отношение на заетостта – предизвикателства и 

решения) се прави оценка на разходите на публичните финанси (трансферни плащания/ 

обезщетения) и на пропуснатите ползи (напр. пропуснати приходи, данъци и 

социалноосигурителни вноски), които се дължат на разликите по отношение на заетостта между 

мъжете и жените   



 53 

Първопричините 

Наличието на възможности за съчетаване на професионалния и личния 

живот влияе върху решенията на хората да напуснат пазара на труда или да 

намалят работното си време, след като им се родят деца или им се наложи да се 

грижат за зависим роднина, както и върху избора дали, кога и колко деца да 

имат. 

При липсата на подходящи условия по отношение на отпуските и на гъвкави 

форми на работа някои жени и мъже предпочитат да спрат да работят напълно и 

за по-дълго време, отколкото да работят в условия, които не им позволяват да 

съчетават работата със семейните отговорности. Това се отнася особено за 

самотните родители. Липсата на възможности за платен отпуск за бащите в 

сравнение с майките или недостатъчните стимули за тяхното използване могат 

допълнително да увеличат различията между мъжете и жените по отношение на 

работата и полагането на грижи. Тъй като жените са основните ползватели на 

отпуск по семейни причини, те имат по-слаба позиция на пазара на труда по 

отношение на възможностите за заетост, заплащането и професионалното 

развитие (включително жените без деца, защото се отчита фактът, че в бъдеще 

те също могат да имат деца).  

Липсата на услуги за предоставяне на грижи също допринася за това жените 

да са основните лица, полагащи грижи за деца или зависими членове на 

семейството. Въпреки че наличието на услуги за грижи за деца
44

 се е доказало 

като основна мярка за подобряване на участието на жените на трудовия пазар
45

, 

много родители все още изпитват трудности да намерят достъпни и качествени 

услуги за подходящ брой часове. Услугите за дългосрочни грижи
46

 също не са 

достатъчно добре развити в много държави от ЕС и това продължава да е 

значителна пречка пред заетостта на жените и пред растежа.  

Липсата на гъвкави форми на работа (напр. гъвкаво работно време или работа 

от разстояние) също може да принуди някои родители и лица, които полагат 

грижи за зависими роднини, да напуснат пазара на труда поради трудностите 

при намирането на баланс между работното си време и грижите за деца и/или 

зависими роднини. Въпреки че някои работодатели разработват политики, за да 

привличат и задържат на работа висококвалифицирани жени (а все по-често и 

мъже), като цяло, отношението към организацията на работа по-скоро остава 

ориентирано около присъствието на работното място през цялото време (или 

повече). 

Демотивиращите фактори за търсене на работа могат допълнително да 

усложнят тези проблеми. В редица страни от ЕС има данъчни системи и системи 

за обезщетения, които намаляват стимулите за работа на партньора с по-ниски 

доходи – ако този партньор започне работа или увеличи работното си време, 

това ще е по-неизгодно от финансова гледна точка. Освен това високите разходи 

за услуги за грижи за деца или дългосрочни грижи могат да представляват 

значителни допълнителни възпиращи фактори за започване на работа, особено 

сред лицата с ниски доходи.  

Напредъкът към постигане на по-равномерно разпределение на полагането 

на грижи и домакинските дейности между жените и мъжете също е бавен. 

Заетите жени все още прекарват повече часове в полагане на неплатени грижи 

                                                 
44

 
 

За малки деца под задължителната училищна възраст, както и за деца в училищна 

възраст. 
45

  Вж. например: OECD, Closing the Gender Gap, 2012 г. 
46

  За възрастни и зависими хора или за хора с крехко здраве 
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или в извършване на домакинска работа в сравнение със заетите мъже, като 

разликите са най-големи при двойките с малки деца.   

Настоящи инструменти на равнище ЕС за подпомагане на съчетаването на 

професионалния и личния живот 

Съществуват няколко директиви на ЕС, които осигуряват минимални стандарти 

в някои области, свързани с баланса между професионалния и личния живот, 

например в области като отпуск по майчинство, родителски отпуск и работа на 

непълно работно време. Директивата за бременните работнички (за отпуска 

по майчинство) (92/85/ЕИО) предвижда платен отпуск по майчинство (поне на 

равнище платен отпуск по болест) в продължение на 14 седмици. Бременните 

работнички и работничките в отпуск по майчинство са защитени от уволнение. 

