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СЪДЪРЖАНИЕ 
НА БРОЯ 
__________________ 
 

Новият свят на труда: Влиянието на цифровизацията върху пазара на 
труда и трудовите и социалните права  

 

Част първа 

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ЦИФРОВИЗАЦИЯТА 

 Министерска конференция на ОИСР по цифровата икономика: 
Декларация на министрите за цифровата икономика: иновации, ръст 
и социален просперитет („ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ КАНКУН”) 

 ЕК: Съобщение относно европейска инициатива за компютърни 
услуги в облак — изграждане на конкурентоспособна икономика в 
Европа, основана на данни и знания 

 ЕК: Съобщение относно цифровизиране на европейската 
промишленост: оползотворяване в пълна степен на предимствата на 
цифровия единен пазар 

 България: Индекс DESI за навлизането на цифровите технологии в 
икономиката и обществото за 2016 г.  

 ЕКП: Европейската комисия трябва да се заеме сериозно със 
справяне с новите форми на недеклариран труд  

 Европейски икономически и социален комитет: Становище 
“Цифровият стълб на растежа: електронно ангажираните възрастни 
хора, потенциал от 25 % от европейското население” 

 

НОВИНИ ОТ МКП 

 Становище на L20 за срещата на върха на G20, Ханджоу, Китай на  4-5 
септември 2016 г.: Синдикатите призовават лидерите от Г-20 да се 
повиши делът на заплатите в националния доход 

 

НОВИНИ ОТ ЕКП 

 Изявление на ЕКП по повод резултатите от Социалната среща на 
върха: Какво получиха работниците от срещата на върха? 

 Luca Visentini, Генерален секретар на ЕКП пред EurActiv. Работниците 
не трябва да плащат цената за Brexit 
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

      Ново начало за силен социален диалог — Заключения на Съвета 

 Четиристранно Становище на ЕК, Холандското председателство и 
социалните партньори „Ново начало за социалния диалог”   

 ЕК. Обръщение на председателя на Европейската комисия Жан-Клод 
Юнкер за състоянието на Съюза 2016 г.: Към по-добра Европа — Европа, 
която закриля, предоставя възможности и защитава 

 Европейски парламент: „Законодателен влак“ следи напредъка по 10-
те приоритета на ЕС 

 Жак Делор. Възстановяване на Европа, изградена върху ценности, за 
нейната младеж 
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НА ФОКУС:   

Новият свят на труда: Влиянието на 

цифровизацията върху пазара на труда и 

трудовите и социалните права 

 

Част първа 

ОСНОВНИ ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С 

ЦИФРОВИЗАЦИЯТА 

21-23  юни 2016 г. Министерска конференция на 

ОИСР по цифровата икономика: Декларация на 

министрите за цифровата икономика: иновации, 

ръст и социален просперитет („ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 

КАНКУН”) 

От 21 до 23 юни 2016 г. в Канкун, Мексико, под егидата на Организацията за 

икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР), се проведе среща на високо 

равнище, посветена на цифровата икономика: иновации, ръст и социален 

просперитет. Посрещането на предизвикателствата, свързани с цифровата 

икономика изисква сътрудничество между всички заинтересовани страни – 

граждани, фирми и правителства, синдикати, за да се разработят адекватни  

икономически подходи за развитие на политиката по отношение на цифровата 

икономика. Специален панел „Потребители и работници в цифровия свят”, 

организиран съвместно от Синдикалният консултативен комитет към ОИСР 

(TUAC), който представлява глобалното движение на труда по време на срещата на 

високо равнище в Канкун, и от CSISAC – гласът на гражданското общество в 

Комитета на ОИСР представи гледната точка на потребителите и синдикатите за 

политиките в областта на цифровата икономика.  

TUAC, като една от заинтересованите групи на срещата на министрите на ОИСР в 

Канкун, Мексико, посветена на цифровата икономика, организира Синдикален 

форум по въпросите на „Устойчивите и приобщаващи иновации: качествени 

работни места и умения в цифровата икономика”. 

Дискусиите по време на форума обхванаха теми като регулаторните модели за 

управление на технологичните промени, иновационните стратегии за преодоляване 

на цифровото разделение и модели за създаване на стратегии за справедлив преход 

към нови работни места от секторите, предразположени към автоматизация и 

цифрово разпространение, както и трудовите условия в икономиката на онлайн 

платформите. При откриването на пленарната сесия на срещата на министрите, 

представители на синдикатите взеха отношение по въпросите на иновационните 

политики, интернет на нещата, откритостта на интернет, работни места и умения. 
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Основавайки се на ключовите приоритети на TUAC, оповестени пред министрите 

на страните от ОИСР
1
, включително призивът да се разработи „План за действие за 

качествени работни места в цифровата икономика”, по време на срещата 

синдикатите изложиха следните предизвикателства:  

 Един отворен интернет е важен, но той трябва да има стандарти за рисковете 

за сигурността на трансграничните потоци от данни и те трябва да бъдат 

разработени на глобално ниво чрез процес, в който участват всички 

заинтересовани страни; 

 Иновационните политики могат да работят успешно, само ако премахват 

неблагоприятните влияния на промишлени, икономически, иновационни, 

цифрови и политики по заетостта по един ефективен начин, като 

същевременно се консултират със социалните партньори на международно, 

национално и регионално ниво; 

 „Интернет на нещата” и други нови цифрови технологии водят до 

значителни възможности за по-висока производителност и благосъстояние, 

но те трябва да се управляват, за да се предотврати злоупотреба с данни, 

концентрация на пазарна сила и мащабни случаи на дезинтеграция на 

икономически сектори, а от там и на работни места; 

 Справедливото споделяне на стойност в цифровата икономика може да се 

постигне само ако развиващите се бизнес модели са обект на регулиране на 

конкуренцията, не им се предоставят регулаторни вратички за укриване на 

данъци и чрез изграждане на дългосрочни инвестиционни модели, които не 

оказват натиск върху маржовете на печалбата и не създаде финансови 

рискове; 

 Публичните инвестиции трябва да се повишат, за да се разпространи 

широколентовият достъп, а базираният на знанието капитал и 

предоставянето на умения трябва да са гарантирани за всички – особено за 

уязвимите групи и за работниците в сектори, които са все по-често обект на 

закриване – и да вкара финансовите пазари в инвестирането в иновации 

вместо в спекулативни сделки; 

 Възможностите за създаване на работни места чрез цифровизация трябва да 

бъдат най-пълно използвани, докато разрушителните ефекти върху някои 

сектори на икономиката и професионалните умения трябва да бъдат 

предотвратени чрез целенасочено обучение на работното място, за да се 

предотвратят премествания, както и да се осигури справедлива рамка за 

преход към активни мерки на пазара на труда и спазване на правата на 

работниците, изградени върху инвестиционни цели; 

                                                 
1
 В брой 2-2016 г. ви представихме  Основни синдикални послания на TUAC към срещата на 

министрите на ОИСР за цифровата икономика: Включващи иновационни пътеки, регулаторни 

предизвикателства и ролята на политиките и синдикатите 
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 Ползите от свързаните системи и мрежи трябва да бъдат признати като в 

същото време се предотвратява дезинтеграцията в баланса между труда и 

свободното време, както и неприкосновеността на личния живот, особено в 

мобилната работа с оглед на личните данни на работното място; 

 Всички нестандартни условия на заетост и регулаторен арбитраж, идващи от 

определени бизнес модели в цифровата икономика, и по-специално работа 

„по заявка” и „работа в тълпа”, трябва да бъдат премахнати, и да бъдат 

предмет на съществуващите трудови закони и регулаторни рамки, 

гарантиращи трудови правоотношения, включително правото на 

организиране, социалната защита, здраве и безопасност при работа и 

достойни заплати за работниците, като се прилагат същите критерии към 

онлайн платформите за работа, както към всички останали агенции за 

заетост. 

Срещата на високо равнище на министрите прие „Декларация от Канкун”, която 

дава на ОИСР допълнителен мандат за решаване на тези проблеми. TUAC ще 

продължи да ангажира своите основни членове и партньори в доразвиването на 

тази тема. 

По време на срещата синдикатите дадоха да се разбере, че „не са песимисти за 

технологичните промени, не са и технологични ентусиасти, а са техно-прагматици” 

и от своя страна настояват за ефективно регулиране и политическо решение за 

повишаване на прозрачността, отчетността и приобщаването към цифровата 

икономика.  