Директивата за родителския отпуск (2010/18/ЕС) дава на работещите жени и 

мъже право на отпуск от четири месеца на основание на раждане или 

осиновяване на дете
47

. Освен това в нея е посочено, че работниците имат право 

да поискат да отсъстват от работа за ограничен период от време поради 

неотложни семейни причини (форсмажорни обстоятелства). Също така 

родителите, които се завръщат от родителски отпуск, имат право да поискат 

промяна (но не е задължително искането им да бъде одобрено) на работното си 

време и/или трудов ритъм за определен срок. Директивата за работата на 

непълно работно време (97/81/ЕО) има за цел премахване на дискриминацията 

спрямо работниците на непълно работно време и подобряване на качеството на 

този вид работа.  

Участието на пазара на труда като цяло, и по-специално участието на жените, се 

признава като проблем на равнище ЕС и Съюзът е определил постигането на 

равнище на заетост от 75% като водеща цел, която да бъде реализирана до 

2020 г.  

Освен чрез законодателството ЕС търси начини за справяне с проблемите и 

предизвикателствата по отношение на съчетаването на професионалния и 

личния живот и участието на родителите на трудовия пазар и чрез европейския 

семестър
48

, в чиито рамки се отправят препоръки към страните, изправени пред 

най-големи предизвикателства. Тези препоръки включват осигуряване на 

достъпни и подходящи услуги за грижи за деца и за дългосрочни грижи и 

отстраняване на демотивиращите финансови фактори за започване на работа. 

Освен това в новите насоки за политиките на държавите членки в областта на 

заетостта, приети от Съвета през октомври 2015 г., се подчертава значението на 

увеличаването на участието на жените на трудовия пазар и гарантирането на 

равенството между половете, включително по отношение на заплащането, и 

конкретно се говори за съчетаването на професионалния и семейния живот.  

По линия на европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ)
49

, 

по-специално Европейския социален фонд (ЕСФ) и Европейския фонд за 

регионално развитие (ЕФРР), се предоставя финансова подкрепа за инвестиции 

за подобряване на достъпа до услугите за грижи за деца и на тяхното качество. 

Средства от ЕСФ могат да се използват за финансиране на т.нар. меки мерки, 

напр. за подкрепа за удължаване на работното време на детските заведения, за да 

                                                 
47

  Поне един от месеците трябва да е непрехвърляем. Държавите от ЕС или социалните 

партньори (когато става въпрос за колективни трудови договори) са свободни да решават дали 

този вид отпуск да е платен и дали може да бъде ползван на части или под формата на непълно 

работно време. 
48

  За повече информация вижте http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-

happen/index_en.htm 
49

  За повече информация вижте http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm 
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могат родители да работят през нощта или през почивните дни, или за обучение 

на детски възпитатели. Със средства от ЕФРР може да се подпомогне 

изграждането на детски заведения. 

През 2002 г. Европейският съвет определи цели по отношение на предоставянето 

на грижи за деца, т.нар. цели от Барселона
50

. Целта бе до 2010 г. да се 

предоставят грижи за поне 90% от децата на възраст между 3 години и 

задължителната училищна възраст и за поне 33% от децата под 3-годишна 

възраст.  

ЕС е изготвил и някои насоки относно политиките за постигане на баланс 

между професионалния и личния живот. В пакета за социални инвестиции
51

, 

приет от Комисията през 2013 г., държавите от ЕС бяха призовани да отстранят 

пречките пред участието на жените на трудовия пазар чрез справяне с 

дискриминацията на работното място, използване на гъвкави форми на работа и 

премахване на демотивиращите системи от данъци и обезщетения за втория член 

на домакинството, който е с по-ниски доходи. Пакетът включваше и препоръка 

на Комисията за инвестициите в децата
52

, в която страните от ЕС се призовават 

да подкрепят пригодността за заетост на родителите, особено на самотните 

родители и вторите работещи членове на домакинството, и тяхната 

ангажираност с платен труд и да осигурят достъпни и качествени услуги за 

образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ).
53

 Комисията също така 

подпомогна разработването на рамка за качество за тези услуги
54

. Освен това в 

доклада от 2014 г. „Адекватна социална закрила за нуждите от дългосрочни 

грижи в едно застаряващо общество“, изготвен от Комитета за социална закрила 

и службите на Комисията, държавите членки се призовават да осигурят 

адекватен достъп до качествени грижи на достъпни цени и да улеснят хората, 

полагащи грижи за възрастни и зависими членове на семейството или за членове 

на семейството с крехко здраве, при съчетаването на трудовата заетост с 

отговорностите за полагане на грижи. 

Комисията също така организира прояви за повишаване на осведомеността и 

обмен на добри практики между държавите от ЕС относно политиките за 

съчетаване на професионалния и личния живот и за участие на жените на 

трудовия пазар. 

Оставащи пропуски, въпреки настоящите инструменти на политиките на 

равнище ЕС 

Въпреки съществуващото законодателство на ЕС, наблюдението на страните и 

специфичните за всяка една от тях препоръки, насоките за политиките и 

финансовата подкрепа с цел подобряване на баланса между професионалния и 

личния живот и участието на жените на пазара на труда все още съществуват 

различия по отношение на ситуацията в отделните страни членки.  

През 2013 г. Комисията публикува доклад за изпълнението на целите от 

Барселона
55

, който показва, че повечето държави от ЕС не са постигнали тези 

цели (цели, чиито първоначален срок беше 2010 г.). През 2013 г. 17 държави не 

                                                 
50

  http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/ec/71025.pdf 
51

  http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/?qid=1444905511940&uri=CELEX:52013DC0083 
52

  http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013H0112  
53

  Още през 1992 г. Съветът отправи препоръка относно грижите за деца (92/241/ЕИО, ОВ 

L 123, 8.05.1992 г.) 
54

  Вж. доклада от 2014 г. на работната група по въпросите на образованието и грижите в 

ранна детска възраст под егидата на Европейската комисия 
55

  http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/files/documents/130531_barcelona_en.pdf 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1444905511940&amp;uri=CELEX:52013DC0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1444905511940&amp;uri=CELEX:52013DC0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:32013H0112
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бяха постигнали целта за предоставяне на детски грижи за 90% от децата на 

възраст между 3 години и задължителната училищна възраст, макар че повечето 

от тези държави не бяха далеч от целта. Изпълнението на целта от 33% за децата 

под 3 години бе още по-слабо – 19 държави членки не бяха постигнали целта, а 

шест бяха значително под нея. 

Някои държави членки постигнаха значителен напредък в провеждането на 

реформи след получаване на специфичните за тях препоръки. Въпреки това 

съчетаването на личния и професионалния живот и участието на жените на 

трудовия пазар остават предизвикателство. Затова няколко държави получиха 

препоръки в тази област през две или повече последователни години. 

Трябва да бъде взето под внимание и взаимодействието между различните 

аспекти на публичната политика, тъй като фактите показват, че тези политики 

често си влияят и се подсилват взаимно. Например важно е да се помисли за 

наличието на услуги за грижи за деца след приключване на отпуска по 

майчинство или на родителския отпуск, като се имат предвид големите пропуски 

в осигуряването на тези услуги, които съществуват в няколко държави членки, 

особено за децата на възраст под 3 години. Също така вземането на родителски 

отпуск от страна на бащите трябва да се разглежда в контекста на данъчните 

системи и на системите за обезщетения, които могат да стимулират съпруга/ 

съпругата с по-ниски доходи да се оттегли от пазара на труда или да работи на 

непълно работно време. Трябва да се разгледа и липсата на услуги за целодневни 

грижи за деца и за грижи за деца след училище, тъй като това може да доведе до 

несъвместимост с работата на пълен работен ден на родителите. Този по-широк 

контекст трябва да се вземе под внимание, за да се избегнат нежелани странични 

ефекти и да се подпомогне ефективно постигането на еднаква степен на 

икономическа независимост на жените и мъжете. 

Консултацията ще продължи до 17 февруари 2016 г., а социалните партньори 

трябва да представят своите мнения до 4 януари 2016 г.   
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1 УВОД И КОНТЕКСТ 

Постигането на приобщаващ пазар на труда е предизвикателство с много измерения 

и ключов въпрос за европейските социални партньори. Важна роля за посрещането 

на това предизвикателство имат представителите на работодателите и работниците, а 

също така социалният диалог. 

В контекста на своите работни програми за европейски социален диалог за периода 

2006 – 2008 и 2009 – 2010 г. и въз основа на съвместния си анализ на трудовия пазар 

европейските социални партньори взеха решение да започнат преговори за автономно 

рамково споразумение относно „приобщаващите пазари на труда”. 