ДЕКЛАРАЦИЯ НА МИНИСТРИТЕ ЗА ЦИФРОВАТА ИКОНОМИКА: 

ИНОВАЦИИ, РЪСТ И СОЦИАЛЕН ПРОСПЕРИТЕТ („ДЕКЛАРАЦИЯ ОТ 

КАНКУН”) 

НИЕ, министрите и представителите на Аржентина, Австрия, Белгия, Канада, 

Чили, Колумбия, Коста Рика, Чехия, Дания, Еквадор, Египет, Естония, Финландия, 

Франция, Германия, Гърция, Унгария, Исландия, Индонезия, Ирландия, Израел, 

Италия, Япония, Корея, Латвия, Литва, Люксембург, Мексико, Нидерландия, Нова 

Зеландия, Норвегия, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Швеция, 

Швейцария, Турция, Великобритания, САЩ и Европейския съюз, събрани в 

Канкун, Мексико, на 22-23 юни 2016 г.; 

АНГАЖИРАНИ с принципите на правовата държава и зачитането на правата на 

човека, за повишаване на свободата и демокрацията и за увеличаване на 

икономическите, граждански и социални възможности за всички;  

ПРИЕМАМЕ, че световната икономика става все по-цифрова; че нарастващата 

употреба на дигитални технологии и основани на знанието капитали, както и 

големите инвестициите в тях, дълбоко трансформират нашите общества; 

ПРИЗНАВАМЕ, че цифровата икономика е мощен катализатор за иновации, 

растеж и социално благополучие; че нашата обща визия е да се насърчи по-

устойчив и приобщаващ растеж, фокусиран върху благосъстоянието и равенство на 

възможностите, където хората са овластени с образование, умения и ценности, и се 

радват на доверие и сигурност; 
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ПРИЗНАВАМЕ, че напредъкът на нашата визия разчита на участието на всички 

страни и на колективни действия, за да се възползваме от възможностите и да се 

справим с променящите се предизвикателства, произхождащи от цифровата 

икономика; 

ПРИЗНАВАМЕ в тази насока, че ние трябва да приемем цялостни и в полза на 

обществото подходи, които обхващат последователни, основани на доказателства 

политики за стимулиране на инвестициите в по-висока скорост на 

широколентовите услуги, намаляване на бариерите за използване на цифрови 

технологии, насърчаване на изследвания, иновации и нови възможности за бизнес, 

укрепване на доверието, насърчаване на качествените работни места и 

квалификация; 

ПРИЗНАВАМЕ, че Министерската конференция от 1998 г. в Отава за 

електронната търговия и срещата на министрите през 2008 г. в Сеул за бъдещето на 

интернет икономиката помогнаха да се проправи пътя за процъфтяване на 

цифровата икономика чрез една успешна комбинация от политики, разработени в 

тясно сътрудничество с експерти от бизнеса и индустрията, синдикатите, 

гражданското общество и интернет технологичната общност чрез нейните 

консултативни комитети; и че ние трябва да продължим да работим в тясно 

сътрудничество с всички заинтересовани страни; 

ПРИЗНАВАМЕ, че препоръките на ОИСР към Съвета по принципите за 

осъществяване на интернет политика, защита на потребителите в електронната 

търговия, управление на риска в цифровата сигурност за икономически и социален 

просперитет, политика по криптография и защитата на личния живот и 

трансграничните потоци от лични данни, като всички те произтичат от 

многостранното сътрудничество между заинтересованите страни, осигурява 

стабилна основа за управление на развитието на съгласувани политики за все по-

цифровизирана икономика; 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ОТЧИТАМЕ в тази насока важният принос на принципите за 

управление на интернет на бюлетина на NETmundial Multistakeholder; 

ПОДЧЕРТАВАМЕ критичната необходимост от продължаване на многостранното 

сътрудничество между заинтересованите страни, движени от консенсуса подходи 

за разработване на глобални технически стандарти, които позволяват оперативна 

съвместимост и по-сигурен, стабилен, глобален, отворен и достъпен Интернет; и не 

по-малко критичната непрекъснато разстяща нужда от открити, прозрачни и 

приобщаващи процеси в глобално управление на интернет от заинтересованите 

страни; 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДЧЕРТАВАМЕ, че нашите инициативи за подкрепа на 

цифровата икономика спомагат също и за постигане на целите на Програмата на 

ООН за устойчиво развитие до 2030 г.  и резултатите от Световната среща на върха 

по въпросите на информационното общество и десет годишния му преглед; и че 

ние трябва да насърчаваме равенството между половете и да приобщаваме 

уязвимите и групите в неравностойно положение; 

Декларираме, че ще: 
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1. Подкрепим свободния поток от информация за катализиране на 

иновациите и творчеството, за подкрепа на научните изследвания и обмен на 

знания, разрастване на електронната търговия, даване на възможност за 

развитие на нови бизнеси и услуги, както и повишаване на благосъстоянието 

на хората чрез политики, основани на зачитане на човешките права и 

върховенството на закона, които да увеличат откритостта на интернет и по-

специално неговият разпределителен и взаимосвързан характер, като 

същевременно се зачитат приложимите рамки за неприкосновеност на 

личния живот и защита на данните, както и укрепване на цифровата 

сигурност; 

2. Стимулираме цифровите иновации и творчество, за да се подсили 

растежа и преодоляването на глобалните социални проблеми чрез 

координирани политики, които насърчават инвестициите в цифровите 

технологии и основани на знанието капитали, насърчаване на достъпа и 

използването на данни, включително отворени данни от публичния сектор, 

насърчаване на предприемачеството и развитието на малките и средни 

предприятия, и подкрепа на продължаващата трансформацията на всички 

сектори на икономиката, включително и обществените услуги; 

3. Увеличаваме широколентовата свързаност и ще оползотворяваме 

потенциала на взаимосвързаните и конвергентни инфраструктури и 

цифрови услуги, за да се преодолее цифровото разделение и да се 

насърчават иновациите чрез приемане на технологично неутрални рамки, 

които да насърчават инвестициите в широколентови мрежи, защитата на 

потребителите, насърчаването на конкуренцията и предоставянето на 

възможности за всички; 

4. Използваме възможностите, произтичащи от новите технологии и 

приложения, като например интернет на нещата, облачни услуги, цифрово 

преобразуване на производството и на анализа на данни, като същевременно 

се отчитат техните икономически и социални ефекти, и се оценява 

целесъобразността на политическите и регулаторни рамки, както и на 

глобалните стандарти; 

5. Насърчаваме цифровото управление на риска за сигурността и 

защитата на личния живот на най-високо ниво на лидерство, за да се 

укрепи доверието и в този смисъл да се развиват съвместни стратегии, които 

отчитат тези въпроси като критични за икономическия и социален 

просперитет, подкрепа на прилагането на последователни практики за 

управление на риска за поверителност и цифрова сигурност, с особено 

внимание към свободата на изразяване и на нуждите на малките и средни 

предприятия и физически лица, подпомагане на научните изследвания и 

иновации и насърчаване на обща политика на отчетност и прозрачност; 

6. Помагаме за намаляване на пречките пред електронната търговия в 

рамките на и извън границите в полза на потребителите и бизнеса чрез 

приемане на политики и регулаторни рамки, които да укрепят доверието на 

потребителите и безопасността на продуктите, насърчаване на 
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конкуренцията и подкрепа на потребителски ориентираните иновации, и да 

се даде възможност на сътрудничеството между институциите за защита на 

потребителите и други съответни органи в рамките на, а и между държавите; 

7. Използваме възможностите, произтичащи от онлайн платформи, които 

позволяват иновативни форми на производство, потребление, 

сътрудничество и споделяне чрез взаимодействия между физически лица и 

организации, като се направи оценка на техните социални и икономически 

ползи и предизвикателства, както и целесъобразността на свързаната с тях 

политика и регулаторни рамки; 

8. Стимулираме възможностите за заетост, създадени от цифровата 

икономика чрез намаляване на пречките пред инвестициите в цифрови 

технологии във всички икономически сектори, насърчаване на атрактивна и 

динамична бизнес среда, по-специално за новонавлизащите цифрови 

участници, адаптиране на трудовите политики и програмите за насърчаване 

на качеството на работните места и социална защита, в частност в новите 

трудови договорености, улеснени от цифровите технологии, като 

продължава да намалява на свързаните с преместването на работните места 

социални разходи, особено за уязвимите групи; 

9. Стремим всички хора да имат необходимите умения, за да участват в 

цифровата икономика и общество чрез политики, които да подобрят 

капацитета на образователните и обучителни системи, за да се 

идентифицират нуждите и да отговорят на търсенето на общи и 

специализирани цифрови умения; да се улесни преквалификацията чрез 

учене през целия живот и обучение на работното място;  да се насърчава 

цифровата грамотност, както и приобщаващо и ефективно използване на 

ИКТ в образованието и обучението. 

ДОПЪЛНИТЕЛНО ДЕКЛАРИРАМЕ, че ще изпълним нашите цели 

своевременно в тясно сътрудничество с всички заинтересовани страни, и че с 

подкрепата на ОИСР ще споделм опит и ще работим съвместно, за да: 

 помогнем да се запази фундаменталната откритост на Интернет, докато в 

същото време изпълняваме определени цели на обществената политика, 

като например защитата на неприкосновеността на личния живот, 

сигурността, интелектуалната собственост, децата онлайн, както и 

укрепването на доверието в интернет; 

 идентифицираме, разработим и активираме комбинация от умения, 

необходими, за да се даде възможност за приобщаващо участие в една все 

по-цифровизирана икономика; анализираме нови трудови договорености, 

възникващи чрез цифровите технологии и техните последици за качеството 

на труда и трудовите отношения;   

 разработим стратегии за защита на личните данни на най-високо 

правителствено ниво, които да включват перспектива за цялото общество, 

като същевременно осигуряват необходимата гъвкавост, за да могат 

цифровите технологии да се използват за благото на всички; подкрепим 
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развитието на международните споразумения, които насърчават 

ефективната защита на правото на личен живот и лични данни в различните 

юрисдикции, включително чрез оперативна съвместимост; 

 направим оценка на въздействието на цифровата трансформация върху 

обществото и върху всички части на глобалната икономика, за да се 

определят очакваните ползи и предизвикателства, и да проучим как 

националните стратегии и политики могат да насочат тези трансформации, 

така че да се възползват от иновациите за преодоляване на цифровото 

разделение; 

 засилим събирането на международно сравними статистически данни за 

приемането и използването на широколентови инфраструктури и цифрови 

услуги, заедно с използването на цифровите технологии от фирми и 

физически лица в цялата икономика и обществото; и да допринесем за 

разработването на нови показатели за цифровата икономика, базирани на 

доверие, умения и глобални потоци от данни. 

ПРИКАНВАМЕ ОИСР да продължи да развива своята дейност, свързана с 

цифровата икономика, и в това отношение да надгради работата си в други области, 

включително Стратегията за умения на ОИСР и актуализацията на Стратегията на 

ОИСР за работните места; 

ПРИЗОВАВАМЕ ОИСР да продължи да ни предоставя убедителни доказателства 

и иновативни анализи, нужни за разработването на стабилни политики за постигане 

на нашите цели и да допринесат за просперитета на цифровата икономика. 