Изпълнената с предизвикателства икономическа и социална атмосфера, в която се 

водиха преговорите върху това рамково споразумение през 2008-2009 г., още повече 

засилва стремежа на социалните партньори да работят заедно за промоцията на 

приобщаващите пазари на труда, да максимализират пълния потенциал на 

европейската работна сила, да увеличат нивото на заетост и да подобрят качеството 

на работата, включително и чрез обучения и развиване на уменията. Приобщаването 

също е важен елемент от отговора на Европа на дългосрочните предизвикателства, 

особено на демографските промени, намаляването на работоспособното население и 

устойчивото развитие на системите за социална защита. Приобщаващите пазари на 

труда са начин за използване на новите възможности за работа, като например тези, 

които произтичат от все по-екологичния характер на икономиката. 

Европейските социални партньори смятат, че приобщаващият пазар на труда има 

фундаментално значение за подкрепата на икономическото развитие и социалната 

кохезия. 

Съвместната отговорност и ролята на другите участници 

Рамковото споразумение е основано върху принципа, че създаването на 

приобщаващи пазари на труда предполага обща отговорност на работодателите, 

индивидуалните лица, работниците и представителите на работниците и 

работодателите. 

Социалните партньори осъзнават факта, че създаването на приобщаващ пазар на 

труда не зависи само от техните действия. Обществените власти и другите участници 

са отговорни за осигуряването на рамка за поощряването и промоцията на 

приобщаващите пазари на труда. В този контекст е необходимо също предприемането 

на мерки с цел образоване и обучение, здравеопазване, осигуряване на жилища, 

транспорт, регионално и локално развитие и т.н. Приложение № 1 съдържа 

неизчерпателен списък от препоръки за обществените власти и другите участници. За 

увеличаването на ефективността на тези мерки е необходимо да се развиват 

синергията и партньорството между отделните участници. 

Европейските социални партньори също така подчертават, че освен настоящото 

рамково споразумение съществуват няколко европейски законови и други 

инструмента, чието внедряване и прилагане има особено значение за постигането на 

целите и принципите, поставени в това рамково споразумение. Неизчерпателният 

списък на тези инструменти е представен в Приложение № 2. 
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2 ЦЕЛ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО 

Основната цел на настоящото Рамково споразумение е: 

1. Анализ на въпросите, свързани с достъпа, връщането, оставането и развитието с 

перспектива за пълна интеграция на индивидуалните лица на трудовия пазар; 

2. Увеличаване на съзнанието, разбирането и знанията на работодателите, 

работниците и техните представители за ползите от приобщаващите пазари на 

труда; 

3. На работниците, работодателите и техните представители на всички нива де се 

предостави рамка за действие с цел идентифициране на препятствията по пътя 

към приобщаващите пазари на труда и решенията за преодоляването им. 

3 ОПИСАНИЕ И ОБХВАТ 

Приобщаващите пазари на труда позволяват и поощряват всички хора на 

работоспособна възраст да извършват платена работа и осигуряват рамка за тяхното 

развитие. 

Настоящото рамково споразумение обхваща хората, които срещат трудности при 

влизането, връщането или интегрирането на трудовия пазар, и онези, които въпреки 

че имат трудово правоотношение, са застрашени от загуба на работата си поради 

факторите, изброени по-долу. 

Социалните партньори забелязват, че тези хора се изправят срещу различни 

предизвикателства, които изискват подходящи мерки. Настоящото рамково 

споразумение не се съсредоточава върху специфични групи. Вместо това то 

предоставя обща рамка, фокусирана върху това, което може да се направи с цел 

увеличаване на приобщаването на трудовия пазар. 

Няколко фактора или техните комбинации могат да бъдат предпоставка или 

препятствие за участие на трудовия пазар. Тези фактори могат да бъдат свързани с 

контекста, с работата или пък да са индивидуални и да еволюират с течение на 

времето. Между отделните фактори няма йерархична зависимост. 

1. Факторите, свързани с контекста, се отнасят за средата на икономическия и 

трудовия пазар. Те могат да имат структурен или географски характер като 

например възможностите за работа, съществуването и качеството на 

структурите за социални грижи и на услугите по заетостта, транспортните 

мрежи или осигуряването на жилища, както и взаимодействието между 

данъчната и социалната политика. 

2. Факторите, свързани с работата, обхващат освен другото организацията на 

работа и работната среда, процесите за подбор, технологичното развитие и 

политиките за обучение. 