 

19 април 2016 г. ЕК: Съобщение относно европейска 

инициатива за компютърни услуги в облак — 

изграждане на конкурентоспособна икономика в 

Европа, основана на данни и знания 

Комисията представи своя проект за услуги в облак
2
 и инфраструктура за данни на 

световно равнище, за да гарантира, че науката, бизнесът и публичните служби 

извличат ползи от революцията на големите информационни масиви. Очаква се тя 

да осигури на Европа водеща роля в световен мащаб в основаната на данни 

икономика. 

Европа е най-големият производител на научни данни в света, но поради 

недостатъчната и раздробена инфраструктура не се използва пълният потенциал на 

тези големи информационни масиви. Чрез укрепване и свързване на 

съществуващата научноизследователска инфраструктура, Комисията планира да 

създаде нов европейски облак за отворена наука, чрез който на 1,7 милиона 

                                                 
2

 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-

competitive-data-and-knowledge-economy-europe 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/communication-european-cloud-initiative-building-competitive-data-and-knowledge-economy-europe
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изследователи и на 70 милиона специалисти в областта на науката и технологиите 

да се предостави виртуална среда, в която да съхраняват, обменят и използват 

повторно своите данни от различни дисциплини и държави. Това ще бъде 

подкрепено от Европейската инфраструктура за данни, чрез разгръщане на 

високоскоростните широколентови мрежи, съоръженията за съхранение на големи 

информационни масиви и капацитета на супер компютрите, необходими за 

ефективния достъп и обработката на големите масиви от данни, съхранявани в 

облака. Тази инфраструктура на световно равнище ще гарантира, че Европа участва 

в глобалната надпревара за високопроизводителните изчислителни технологии в 

съответствие със своя икономически и научен потенциал. 

Първоначално действията ще бъдат насочени към научната общност — в Европа и 

сред нейните световни партньори, след което постепенно кръгът на потребителите 

ще бъде разширен, за да се включат и публичният сектор и промишлеността. Тази 

инициатива е част от пакет от мерки за укрепване на позицията на Европа в 

областта на основаните на данни иновации, за подобряване на 

конкурентоспособността и сближаването и в помощ на създаването на цифров 

единен пазар в Европа (съобщение за медиите). 

Карлош Моедаш, комисар по въпросите на изследванията, науката и иновациите, 

заяви: „Целта ни е да създадем европейски облак за отворена наука, за да стане 

науката по-ефективна и продуктивна и за да позволим на милионите 

изследователи да обменят и анализират научноизследователски данни в рамките 

на защитена среда, обединяваща всички технологии и дисциплини и преминаваща 

отвъд границите. Вслушахме се в призива на научната общност за 

инфраструктура за отворена наука и с помощта на този всеобхватен план 

можем да се заловим за работа. Ползите от свободно достъпните данни за 

европейската наука, икономика и общество ще бъдат огромни.“ 

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото 

общество, заяви: „Европейската инициатива за компютърните услуги в облак ще 

отключи потенциала на големите информационни масиви, като осигури 

първокласен капацитет за високопроизводителни изчисления, високоскоростна 

свързаност и водещи услуги за данни и софтуер за науката, промишлеността и 

публичния сектор. С тази инициатива имаме амбицията до 2020 г. да бъдем в 

челната тройка в областта на високопроизводителните изчислителни технологии 

в световен мащаб. Също така ще проучваме възможностите на квантовите 

технологии, които се очаква да разрешат изчислителните проблеми, които 

надхвърлят капацитета на настоящите супер компютри.“ 

Благодарение на европейската инициатива за компютърните услуги в облак ще се 

улесни достъпът и повторното използване на данни от изследователите и 

новаторите и ще се намалят разходите за съхранение и високоефективен анализ на 

данните. Осигуряването на свободен достъп до научноизследователски данни може 

да помогне за укрепване на конкурентоспособността на Европа, като донесе ползи 

за стартиращите предприятия, МСП и основаните на данни иновации, включително 

в областта на медицината и общественото здраве. То може дори да доведе до 

възникването нови отрасли, както бе демонстрирано от проекта за човешкия геном. 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1407_en.htm


 12 

Комисията ще въведе постепенно европейската инициатива за компютърните 

услуги в облак чрез поредица от действия, включително: 

 От 2016 г.: създаване на европейски облак за отворена наука за 

европейските изследователи и техните научни сътрудници в световен план чрез 

интегриране и консолидиране на електронни инфраструктурни платформи, 

обединяващи съществуващите облаци с научни данни и научноизследователски 

инфраструктури, както и чрез подпомагане на развитието на услугите в облака. 

 2017 г.: осигуряване на автоматичен свободен достъп до всички 

научни данни, генерирани в рамките на бъдещи проекти по програмата за 

научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“ на стойност 77 милиарда евро, 

за да се гарантира, че научноизследователската общност може да използва 

повторно огромното количество натрупани данни. 

 2018 г.: стартиране на водеща инициатива за ускоряване на зараждащото 

се развитие на квантовата технология, която е основа за следващото поколение 

суперкомпютри. 

 До 2020 г.: развитие и разгръщане на широкомащабна европейска 

инфраструктура за високопроизводителни изчислителни технологии, 

съхранение на данни и мрежи, включително чрез придобиване на два прототипа 

на следващото поколение суперкомпютри, единият от които ще се нареди сред 

трите най-добри в света, чрез създаване на Европейски център за големи 

информационни масиви и модернизиране на опорната мрежа за научни 

изследвания и иновации (GEANT). 

Освен за европейската научноизследователска общност европейският облак за 

отворена наука и европейската инфраструктура за данни ще бъдат достъпни и от 

полза за множество други потребители: 

 Предприятията ще разполагат с евтин и лесен достъп до данни и 

компютърна инфраструктура на най-високо ниво, както и до изобилие от научни 

данни, позволяващи развитието на основани на данни иновации. Това ще бъде от 

особена полза за МСП, които обикновено не разполагат с достъп до такива 

ресурси. 

 Промишлеността ще се възползва от създаването на мащабна екосистема 

в облак, чрез която ще се подпомогне разработването на нови европейски 

технологии, като например маломощни чипове за високопроизводителни 

изчислителни технологии. 

 Публичните служби ще имат полза от надежден достъп до мощни 

компютърни ресурси и от създаването на платформа за предоставяне на свободен 

достъп до техните данни и услуги, което може да доведе до по-евтини, по-добри 

и по-бързи взаимосвързани публични услуги. Научните работници също ще 

получат онлайн достъп до богат набор от данни, създадени от публичните 

служби.  

Размерът на публичните и частните инвестиции, необходими за изпълнението на 

европейската инициатива за компютърни услуги в облак се изчислява на 6,7 

милиарда евро. По изчисления на Комисията общо 2 милиарда евро финансиране 

https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/
http://www.geant.org/
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по „Хоризонт 2020“ ще бъдат отделени за европейската инициатива за компютърни 

услуги в облак. Необходимите допълнителни публични и частни инвестиции се 

изчисляват на 4,7 милиарда евро за период от 5 години.  

 

19 април 2016 г. ЕК: Съобщение относно 

цифровизиране на европейската промишленост: 

оползотворяване в пълна степен на предимствата на 

цифровия единен пазар 

Европейската комисия в изпълнение на своята стратегия за създаване на цифров 

единен пазар, представи група от мерки за подкрепа и свързване на националните 

инициативи за цифровизиране на всички промишлени сектори и свързаните с тях 

услуги и за увеличаване на инвестициите чрез стратегически партньорства и мрежи. 

Комисията също така предлага конкретни мерки за ускоряване на разработването 

на общи стандарти в приоритетни области, като например комуникационните 

мрежи от 5-то поколение (5G) или кибер сигурността, и за модернизиране на 

обществените услуги. Съгласно част от представените днес планове Комисията ще 

създаде европейски изчислителен облак, който ще осигури на 1,7 милиона 

изследователи и 70 милиона специалисти в областта на науката и технологиите в 

Европа виртуална среда за съхранение, управление, анализ и повторно използване 

на голямо количество данни от научни изследвания. 

Андрус Ансип, заместник-председател, отговарящ за цифровия единен пазар, 

заяви: „Днешната индустриална революция е цифрова. Нуждаем се от подходящ 

мащаб, за да може да се реализира пълният потенциал на технологии като 

изчисленията в облак, основаната на данни наука и интернет на нещата. Докато 

предприятията се стремят да увеличат дейността си на единния пазар, 

обществените електронни услуги също трябва да отговарят на днешните 

потребности – да са цифрови, отворени и трансгранични по характер. Мащабът 

на ЕС е подходящият мащаб за тези цифрови времена“. 

Гюнтер Йотингер, комисар по въпросите на цифровата икономика и цифровото 

общество, каза: „Европа разполага с изключително конкурентна промишлена база 

и е световен лидер във важни сектори. Европа обаче ще успее да запази водещата 

си роля само ако цифровизирането на нейната индустрия е успешно и бързо. 

Точно това е целта на нашите предложения. Необходими са съвместни усилия в 

цяла Европа, за да се привлекат инвестициите, от които се нуждаем за растеж 

на цифровата икономика“. 

Елжбета Бенковска, европейски комисар по въпросите на вътрешния пазар, 

промишлеността, предприемачеството и МСП, заяви: „Цифровата икономика се 

слива с реалната икономика. Нуждаем се от лидерство и инвестиции в цифрови 

технологии в области като усъвършенстваните технологии за производство, 

интелигентните енергийни системи, автоматизираното шофиране или 

електронното здравеопазване“.  

Цифровизиране на промишлеността 
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Въпреки че цифровите технологии и процеси бързо бяха въведени в много части на 

икономиката, европейската промишленост, във всички сектори и независимо от 

размера на предприятията, трябва напълно да използва цифровите възможности, 

ако иска да е конкурентоспособна в световен мащаб. Традиционни сектори (като 

строителството, стоманодобивната, хранително-вкусовата и текстилната 

промишленост) и МСП изостават особено много по отношение на своето 

цифровизиране. Според неотдавнашни проучвания цифровизирането на продуктите 

и услугите ще доведе до увеличаване на приходите на европейската индустрия със 

110 млрд. евро на година през следващите пет години. 

Няколко държави от ЕС вече започнаха изпълнението на стратегии за подпомагане 

на цифровизирането на промишлеността. Необходим е обаче цялостен подход на 

европейско равнище, за да се избегне разпокъсването на пазарите и да се извлекат 

ползите от развитието на цифровите технологии, като например развитието на 

интернет на нещата. 

Като част от този подход Комисията ще: 

 помага за координацията на националните и регионалните 

инициативи за цифровизиране на индустрията, като провежда 

непрекъснат диалог с всички участници в ЕС. Заедно с държавите членки и 

промишлеността ще бъде създадена рамка за управление. 

 насочва инвестициите в публично-частните партньорства на ЕС и 

активно ще насърчава използването на възможностите, предлагани от Плана 

за инвестиции за Европа и европейските структурни и инвестиционни 

фондове. 

 инвестира 500 млн. евро в общоевропейска мрежа от центрове за 

цифрови иновации (центрове за високи постижения в областта на 

технологиите), където предприятията ще могат да получават съвети и да 

тестват цифрови иновации. 

 организира широкомащабни пилотни проекти за подобряване на 

интернет на нещата, усъвършенстваните технологии за производство и 

технологиите в областта на интелигентите градове и домове, свързаните 

автомобили и мобилното здравеопазване. 

 приеме пригодено за бъдещето законодателство за подкрепа на 

свободното движение на данни и изясняване на собствеността върху данните, 

генерирани от сензори и интелигентни устройства. Комисията също така ще 

преразгледа правилата за безопасност и отговорност по отношение на 

автономните системи. 

 представи програма на ЕС за уменията, която ще дава възможност на 

хората да придобиват уменията, необходими за работните места в цифровата 

епоха. 

Европейската инициатива за компютърни услуги в облак (съобщение за медиите) 

също е част от този пакет от мерки и ще помогне на Европа да заеме водещо място 

в основаната на данни икономика. 

http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-1408_en.htm
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Като цяло, с представените планове би трябвало да се мобилизират 

над 50 млрд. евро публични и частни инвестиции в цифровизирането на 

промишлеността.  

Приемане на приоритетни стандарти с цел увеличаване на цифровите 

иновации 

На цифровия единен пазар милиарди свързани устройства – телефони, компютри, 

сензори и т.н. – трябва да комуникират помежду си по сигурен и безпроблемен 

начин, независимо от своя производител, технически характеристики или страна на 

произход. За тази цел те се нуждаят от общ език – стандарти. 

Комисията предлага конкретни мерки за ускоряване на процеса на определяне на 

стандарти чрез: 

 съсредоточаване върху пет приоритетни области, когато от 

промишлеността и органите по стандартизация се иска да работят по 

стандарти. Тези области са: 5G мрежи, компютърни услуги в облак, 

интернет на нещата, технологии за данни и киберсигурност. 

 съфинансиране на изпитването на технологии и експериментите с тях 

с цел ускоряване на определянето на стандарти, включително в рамките на 

публично-частни партньорства. Това ще гарантира навременното изготвяне на 

стандарти, за да се стимулират иновациите и икономическият растеж. 

Благодарение на този по-бърз и по-целенасочен подход също така ще се ускори 

развитието и внедряването на технологии, като например интелигентните 

енергийни мрежи, мобилното здравеопазване и свързаните автомобили. ЕС 

планира да подкрепя участието на европейски експерти в определянето на 

международните стандарти, за да може европейските идеи да допринасят за 

намирането на решения в световен мащаб.  

Цифрови обществени услуги 

Хората и предприятията все още не могат да се възползват напълно от цифрови 

обществени услуги, които следва да бъдат достъпни безпроблемно в целия ЕС. С 

представения днес план за действие за електронно управление ще се модернизират 

цифровите обществени услуги и Европа ще стане по-добро място за живот, работа 

и инвестиции. 

Комисията предлага 20 мерки, чието изпълнение трябва да започне до края на 

2017 г. Комисията по-специално ще: 

 създаде единен цифров портал, даващ възможност на потребителите да 

получават информация, съдействие и помощ за решаване на проблеми в 

трансгранични ситуации; 

 свърже всички търговски регистри и регистри по несъстоятелност 

помежду им и с портала за електронно правосъдие, който ще се превърне в 

инструмент за обслужване на „едно гише“; 

 организира пилотен проект с администрациите, при който ще се 

прилага принципът „само веднъж“ за предприятията с трансгранична 



 16 

дейност. Това означава, че предприятията ще трябва да предоставят 

необходимите документи само на публичните органи в една страна от ЕС дори 

ако извършват дейност в други страни от ЕС. 

 помага на държавите от ЕС да разработват трансгранични услуги за 

електронно здравеопазване, например електронни рецепти и здравни досиета; 

 ускори прехода към електронни обществени поръчки, електронни 

подписи и прилагане на принципа „само веднъж“ при обществените поръчки. 

Контекст 

Представените инициативи са първият пакет от мерки, свързани с промишлеността, 

в рамките на стратегията за цифров единен пазар. Той беше обявен от председателя 

Юнкер в Париж през октомври 2015 г. (реч). 

Пакетът бе предшестван от приетите през декември 2015 г. предложения за 

авторското право (съобщение за медиите) и цифровите договори (съобщение за 

медиите), както и от представения през февруари 2016 г. проект на решение за 

координация на радиочестотния спектър (съобщение за медиите). В стратегията за 

цифров единен пазар са включени 16 инициативи, които трябва да бъдат 

представени до края на тази година. 

Комисията продължава да полага амбициозни усилия за подпомагане на 

промишлеността с различни проекти, като стратегията за единен пазар, плана за 

инвестиции, енергийния съюз, съюза на капиталовите пазари и кръговата 

икономика. 

За повече информация: Въпроси и отговори относно мерките за цифровизиране на 

европейската промишленост.
3
 

 

България: Индекс DESI
4

 за навлизането на цифровите 

технологии в икономиката и обществото за 2016 г.
5

  

 

По индекса DESI за 2016 г. общата оценка за България е 0,37 (нарастване спрямо 

0,36 през 2015 г.), с което тя се нарежда на 27-мо място в класацията по DESI. 

Високоскоростният широколентов достъп е на разположение за почти 72 % от 

домакинствата в България, но в селските райони няма високоскоростно покритие. 

                                                 
3
 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1409_en.htm 

 
4
 Индексът за навлизането на цифрови технологии в икономиката и обществото (Digital Economy 

and Society Index — DESI) е сложен съставен показател, разработен от Европейската комисия (и по-

конкретно от ГД „Съобщителни мрежи, съдържание и технологии“), за оценка на напредъка на 

държавите от ЕС към цифрова икономика и цифрово общество. Той обединява набор от съответни 

показатели, структурирани по 5 измерения: свързаност, човешки капитал, използване на интернет, 
внедряване на цифрови технологии и цифрови обществени услуги. За повече информация относно 

DESI:http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/digital-agenda-scoreboard 
5
 Индексът DESI за 2016 г. е получен от показатели със стойности, отнасящи се главно за 

календарната 2015 година (при отсъствието на данни за тази календарна година са използвани 

последните предходни данни). 

http://ec.europa.eu/priorities/digital-single-market_en
http://europa.eu/rapid/press-release_SPEECH-15-5938_fr.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6261_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-6264_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-207_en.htm
http://ec.europa.eu/growth/single-market/index_en.htm
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/jobs-growth-and-investment/investment-plan_en
http://ec.europa.eu/priorities/energy-union-and-climate
http://ec.europa.eu/finance/capital-markets-union/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/index_en.htm
http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-16-1409_en.htm
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Едва 55 % от българските домакинства са абонирани за фиксирана широколентова 

връзка (27-мо място в ЕС), а половината от тях ползват високоскоростна връзка 

(10-то място в ЕС). България трябва да се справи със сериозното си изоставане 

в придобиването на умения за ползване на цифрови технологии: едва 31 % от 

населението имат основни умения в тази област. Българските потребители на 

интернет са сред първенците в използването на услугите за видео разговори (1-во 

място) и социалните мрежи (6-то място). Те изглежда се въздържат най- много от 

банкирането и пазаруването онлайн. Въпреки известен напредък в използването на 

цифрови технологии в българските обществени услуги има голям потенциал за 

подобрението му; в тази област България е на последно място. България попада в 

групата на изоставащите страни
6
 , които показват резултати под средното за ЕС 

и които напредват по-бавно спрямо ЕС като цяло от миналата година
7
.  

 

 

13 юли 2016 г. Европейски икономически и социален 

комитет: Становище “Цифровият стълб на растежа: 

електронно ангажираните възрастни хора, 

потенциал от 25 % от европейското население” 

Препоръки 

С цел засилване на икономическия потенциал на 25-те процента възрастни 

граждани на Съюза ЕИСК смята, че за растежа не е уместно те да се разглеждат 

като категория граждани, вече изключени от живота, а следва да бъдат признати 

капацитетът им и техните очаквания и те да бъдат включени като икономически и 

социални участници в ерата на цифровите технологии.  