3. Индивидуалните фактори са свързани с различни аспекти: умения, ниво на 

квалификация и образование, мотивация, владеене на език, здравно състояние и 

чести или дълги периоди на безработица. 
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4 ПРЕПЯТСТВИЯ 

Основните стъпки за постигане на пълна интеграция на индивидуалните лица на 

трудовия пазар са достъпът, връщането, задържането и развитието. Активното 

приобщаване зависи от начина на организация на трудовия пазар и на обществото, 

както и от възможностите, уменията и мотивацията на отделните лица и 

организации. Европейските социални партньори са идентифицирали препятствията, 

пречещи за създаване на приобщаващ пазар на труда. Не е задължително те да се 

проявяват едновременно. Въпреки че този списък не е изчерпателен, проблемите, 

дадени по-долу, представляват предизвикателства за създаването на приобщаващи 

пазари на труда. 

4.1 Препятствия, свързани с достъпа до информация: голямо значение има 

информацията за хората, търсещи работа, и за предлаганите работни места, 

включително и за обявените в държавните или частните бюра по труда, както и 

информацията за характера и условията на тези работни места, перспективите за 

развитие на кариерата, програмите за обучение и достъпа до консултации 

и напътствия. Трябва да се вземе предвид информацията за работодателите за 

съществуването на средства, които могат да им  

 

4.2 помогнат да попълнят свободните работни места, и инициативи, отнасящи се за 

имиджа на сектора или фирмата. 

4.3 Препятствия, свързани с подбора- бяха идентифицирани също така: 

неефективните методи за подбор от гл.т. привличането на широк кръг от 

различни кандидати без дискриминация; влиянието на честите и дълги отсъствия 

от трудовия пазар върху възможностите за заетост; съществуването на 

специални форми за консултации и напътствия относно начините на 

кандидатстване за работа и нейното извършване. 

4.4 Препятствия, отнасящи се за обучението, уменията и способностите: съществени 

теми са също така: инвестирането във възможностите за обучения и достъпа до 

тях; съществуването и/или признаването на индивидуалните умения (формални, 

неформални, технически, социални, езикови) и професионален опит; 

съответствието между обученията, предлагани от образователните системи, 

професионалните методи и нуждите на трудовия пазар. 

4.5 Препятствия, свързани с отговорността и отношението на работодателите, 

работниците, техните представители и хората, търсещи работа: следващата 

група препятствия се отнася за мотивацията, самоувереността, уменията за 

предвиждане на промените и способността за адаптация към тях, качеството на 

информацията, консултациите, вътрешната комуникация и социалния диалог, 

подкрепата и съпътстващите мерки за хората, за които става въпрос в точка 3, 

както и натискът от страна на ръководството, колегите, клиентите и семействата. 

4.6 Препятствия, свързани с професионалния живот:  ключово значение имат 

елементи като работните условия и организацията на работа, политиката за 

баланс между професионалния и личния живот и перспективите за развитие на 

кариерата. 

4.7 Съществуват също няколко фактора, излизащи извън компетенциите на 

социалните партньори, които влияят върху ефективността на трудовите пазари 

за интегрирането в тях на всички хора на работоспособна възраст. Тези фактори, 
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мерки и политики могат да допринесат за приобщаването на пазара на труда и са 

представени в препоръките в Приложение № 1. 

 

5 ДЕЙСТВИЯ НА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ 

Европейските социални партньори смятат, че приобщаването на пазара на труда е 

съществено условие за кохезията, включително и за борбата срещу бедността, както 

и за икономическия успех. 

Като решение за преодоляване на идентифицираните препятствия създаването на 

приобщаващи пазари на труда налага предприемането на различни мерки, действия 

и/или преговори на всички нива, които могат да бъдат вземани от работодателите, 

работниците, техните представители, хората, търсещи работа, и трети страни. Тези 

действия трябва да подкрепят създаването на работни места и възможности за 

заетост за работниците и търсещите работа с цел интеграция на всички хора на 

трудовия пазар. 

Европейските социални партньори осъзнават, че са отговорни за задълбочаването на 

своите анализи и ангажирането си за търсене на решения и мобилизиране на своите 

членове за действие. 

Целта на обмена и разработването на общи мнения и препоръки в тази област е да се 

увеличи достъпът, задържането, връщането и развитието на хората с несигурна 

ситуация на трудовия пазар. 