Комитетът препоръчва: 

1) бързо да се промени подходът към „сребърната икономика“ (silver 

economy), като се отчете фактът, че цифровите технологии заличават 

възрастовото разделение, и че възрастните хора са участници във 

веригата за създаване на стойност и действащи лица в собствения си 

живот; 

2) по време на неофициалната среща на министрите на ЕС, отговарящи за 

заетостта, социалната политика, здравеопазването и защитата на 

потребителите през юни 2016 г., както и на Европейския съвет през 

декември 2016 г., посветен на въпросите, свързани с възрастните хора, да 

се създадат благоприятни условия за електронното приобщаване на 

                                                 
6
 По индекса DESI за 2016 г., групата на изоставащите страни включва България, Гърция, Полша, 

Словакия, Унгария, Франция и Чешката република. 4 Индексът DESI за 2015 г. бе преизчислен, за 

всички страни, за да се отразят актуализациите и корекциите в изходните данни за показателите 

(извършено май 2015 г. и януари 2016 г.). Съответно оценките и класирането може да са се 

променили спрямо предходно публикуваните. За повече информация вж. методологична бележка на 

индекса DESI 
7
 По-подробно: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/bulgaria 

 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/scoreboard/bulgaria
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възрастните хора, с цел преодоляване на двата прехода – цифровия и 

демографския; 

3) да се разработи цялостно управление, насочено към интегрирането на 

възрастните хора в цифровия живот чрез разработване на ефективни 

публични услуги, които разполагат с ресурси на всички равнища, 

включително на местно равнище, и са освободени от изискванията на 

европейския семестър; 

4) да се определи европейска хоризонтална клауза за „равенство за 

възрастните хора“, като се предвидят стимули за нейното прилагане от 

министерствата по въпросите на равенството в държавите членки; 

5) да се включат сдруженията на възрастни хора и ЕИСК да участват в 

обсъжданията на групата на заинтересованите страни по въпросите на 

икономиката на споделянето, за чието създаване призовава 

Европейският парламент; 

6) да се улесни достъпът на възрастните хора до цифрови услуги и се 

повиши достъпността на тези услуги чрез придобиване на знания и 

умения и незабавно да се създадат предназначени за възрастните хора 

образование, обучение през целия живот, адаптиран хардуер и софтуер и 

настойничество с цел успешната им интеграция; 

7) да се определят показатели за измерване на икономическото въздействие 

на възрастните хора, тяхното качество на живот, както и на ползите от 

иновациите; 

8) да се благоприятства достъпът на възрастните хора до европейска 

програма за обмен на добри практики, каквато трябва да  бъде 

създадена – например- платформа, която да се нарече „Сенека“ 

(SENEQUE) – еквивалент на „Еразъм“ за възрастни хора“; 

9) да се укрепи доверието и да се запознаят гражданите с европейските 

правила  в цифровата област чрез публикуването им под формата на 

кодекс и на единно цифрово гише в духа на многоезичието; 

10) във всички държави членки достъпът до интернет да се признае като 

право на универсална услуга, основано на критерия за ценова 

достъпност, и в случай на ценови бариери да се стимулира адаптиране на 

цените и дори предоставянето в определени пространства на свободен и 

безплатен достъп за възрастни хора с ниски доходи; 

11) да се насърчават публично-частни партньорства (ПЧП), чийто успех 

зависи от човешкия капитал, като се предоставят безплатни курсове за 

възрастни хора, финансирани от големите предприятия в областта на 

ИКТ като част от политиката им за корпоративна социална отговорност 

(КСО), които да се провеждат във всички основни училища в ЕС в 

извънучебно време; 

12) да се премахнат пречките пред възрастните хора за теглене на банкови 

заеми; 
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13) да се насърчи изграждането на „ гражданска служба“ за борба с 

цифровата неграмотност. 

Общи бележки 

Европейският съюз е изправен пред предизвикателство, с което човечеството не 

се е сблъсквало никога досега, а именно съчетанието между население, живеещо 

все по-дълго, от една страна, и широкото разпространение на цифровите 

технологии, от друга страна, което създава потребност от реални стратегии 

както в икономическата, така и в социалната сфера. 

Според прогнозите (Доклада на Европейската комисия за застаряването от 2015 

г.) до 2060 г. на всеки двама възрастни хора ще се пада по един млад човек, като 

броят на хората в много напреднала възраст ще надвишава броя на децата под 

пет години: по критерия за средната възраст (Евростат) първите засегнати 

държави ще бъдат Швеция, Германия, Полша, Румъния и Словакия, а няколко 

години по-късно – Белгия, Дания, Ирландия и в крайна сметка всички държави 

членки. 

Възрастните хора и работници се възприемат едновременно като заплаха за 

системите за социална закрила и възможност за сектора на стоките и услугите. 

През 2011 г. ЕС пое ангажимент към „възрастните“
8

 и определи пет 

стратегически насоки, с цел икономика с висока степен на заетост, и подобряване 

на качеството на живот и ефективността на предоставянето на образование и 

обучение за възрастни. 

Промяна на подхода 

В ЕС се заговори за „сребърна икономика“ (silver economy) едва след 

Декларацията и международния план за действие на ООН по въпросите на 

застаряването от 2002 г. и Декларацията на Съвета относно Европейската 

година на активния живот на възрастните хора и солидарността между 

поколенията (2012 г.) Освен това Комисията смята, че е целесъобразно да се 

положат всички усилия, за да се гарантира „добро остаряване“, по-специално с 

помощта на ИКТ, като по този начин се предостави възможност на Съюза да 

играе важна роля: „сребърната икономика може да се определи като 

икономически възможности, създадени благодарение на разходите за потребление 

и публичните разходи, свързани със застаряването на населението и 

потребностите на хората над 50-годишна възраст“ (вж. уеб страницата 

"Silver economy" на Европейската комисия). 

Комитетът счита, че трябва да бъдат вземани под внимание въпросите, 

свързани с благосъстоянието, самостоятелния живот и зависимостта, както и с 

пазара. Възрастните европейци са почти 125 милиона; те участват активно в 

собствения си живот, в икономиката и растежа и поради това 

информационните технологии трябва да бъдат част от живота им, както и от 

този на „хората в активна възраст“. 
                                                 
8
 ОВ C 372/1, 20.12.2011 г., Резолюция на Съвета относно обновената европейска програма за 

учене за възрастни. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:372:SOM:BG:HTML
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Ето защо Комитетът би искал да се постави акцент върху необходимостта от 

възрастов подход, който да създава приемственост с останалите етапи на 

живота, без изолация, като всеки възрастен човек в добро здраве запазва своя 

опит и цифрови умения и не може да бъде изолиран от останалите участници във 

веригата на стойността. Става въпрос възрастните хора да се разглеждат в 

динамична и приобщаваща перспектива, а не само като хора в последния етап от 

живота им, и цифровите технологии да не се ограничават само до 

„техническата и медицинската подкрепа“. 

Това по никакъв начин не засяга правото на пенсиониране (членове 25 и 34 от 

Хартата на основните права, членове 153 и 156 от ДФЕС), нито пенсионните 

системи, които са различни в отделните държави членки. 

Един глобален и всеобхватен подход може да даде на всички възрастни европейски 

граждани увереност, че иновациите в цифровите технологии се отнасят и за тях. 

Според Комитета ЕС би могъл да изиграе водещата роля, към която се стреми в 

областта на „сребърната икономика“, само като поеме отговорност на всички 

равнищa. 

Действия на равнището на Съюза, националните органи, предприятията и 

сектора на услугите 

На равнището на Европейския съюз 

Цифровите технологии следва да намалят социалните разходи, свързани със 

застаряването. Приблизително 58 милиона европейски граждани на възраст между 

16 и 74 години никога не са използвали интернет („Преодоляване на цифровото 

разделение в ЕС“, информационна бележка на Европейския парламент). Съгласно 

оценките на благотворителна организация, направени през 2014 г., във Франция 

делът на подпомаганите лица сред хората на възраст между 50 и 59 години се е 

увеличил от 13 % на 17 % между 2000 г. и 2013 г. (Secours catholique, цитирана от 

вестник Le Monde, 6 ноември 2014 г.). Това говори за рязко увеличаване на 

безработицата на възрастните хора и несигурната заетост на работещите сред тях и 

подчертава спешната необходимост да се предприемат действия, защото става дума 

за пречка пред цифровите технологии, които следва да бъдат двигателят на растежа 

за икономиката. 

Принципът на равенството (член 20 от Хартата) не се ограничава само до 

„грижата“. ЕИСК препоръчва ЕС да определи хоризонтална клауза относно 

„равенството за възрастните хора“ и насърчава министерствата, отговарящи по 

въпросите на равенството в държавите членки, да я приложат. Свързаността с 

мрежата има своята цена. ЕИСК смята, че пред заплахите, надвиснали над пенсиите, 

на възрастните хора би трябвало да се предостави неограничен и безплатен достъп 

до интернет на определени места. В случай на ценови бариери следва да се 

обмисли определянето на регулирани цени. 

Глобално управление 

Погледнато като цяло, едно ново управление би могло да създаде активна 

солидарност между поколенията и устойчивост в социалния сектор. 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573884/EPRS_BRI(2015)573884_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/573884/EPRS_BRI(2015)573884_EN.pdf
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 Според ЕИСК представителите на гражданското общество, включително 

потенциалните бенефициенти на иновациите в областта на здравеопазването и 

самостоятелния живот, следва да участват в структури за диалог. 

 ЕИСК препоръчва възрастните хора да се организират на всички равнища, за да 

излъчат свое представителство. 

 Комитетът настоява за „активно гражданско участие“, което следва „да се 

възползва от цифровизацията“, и призовава „Комисията да продължи да 

оценява как цифровата революция оформя европейското общество“. ЕИСК 

счита, че този преглед трябва да включва промените, засягащи възрастните 

хора. 

Финансиране 

Големите промени в промишлеността и услугите вече са започнали
9
. 

За развитието на цифровите технологии са предназначени специални фондове 

(за научни изследвания, високоскоростен интернет, разузнаване), както и 

структурни фондове и специални програми. Независимо от това, инвестициите, 

необходими за запазването на доминиращата позиция на ЕС, не са оценени 

количествено, въпреки че би трябвало да се направи по отношение на нуждите на 

европейското население – от основното училище до възрастните хора, през ученето 

през целия живот. Важно е да се гарантира, че отпусканото финансиране няма да се 

подчинява на правилата за бюджетна дисциплина. И накрая, наложително е да се 

премахнат пречките, които ограничават достъпа на възрастните хора до частно 

финансиране (банкови заеми)
10

. 

Комисията предлага публично-частни партньорства (ПЧП). Комитетът е 

предпазлив, защото рискът остава същият: частният сектор се включва само ако 

очаква потенциална печалба, разходите за лихвите увеличават държавния дълг и в 

крайна сметка част от публичната сфера бива приватизирана. 

На равнище национални и регионални власти 

Истинска публична политика в областта на цифровите технологии за възрастни 

хора 

ЕИСК вече е препоръчал достъпът до интернет да се разглежда като право на 

универсална услуга, като се набляга на икономическата достъпност, с цел борба със 

социалните и географските неравенства. Създаването на обществени места за 

възрастни хора със свободен достъп до интернет би било крачка в тази посока. 

Публичните услуги трябва да бъдат естествено включени в темите, засягащи 

възрастните хора: транспорт, здравеопазване, пощенски услуги, услуги от общ 

интерес (УОИ), услуги от общ икономически интерес (УОИИ), услуги от общ 

социален интерес (УОСИ), социални услуги от общ икономически интерес 

(СУОИИ) и т.н. 

                                                 
9
 Вж. ОВ 2016/C 013, 15.1.2016 г., стр. 161. 

10
 Директива 2013/36/ЕС (ОВ L 176, 27.6.2013 г.). 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2016:013:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2013:176:SOM:BG:HTML
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Националните и регионалните органи трябва да следят възрастните хора да 

придобиват навици за защита и безопасност на цифровите данни. Необходимостта 

от изграждане на неразривна връзка между социалното приобщаване и цифровото 

приобщаване нараства с увеличаването на загубата на самостоятелност. 

Непосредствената близост благоприятства развитието в тази посока на местно 

равнище. ЕИСК призовава за изграждане на гражданска служба за борба с 

цифровата неграмотност. 

Стартиране на национални кампании за повишаване на информираността 

Включването на възрастните хора: държавите членки трябва да носят 

отговорността за информирането на своите граждани за всички възможности, които 

предоставят на възрастните хора да се обучават в цифровите технологии. За тази 

цел биха могли да се използват кампании за повишаване на осведомеността чрез 

медиите. 

Чрез умения и обучения 

Възрастните хора имат нужда да придобият или да запазят цифровите си знания. 

Макар и важна, дейността на НПО не е достатъчна. Възрастните хора имат нужда 

от признаване на квалификациите, които са придобили, и от продължаване на 

обучението през целия живот. Например в Словакия съществуват 18 висши 

училища за възрастни хора и много академии за най-слабо образованите възрастни 

хора. 

Чрез учене и „цифрово ограмотяване“: Комитетът отново призовава за насърчаване 

на обучението
11

 в областта на медиите и интернет за всички граждани на ЕС и 

особено за уязвимите лица, и приветства създаването на „широка коалиция за 

работни места в сферата на цифровите технологии“ на европейско равнище. Той 

посочва, че много заинтересовани страни участват в обученията. 

Комитетът счита, че Комисията ще спечели от сътрудничеството с държавите 

членки и университетите в областта на потребностите от умения за възрастните 

хора и начините за тяхното задоволяване, например чрез създаване на 

институционални връзки с университетите с цел улесняване на достъпа на 

възрастните хора до курсове онлайн (масов отворен онлайн курс, МООК). 

Чрез достъпност и участие на всички възрастни хора 

Подобно на Парламента
12

, Комитетът признава необходимостта от „преодоляване 

на стереотипите“ и отбелязва „значителния потенциал на жените новатори и 

предприемачи и ролята, която те могат да играят в цифровата трансформация“, и 

призовава за „тяхното интегриране и участие в информационното общество“; 

Комитетът разбира, че кариерите на възрастните жени често са били многократно 

прекъсвани и че те в по-голяма степен са изложени на бедност след излизането си в 

пенсия. Тези данни следва да се вземат предвид при определянето на мерките за 

включване на жените в цифровия свят за възрастни хора. 

                                                 
11

 ОВ C 451, 16.12.2009 г., стр. 25. 
12

 Европейски парламент, цитирано По-горе,  параграф 113. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2014:451:SOM:BG:HTML


 23 

Също така той „признава потенциала на цифровия единен пазар за осигуряване на 

достъпност и участие за всички граждани, включително за хората със специални 

нужди, възрастните хора, малцинствата и другите граждани, принадлежащи към 

уязвими групи, по отношение на всички аспекти на цифровата икономика
13

“, но 

предпочита „възрастните хора“ да останат участници в икономиката, вместо всички 

да бъдат стигматизирани и третирани като хора „със специални нужди“. 

Комитетът заяви подкрепата си за предложението за директива относно 

достъпността
14

, но изразява съжаление във връзка с неговото закъсняло изготвяне, 

както и във връзка с факта, че Договорът от Маракеш не е ратифициран. В 

цифровата област под достъпност той разбира както хардуерния елемент, така и 

софтуера, и призовава да се улеснят функционалностите за възрастни хора, както и 

да се предложи по-добре адаптиран многоезичен софтуер и обществени места за 

цифрови технологии, създаващи връзки между хората. Социалните връзки са от 

жизненоважно значение за хората в неравностойно положение. 

ЕИСК препоръчва в европейската програма „Еразъм+“ да се включи част, 

предназначена за възрастните хора, която би могла да бъде платформа за обмен на 

добри практики, наречена например „Сенека“ (SENEQUE) – еквивалент на 

„Еразъм“ за възрастните хора“. 

Насърчаване на творчеството и иновациите във всички възрасти чрез цифровите 

технологии, тъй като възрастните хора най-добре познават собствените си 

потребности, и подкрепа за полагащите грижи лица и съответните участници. 

В предприятията и сектора на услугите: дейности и заетост 

 ЕИСК предлага да се създаде ПЧП, чийто успех ще зависи от човешкия 

капитал, чрез предоставяне на безплатни курсове като част от политиката за КСО 

на самите големи предприятия в областта на ИКТ: за подпомагане на излизащите 

в пенсия служители и предоставяне на обучения за всички възрастни хора във 

всяко държавно училище в държавите членки в извънучебно време. 

 В ЕС е налице липса на цифрови умения (900 000 незаети работни места)
15

. 

Преквалификацията на възрастните работници би могла да спомогне за 

подобряване на положението, което трябва да се оцени с оглед на световната 

конкуренция. Насърчаването на цифровото предприемачество, обучението и 

новосъздадените предприятия, както и изграждането на умения и осигуряването 

на благополучие за всички изисква значителни публични инвестиции. 

 В ситуация на масова безработица икономиката 4.0 дава възможност на 

възрастните хора да се обединяват в мрежи и да създават нови предприятия, 

както и стабилни работни места с висока добавена стойност, които не могат да 

бъдат делокализирани, като например работни места в областта на обслужването 

                                                 
13

 Европейски парламент, цитирано по-горе,  параграф 114. 
14

 ОВ C 21, 19.8.2016 г., стр. 103. 
15

 http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-518_bg.htm. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/BG/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2016.303.01.0103.01.FRA&toc=OJ%3AC%3A2016%3A303%3ATOC
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-14-518_bg.htm
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на лица и такива, свързани със здравеопазването, подкрепата за самостоятелния 

живот или политиките за превенция
16

. 

 Изправен пред различните форми на икономиката на споделянето, ЕС не 

изразява ясно своята принципна позиция по отношение на злоупотребите с 

господстващо положение и тяхната съвместимост с целта за „социална пазарна 

икономика“, докато все по-голям дял от засегнатите работници фактически 

остават извън закона по отношение на трудовото законодателство. Съществува 

риск възрастните хора да усетят по-силно от останалите въздействието на 

цифровизацията върху социалното сближаване. 

Революции 

Цифровите технологии позволяват към социалните отношения, и по-специално към 

възрастните хора, да бъде приложен подход отгоре надолу, както и подход отдолу 

нагоре. 

Икономиката на споделянето може да сближи хората чрез методи на обучение, 

насърчаващи всички форми на интелектуално развитие, и чрез иновативни решения 

в здравеопазването, които позволяват на хората с увреждания или на възрастните 

да участват пълноценно в живота на обществото и да бъдат гъвкави, за да 

компенсират ограничената си мобилност („да бъдат навсякъде“). 

Тя обаче разрушава структурата на трудовите правоотношения. В контекста на 

застаряването на населението цифровите технологии разтърсват из основи онова, 

което от Втората световна война насам е допринасяло за сближаването на 

обществата в Европа: системите за солидарност, които играеха ролята на буфери в 

периоди на криза (например през 2008 г.). 

Революцията 4.0, дейностите в мрежа, увеличаването на броя на възрастните хора и 

размиването на „границите“ дестабилизират йерархичните връзки между 

работниците; в същото време около 10 % от електронно ангажираните възрастни 

хора са свързани към мрежата, но остават бедни и могат отново да се превърнат в 

неспособни да удовлетворяват нуждите си „старци“ (семейни ядра), както е било 

през миналите векове. При тези условия възможни ли са изобщо преходи, основани 

на предаване на знанията? 