Такива специални мерки включват например: 

1. Организирането, в съответните случаи, на кампании за увеличаване на 

осведомеността и разработка на планове за действие с цел подобряване и/или 

възстановяване на имиджа на сектора или професията във всички техни аспекти; 

2. Организиране, в съответните случаи, на кампания за увеличаване на 

осведомеността и разработване на инструменти за промоция на разнообразието на 

работната сила; 

3. Разпространяване на информация за достъпните работни места и програми за 

обучение; 

4. Сътрудничество с „третия сектор” с цел подкрепа на хората, които срещат 

особени трудности на трудовия пазар; 

5. Сътрудничество със системите за образование и обучение с цел по-голямо 

съответствие на нуждите на трудещите се и тези на трудовия пазар, включително 

чрез решаване на проблемите за основните умения (грамотност и цифрова 

грамотност), промоция на професионалното образование и обучение и мерки за 

улесняване на прехода от образование към пазара на труда;  

6. Въвеждане на конкретни и ефективни методи за подбор и политики за 

професионално ориентиране, както и осигуряване на подходящи условия за труд с 

цел приемане и подкрепа на новопостъпилите в предприятието; 

7. Внедряване на програми за индивидуално развитие на компетенциите (съгласно 

рамката за действия с цел развитие на компетенциите и квалификациите през целия 

живот), съвместно разработени от работодателя и работника, като се вземе предвид 

специфичната ситуация на всеки работодател, особено на малките и средните 

предприятия, и на всеки работник. Тези планове определят необходимите за 
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дадената работна ситуация компетенции на работника и- при споделянето на 

отговорността съгласно индивидуалната ситуация- действията с цел развитие на 

компетенциите на работника. 

8. Подобряване на прозрачността и възможностите за трансфер както на работника, 

така и на предприятието, с цел улесняване на географската и професионалната 

мобилност и увеличаване на ефективността на трудовите пазари: 

 чрез насърчаване разработването на средства за признаване и валидиране на 

компетенциите, 

 чрез увеличаване на възможностите за трансфер на квалификациите с цел 

осигуряване на преход към заетост. 

9. Насърчаване за повече и по-добри договори за практики и стажове. 

 

6 ВНЕДРЯВАНЕ И  ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

Настоящото рамково споразумение е автономна инициатива и резултат от 

преговорите между европейските социални партньори като част от техните работни 

програми за социален диалог за 2006-2008 и 2009-2010 г. 

В контекста на член 155 от Трактата настоящото европейско рамково споразумение 

задължава членовете на BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP и Европейската 

конфедерация на профсъюзите ETUC (и членовете на комитета за връзка 

EUROCADRES/CEC) да го разпространяват и внедряват съгласно процедурите и 

практиките, специфични за управленческите кадри и работниците в държавите 

членки и в страните от  Европейската икономическа зона. 

За изпълнение на настоящото споразумение подписалите страни канят и техните 

членски организации в държавите-кандидат членки. 

Настоящото споразумение ще бъде изпълнено в продължение на три години от 

датата на подписването му. 

Членските организации ще представят на Комитета за социален диалог доклад за 

изпълнението на настоящото споразумение. В периода на първите три години след 

датата на подписване на това споразумение Комитетът за социален диалог всяка 

година ще подготвя и приема таблица, обобщаваща текущото изпълнение на 

споразумението. Пълният доклад за предприетите действия ще бъде подготвен от 

Комитета за социален диалог и приет от европейските социални партньори през 

четвъртата година. 

Подписалите страни ще направят оценка и ще преразгледат споразумението по всяко 

време след пет години от датата на подписването му, ако това бъде поискано от една 

от тях. 

В случай на въпроси относно съдържанието на това споразумение ангажираните 

членски организации могат съвместно или отделно да се обърнат към подписалите 

страни, а те ще им отговорят съвместно или отделно. 

При изпълнението на настоящото споразумение членовете на подписалите страни ще 

избягват създаването на прекомерни натоварвания за малките и средните 

предприятия. 
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Изпълнението на това споразумение не представлява основание за намаляване на 

общото ниво на защита, осигурявана на работниците в областта, за която се отнася 

споразумението. 

Настоящото споразумение не нарушава правото на социалните партньори да 

сключват на съответното равнище, в това число и на европейско ниво, споразумения 

с цел адаптиране и/или допълване на настоящото споразумение, вземайки предвид 

специфичните нужди на заинтересованите социални партньори.  

 

ETUC BUSINESSEUROPE UEAPME CEEP 

Джон 

Монкс/John 

Monks/ 

Филип де 

Бук/Philippe de 

Buck/ 

Андреа Бенаси 

/Andrea Benassi/ 

Ралф Реш/Ralf 

Resch/ 

Генерален 

секретар 

Генерален 

директор 

Генерален 

секретар 

Генерален 

секретар 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1  

ПРЕПОРЪКИ ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ВЛАСТИ И  ДРУГИТЕ УЧАСТНИЦИ  

Европейските социални партньори препоръчват на държавите членки да създадат и 

внедрят цялостна политика за насърчаване на приобщаващите пазари на труда.  

Доколкото е възможно и вземайки предвид националните особености, социалните 

партньори трябва да бъдат включени на подходящо равнище в мерките, отнасящи се за 

следните въпроси: 

1 Обхват и качество на конкретните преходни мерки за хората, които срещат 

трудности на пазара на труда 

 Осигуряване на подкрепа и стимули за хората, които са най-отдалечени от пазара на 

труда, за да си намерят работа; 

 Осигуряване на подкрепа и стимули за работодателите да наемат хората, които са 

най-отдалечени от пазара на труда, и даване на инструменти на социалните 

партньори с цел премахване на пречките пред наемането на такива хора; 

 Развитие или усъвършенстване на уменията и справяне с проблема на 

недостатъчното образование чрез целенасочено образование и обучения; 

 Осигуряване на равен достъп до здравеопазване, образование, жилищно 

настаняване и социални услуги за сигурност, както и достъп до основни 

комунални услуги, които играят важна роля за смекчаване и преодоляване на 

въздействието на социалното изключване. 

 Ефективно използване на съществуващите финансови инструменти, в това число 

Европейския социален фонд, за насърчаване и финансиране на политики, насочени 

към интеграцията на хората в неравностойно положение в сферата на заетостта; 

2 Ефективност на услугите за заетост и за предоставяне на професионални 

консултации 

 Увеличаване на достъпността и качеството на услугите в областта на 

професионалното консултиране, за да се подпомогнат и подкрепят търсещите работа и 

да се предоставят на работниците необходимите умения; 

 Осигуряване на необходимите ресурси за разработване на висококачествени активни 

политики за пазара на труда, насочени към ранното активизиране на безработните, 

така че те да усъвършенстват своите умения и да се минимизират периодите на 

безработица; 

 Осигуряване на допълнителни, индивидуално изработени мерки за предотвратяване 

или ограничаване на дългосрочната безработица; 

 Подобряване на качеството на мерките за активизиране с цел увеличаване на 

ефикасността и ефективността им. 

3 Образование и обучение 

 Пригаждане на системите за образование и обучение към нуждите на лицето и на 

пазара на труда; 
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 Насърчаване на равнопоставеността и взаимовръзката на професионалното 

образование и обучение с другите форми на образование, включително висшето 

образование; 

 Увеличаване на ефективността и равнопоставеността на образователните системи с 

оглед да се намали броят на преждевременно напусналите училище; 

 Увеличаване на активното участие на възрастни в по-нататъшното образование и 

обучение, независимо от постигнатата образователна степен; 

 Подобряване на достъпността и качеството до/ на подходящите предложения за 

обучение на индивидуални лица и на работодателите, по-специално като се вземат 

предвид нуждите на малките и средните предприятия и на хората с най-ниски 

квалификации;  

 Подобряване на прозрачността и признаване на квалификациите, придобити чрез 

образованието и обучение на равнище ЕС; 

 Подпомагане на схеми за обучение, които по-добре отговарят на изискванията за 

работа и водят до придобиване на квалификации с цел избягване на загубата на 

компетенции и/или работа, доколкото това е възможно. 

4 Адекватно инвестиране в териториалното развитие 

 Подкрепа за ефективното и пълно използване на инструментите на Общността, както с 

цел развитие на регионалните инфраструктури, така и в подкрепа на прехода в отрасли 

и области, засегнати от структурните промени, напр. инструментите, осигурени от 

Европейския социален фонд (ЕСФ), Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) 

и Европейския фонд за приспособяване към глобализацията (ЕФПГ). 

5 Адекватен достъп до транспорт/ грижи/ жилища/ образование 

 Осигуряване на наличието, достъпността, устойчивостта и качеството на социалната и 

материална инфраструктура, като напр. транспорта, заведенията за социални грижи, 

училищата и жилищата; 

 Въвеждане на рамки за развитието на практики на работните места, подобряващи 

баланса трудов/ семеен живот и по този начин да се насърчи пълноценното използване 

на производствения потенциал на европейската работна сила. 

6 Относителна лекота или трудност за започване, поддържане и разширяване на 

бизнеса 

 Улесняване създаването и развитието на бизнеса, за да се използва максимално 

потенциалът за създаване на работни места в ЕС. Подобрената среда би трябвало да 

позволи на предприемачите да инвестират в устойчив бизнес; 

 Осигуряване на прозрачност на информацията и намаляване на административните 

тежести, както и адекватна подкрепа за започващите бизнес. 