Запазването на пенсионните системи е от жизненоважно значение за насочената 

към приобщаване
17

 на всички социална икономика на цифровия пазар. До 2060 г. те 

неизбежно следва да бъдат поставени на други основи, различни от наемния труд, 

като в същото време се избягват рисковете, свързани с пенсионните фондове: 

следва задълбочено да се обмисли основата за определяне на размера на вноските и 

трябва да се осъществи преразпределение на богатството, за да се подготвят нашата 

психика и манталитет за промяната. 

 

                                                 
16

 OВ C 21, 29.10.2011 г., стр. 39. 
17

 OВ C 318, 29.10.2011 г., стр. 9. 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:021:SOM:BG:HTML
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:318:SOM:BG:HTML
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28.09.2016. ЕКП:  Европейската комисия трябва да се 

заеме сериозно със справяне с новите форми на 

недеклариран труд 

Европейската конфедерация на профсъюзите (ETUC) и UNI Europa предупреждават, 

че споделената икономика трябва да расте и да поеме отговорностите си към 

работниците и обществото чрез превръщане на недекларирания труд в декларирана 

работа, а Европейската комисия трябва да помогне на онлайн платформите да 

направят това. 

Според Esther Lynch, Конфедерален секретар на ЕКП, "Споделена икономиката 

като термин звучи добре, но в действителност много от тези работни места 

просто предлагат бърз маршрут обратно към проблемите от преди 100 години, с 

които са се сблъсквали  работниците, работещи на парче или за ден", 

"проблемите не спират там, он-лайн платформите имат ефект, ако не и 

изричното намерение, за прикриване на трудовото правоотношение, заедно с 

улесняване избягването на задълженията за социално осигуряване и плащане на 

данъци. Работниците в споделената икономика са израснали професионалисти, 

които осигуряват отлично обслужване, за съжаление същото не може винаги да 

се каже за техните платформи, които ги наемат. " 

"Европейската комисия трябва да спре да осигурява алиби за тези договорености, 

вместо ясно да заяви, че работниците на он-лайн платформата имат същите 

права, както останалите работници". 

Наскоро  създадената "Европейска платформа за недеклариран труд", обединяваща 

държавите-членки, Комисията и социалните партньори, ще се срещне през 

октомври - идеална възможност да се подобри трансграничното прилагане на 

правата на работниците, като се осигури, работодателите да са на висотата на 

своите отговорности и да се гарантира, че работниците в Европа не губят, когато се 

използват различни механизми на онлайн работа. 

Това означава да се предприемат стъпки, така че: 

• онлайн платформите да не отричат съществуването на трудовото 

правоотношение; 

• да е ясно е, че работното място е, където работникът извършва работата; 

• онлайн платформите правят съответните плащания към органите на данъчното 

и социално осигуряване в съответната държава-членка; 

• работници са информирани за техните условия, включително и името на 

работодателя; 

• не се толерират неприемливи и незаконни практики, като например удържане 

от работници процент от тяхната заплата, плащания в натура, както и удръжки 

от заплатите като наказания; 

• инспекциите по труда имат правилните инструменти за разследване на 

злоупотреби с он-лайн работници;  
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• работниците могат да упражняват правата си трансгранично, включително, 

например, солидарна отговорност в случай на неплащане за работата; 

• работниците могат да се организират в синдикат и да провеждат колективно 

договаряне. 

Според европейските синдикати "Платформата за недеклариран труд може да 

бъде важен инструмент за ЕС да си върне доверието на работниците и 

гражданите. Ние  се нуждаем от ангажираността на ЕС, че всички работници, 

онлайн и офлайн, имат същите права - на достойно заплащане и достойни условия 

на труд, както и на високо ниво на социална защита. Това трябва да се прилага 

независимо от техния статус в заетостта или от вида на договора им, 

независимо от сектора, в който те работят. Работниците са работници." 

 

НОВИНИ ОТ МКП 

5 август 2016 г. Становище на L20 за срещата на върха на G20, 

Ханджоу, Китай на  4-5 септември 2016 г. Синдикатите 

призовават лидерите от Г-20 да се повиши делът на заплатите 

в националния доход 

Световните лидери ще се срещнат за срещата на високо равнище наГ-20 през 

септември в Ханджоу Китай, тъй като растежът на световната икономика се свива и 

делът на заплатите на националния доход продължава да пада. 

Sharan Burrow, Генерален секретар на Международната конфедерация на 

профсъюзите, каза, че  лидерите на Г-20 трябва да подкрепят нови принципи по 

отношение на дела на доходите от труд и неравенството в доходите, договорени от 

министрите по труда на Г-20. 

"Политическа програма, която възстановява силни институции на пазара на 

труда, способни да създадат качествени работни места и да намалят 

неравенството в доходите трябва да бъде приоритет за световните лидери, 

които се срещат в Ханджоу. Правителствата трябва да преодолеят работата 

по старому. Този принцип не работи. Заплатите трябва да се повишат, и с 

публични инвестиции в инфраструктурата, глобалната икономика може да расте 

", заяви Sharan Burrow. 2016 се оказва най-опасната година в икономически план 

след 2009 г. С 45% от хората по света, които живеят на ръба (53% според 

изследването Frontlines на МКП), това представлява социална и икономическа 

катастрофа. 

"Ангажиментите от министрите по труда от Г-20 да се намали разликата в 

съотношението заплащане-производителност предлага основа, върху която 

правителствата от Г-20 могат да направят реалност модела за приобщаващ 

растеж. Тези ангажименти от страна на министрите на труда се нуждае от 

пълната и категорична подкрепа на срещата на върха на Г-20 в Ханджоу през 

септември, и те трябва да бъдат интегрирани в многообразието то насоки на 
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работата на Г-20", заяви Джон Евънс, главен секретар на Консултативния комитет 

на профсъюзите към ОИСР. 

Становището на L20 за срещата на върха на Г-20 определя шест стъпки на 

световните лидери за изграждане на световната икономика за всички работници и 

техните семейства: 

 Координирани действия за растеж чрез увеличаване на заплатите и публични 

инвестиции; 

 Нова програма за структурни политики за справяне с повишаване на 

неравенствата; 

 Действие за младежката заетост, интеграция на мигрантите и джендърните 

различия; 

 Решителни действия, за да се отговори на амбициозните задачи във връзка с 

климатичните промени и да се постигнат приемливи технологични промени; 

 Изграждане на система за отговорна международна търговия и инвестиции; 

 Осигуряване на съгласуваност на политиката и социален диалог в работните 

направления на G20. 

"Светът трябва да повиши дела на доходите, прага на социална защита, 

минималната заплата, с които хората могат да живеят с достойнство и да 

засили  колективното договаряне. Нищо друго няма да помогне да се справим с 

неравенството, да дадем тласък на икономиките и да заявим  мярка за социална 

справедливост ", каза Sharan Burrow. 

Становище на L20  

Срещата на върха в Ханджоу се провежда в момент на ограничен  растеж и 

продължаваща социална криза. Лидерите от Г-20 трябва да предприемат 

действия за повишаване на растежа и заетостта чрез експанзионистични 

политики по отношение на търсенето. Те трябва да се ангажират с програма за 

пренасочена структурна политика, която възстановява силни институции на 

пазара на труда, за да се създадат качествени работни места и за намаляване на 

неравенството в доходите. Обещанието на Г-20 да гарантира приобщаващ 

растеж изисква твърди ангажименти за справяне с младежката безработица, 

неравенството между половете, интеграцията на бежанците и мигрантите, 

като същевременно се предприемат действия за предстоящата цифрова 

трансформация и необходимостта от справедлив преход към икономика с ниски 

емисии на въглероден двуокис. То изисква система на търговия и инвестиции, 

която работи за всички, а не само за международните инвеститори, и която 

вдига летвата, като гарантира, че устойчивостта и стандартите за достоен 

труд са изпълнени в глобалните вериги за доставки. 

Координирани действия за растеж чрез увеличаване на заплатите и 

публичните инвестиции 

Срещата на върха на лидерите на G20 (Hangzhou, 4-5 септември 2016) се провежда 

на фона на глобална икономика, която е в капана на нисък растеж и сблъсква с 
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повишена финансова и политическа несигурност. 2016 се оказва най-опасната 

година в икономически план от 2009 г. насам. Настоящата политическа ситуация  

на разхлабена, но неефективна парична политика в съчетание със свита фискална 

политика и структурно отслабване на институциите на колективното договаряне, не 

работи. Резултатът от гласуването за "Brexit" показва още веднъж, че времето на 

правенето на бизнес по старому е отминало и това, че малкото стратегии, които 

ни се предлагат, не работят. От 65 до 70% от домакинствата в развитите 

икономики, до 580 милиона души, преживели намаляващ или плосък растеж на 

реалния си доход. 

Продължаването по този път няма да доведе до дълготрайно и стабилно 

икономическо възстановяване и вместо това ще допринесе за риска от дефлация. 

Високата безработица може да стане структурна поради ефекта на паниката. 

Разликата с нивата на броя на работни места отпреди кризата - е устойчива.  

Макар че нивата на безработица започват да намаляват в някои страни, това е с 

цената на значително увеличение на несигурността на пазара на труда.  

Когато регулират стратегиите за растеж, лидерите трябва да се ангажират с 

неотложни мерки по отношението на търсенето - включително координиран тласък 

на публичните инвестиции, както беше препоръчано в Икономическия преглед на 

OECD от юни, слагане край на строгите икономии и приоритизиране на политиките, 

които водят до икономическа стабилност и растеж на заплатите 

Лидерите от Г-20 трябва да: 

Поемат изричен ангажимент за бързи и всеобхватни мерки за стимулиране на 

съвкупното търсене в стратегиите за растеж през 2016 г., включително и 

координирано увеличаване на публичните инвестиции; 

Да утвърдят Принципите за устойчива политика по заплатите на (както беше 

договорено от министрите по заетостта на Г-20) и да подкрепят по-силни 

институции на пазара на труда за осигуряването на по-висок ръст на заплатите, 

като начин за стимулиране на търсенето и работните места и да се избегне 

задържането на нулева инфлация или дефлация чрез много слаби договори по 

заплащането. 