7 Ролята на данъчните и осигурителните системи 

 Извършване на анализ и, ако е необходимо, създаване на условия данъчната и 

осигурителната система да помогнат на хората да навлязат, да останат и да се развиват 

на пазара на труда. 
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Приложение № 2  

Препратки 

Както бе споменато в точка І от Увода, европейските социални партньори смятат, че 

освен настоящото рамково споразумение съществуват няколко европейски законови и 

други инструмента, чието внедряване и прилагане има особено значение за 

постигането на целите и принципите, поставени в това рамково споразумение. 

Текстове на европейските социални партньори 

 Рамка за действия за развитието на компетенциите и квалификациите през целия 

живот (28/02/2002) 

 Рамково споразумение за дистанционна работа (16/07/2002) 

 Рамково споразумение за стреса на работното място (08/10/2004) 

 Рамката за действия относно равенството между половете (01/03/2005) 

 Рамково споразумение относно тормоза и насилието на работното място (26/04/2007) 

 Основни предизвикателства пред европейските пазари на труда: съвместен анализ на 

европейските социални партньори (18/10/2007)  

Решения/ препоръки/ заключения 

 Заключения на Съвета от 30 ноември 2009 г. „Насърчаване на приобщаването към 

пазара на труда – възстановяване след кризата и подготовка за Лисабонската програма 

след 2010 г.” 

 Препоръка на Комисията от 3 октомври 2008 г. относно активното приобщаване на 

лицата, изключени от пазара на труда, 2008/867/ЕО (ОВ L 307, 18/11/2008 стр. 0011–

0014). 

 Решение на Съвета от 12 юли 2005 г. относно насоки за политиките по заетостта на 

държавите-членки (2005/600/ЕО) (ОВ L 205, 06/08/2005 стр. 0021–0027) (особено 

насока № 19: Осигуряване на пазар на труда, основан на включването, повишаване 

атрактивността на работата и доходите от нея за търсещите работа, включително 

хората в неравностойно положение и неактивните лица). 

 Препоръка на Съвета от 27 юли 1992 г. за сближаването на целите и политиките на 

социална закрила (92/442/ЕИО) (ОВ L 245, 26/08/1992 стр. 0049–0052) 

 Препоръка на Съвета от 24 юни 1992 г. за общите критерии относно достатъчните по 

размер средства и социалното подпомагане в системите за социална закрила 

(92/441/ЕИО) (ОВ L 245, 26/08/1992 стр. 0046–0048) 

Европейски директиви 

 Директива 2008/104/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 19 ноември 2008 

година относно работа чрез агенции за временна заетост (ОВ L 327, 05.12.2008 г., стр. 

9–14) 

 Директива 2006/54/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 5 юли 2006 г. за 

прилагането на принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и 

жените в областта на заетостта и професиите (преработена) (ОВ L 204, 26.7.2006 г., 

стр. 23–36) 
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 Директива 2000/78/ЕО на Съвета от 27 ноември 2000 година за създаване на основна 

рамка за равно третиране в областта на заетостта и професиите (ОВ L 303, 02.12.2000 

г., стр. 16–22) 

 Директива 2000/43/ЕО на Съвета от 29 юни 2000 година относно прилагане на 

принципа на равно третиране на лица без разлика на расата или етническия произход 

(ОВ L 180, 19.7.2000 г., стр. 22–26) 

 Директива 1999/70/ЕО на Съвета от 28 юни 1999 година относно Рамково 

споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на 

профсъюзите (CES), Съюза  

 на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на 

предприятията с държавно участие (CEEP) (ОВ L 175, 10.7.1999 г., стр. 43–48) 

 Директива 97/81/ЕО на Съвета от 15 декември 1997 година относно Рамковото 

споразумение за работа при непълно работно време, сключено между Съюза на 

конфедерациите на индустриалците и на работодателите в Европа (UNICE), 

Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP) и Европейската 

конфедерация на профсъюзите /ЕКП/ – Приложение: Рамково споразумение за работа 

при непълно работно време (ОВ L 14, 20.1.1998 г., стр. 9–14) 

 Директива 89/391/ЕИО на Съвета от 12 юни 1989 година за въвеждане на мерки за 

насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното 

място (ОВ L 183, 29.6.1989 г., стр. 1–8) 