Нова програма за структурна политика за справяне с нарастващите 

неравенства 

През 2015 г. лидерите на Г-20 се ангажираха да преразгледат структурните 

политики за постигане на по-приобщаващ растеж и намаляване на неравенството. 

Политическите  приоритети на Г20 по дела на доходите на труда и неравенствата, 

приети в Анталия през 2015, признаха връзката между повишаването на заплатите 

и намаляването на неравенствата. Тези приоритети и  Принципите на министрите 

по труда на G20 за устойчива политика по заплатите трябва да бъдат приложени 

като централна част на ревизираните структурни политики. 

Лидерите от Г-20 трябва да: 

Да осигурят, че "засилена програма за структурни реформи" на Г-20 и 

свързаните с нея принципи са в съответствие с действащите ангажименти  

на Г-20 в областта на политиките на заплащане и качествени работни места, 
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в това число с Принципите на устойчива  политика по заплатите от  2016 г. и 

Приоритетите в политиката относно дела на доходите на труда и 

неравенствата от 2015 г.; 

 

Да формират, чрез социален диалог, нова програма за структурни реформи, 

която е продължение на ангажимента на министрите по заетостта от 2016 г. 

за "задълбочаване на сътрудничеството на органите на Г-20" за 

намаляване на неравенството. 

Действие по младежката заетост, интеграция на имигрантите и различията 

между половете 

Основавайки се на предишните си  ангажименти, Г-20 трябва да заеме твърда 

позиция за справяне с проблемите на безработицата и непълната заетост на 

младежта, чрез проследяване на Целите за младежта на G20 и на  неравенството 

между половете, включително чрез целта "25 от 25" за намаляване на различията 

между половете в участието на пазара на труда. И двете цели трябва да бъдат 

изпълнени, но не са достатъчни, за да се справим с посочените проблеми. С оглед 

на безпрецедентна глобална бежанска криза, Г-20 също има отговорността да поеме 

нови ангажименти за интеграцията на мигрантите на пазара на труда и в системите 

за образование и обучение. 

Лидерите от Г-20 трябва да: 

 Ускорят прилагането на мерки, които да отговарят на Целите за младежта 

преди 2025 г., включително чрез Пакта за работни места за младежта от G20, 

и да предприеме действия, в сътрудничество със социалните партньори, 

относно качеството на чиракуването, по обучението на работното място и 

професионалното образование и обучение; 

  

Да подкрепят развитието на икономиката, предоставяща грижи, което е от 

съществено значение за увеличаване на участието и на жените, и на мъжете 

на пазара на труда и да предприемат мерки за ефективно изпълнение на 

целта "25 от 25", като се намалява разликата в заплащането между половете, 

също чрез укрепване на правата на работниците на непълно работно време и 

намаляване на професионалната сегментация; 

 Да предприемат координирани действия за подкрепа на интеграцията на 

мигрантите и бежанците в приемащите страни, включително правото им на 

труд, образование, обучение и социална защита, предотвратяване на 

трафика на хора и принудителния труд, и да въведат целенасочени програми 

за непридружените непълнолетни деца и млади хора. 

 

Решителни действия, за да се изпълни амбициозната цел по климата и да се 

постигне социално приемлива технологична промяна 

Споразумението от Париж по климатичните промени се нуждае от бързо и 

решително изпълнение. Но това изисква всяка страна поема своя справедлив дял от 
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мерки и вноски, за да остане в рамките на увеличение на глобалната температура от 

+ 2 ° C и да се стреми към + 1.5 ° C увеличение. Споразумението изисква ясна 

стратегия за заетост и устойчива индустриална трансформация и Справедлив 

преход за работниците и общностите. 

Както Г-20 посочва в документа "План за растеж чрез иновации" и възнамерява да 

увеличи потенциала на цифровата икономика, трябва да има силен ангажимент за 

регулаторни стандарти и качествени работни места. Едва тогава, "Следващата 

производствена революция" може да се счита за устойчива. 

Лидерите от G20 трябва: 

Да предприемат широк преглед на вноските на страните в изпълнение на 

целите на споразумението от Париж; 

Да осъзнаят ангажимента от Париж за осигуряване на "справедлив преход" 

за работниците и общностите; 

Да отговорят на регулаторните предизвикателства, породени от 

цифровизацията на икономиката в резултат на нови бизнес модели и да 

гарантират, че работниците не са тези, които ще плащат цената на 

"Следващта производствена революция". 

Изграждане на отговорни системи за международната търговия и инвестиции 
Търговските министри от Г-20 одобриха "Ръководни принципи Г-20 за глобална 

инвестиционна политика, на тяхната среща в Шанхай на 10-ти юли 2016, които 

включват, наред с другото, защитата на инвеститорите (включително уреждане на 

спорове), отговорно бизнес поведение и корпоративно управление. Министрите 

също така се договориха да "засилят изграждането на капацитет за насърчаване 

на приобщаващи и координирани вериги глобална стойност", като се фокусира по-

специално върху предоставянето на помощ за развиващите се страни (особено 

Ниско доходните страни) и за малките и средните предприятия да участват във и се 

движат нагоре в глобалните вериги на стойността (GVCs). 

От съществено значение е, действията на Г-20 в международната търговия и 

инвестиции да допринасят за насърчаване на устойчивото развитие и да са в 

съответствие с ангажимента на министрите по заетостта на Г-20 от месец юли 2016 

г. за спазване на трудовите права и достойните условия на труд в глобалните 

вериги за доставки. 

Лидерите от Г-20 трябва да: 

 Поемат ангажимент за приложими разпоредби относно трудовите права и 

отговорностите на инвеститорите в споразумения, и да се осигури заявеният 

от G20 принцип за "справедливи, открити и прозрачни" мерки за 

алтернативно решаване на спорове предлага достъп до всички участници и 

обхваща правата на всички заинтересовани страни; 

Въведат  вътрешно законодателство, което прави задължително за 

компаниите да провеждат надлежна проверка на човешките права в 

глобалните вериги за доставки и да работят с МОТ за идентифициране на 

начини за насърчаване на всички аспекти на програмата за достоен труд на 
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въз основа на резултатите от дискусията на Международната конференция 

по труда от юни 2016 относно глобалните вериги за доставки; 

 Да изготвят координирана стратегия на Г-20, за да се гарантира отговорно 

бизнес поведение, включително чрез разработване на национални планове за 

действие за изпълнение на Водещите принципи на ООН за бизнеса и правата 

на човека и да укрепят националните контактни точки на G20 по Насоките 

на ОИСР за многонационалните предприятия. 

Осигуряване на съгласуваност на политиката и социален диалог по отделните 

направления на работа на Г-20 

Срещата на върха на лидерите на Г-20 се основава на предходните срещи на 

министрите на финансите, селското стопанство, търговията и заетостта. 

Резултатите от тези срещи трябва да се признават по последователен начин от 

лидерите. При липса на силен механизъм за съгласуваност на политиките, има риск 

от противоречиви резултати - по-специално по отношение на приоритетните 

области за структурни реформи. 

Важно е да се укрепят и засилят консултациите със заинтересованите страни, и по-

специално ангажиране със социални партньори, включително L20, гласът на 

синдикатите на Г-20. МКП, TUAC и техните партньори – работодатели - IOE и 

BIAC, излязоха със съвместно изявление "Общо послание за иновации, растеж, 

заетост и достойни условия на труд" преди Срещата на министрите по заетостта на 

Г-20. 

Лидерите от Г-20 трябва да: 

Увеличат сътрудничеството между работната група по заетостта и тази по 

финансите и да създадат координирани пакети за политиките за постигане 

на целта от + 2,1% растеж; 

Институализират съгласуваността на политиката чрез провеждане на 

съвместна среща  на министрите на труда и финансите в началото на 2017; 

Признаят ролята на профсъюзите и социалния диалог, да подкрепят 

съвместното изявление  на L20-B20 и да гарантират ефективно консултиране 

на социалните партньори и участие във всички направления на дейност на Г-

20. 
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НОВИНИ ОТ ЕКП 

29 юни 2016 г. Изявление на ЕКП по повод 

резултатите от Социалната среща на върха: Какво 

получиха работниците от срещата на върха? 

 

Какво искахме Какво получихме Коментар на 

Генералния секретар на 

ЕКП Luca Visentini 

Brexit -   да се осигури 

това да не е начало на 

разпадане на ЕС и да се 

отговори на дълбокото 

недоволство на хората от 

ЕС, като се създаде по-

справедливо и по 

равнопоставено 

общество, като се 

инвестира в качествени 

работни места, добри 

публични услуги и реални 

възможности за младите 

хора 

Изявление, в което се 

казва, че „Достъпът до 

общия пазар изисква 

приемането на всичките 

четири свободи”; 

признаване на 

разочарованието на 

хората от ЕС и на 

необходимостта да се 

работи за осигуряване на 

работни места, растеж и 

надежда за по-добро 

бъдеще, най-малкото за 

младите хора и 

решението да започне да 

се мисли за бъдещите 

реформи. 

“Защитата на 4-те 

свободи изпраща ясен 

сигнал на 

Великобритания и 

другите,  а признаването 

на разочарованието и 

необходимостта от 

реформи за създаване на 

работни места и надежда 

е отдавна закъсняло. 

Това, от което има нужда 

Европа са инвестиции и 

качествени работни 

места. 

Свеждането на Европа до 

свободна търговска зона 

би било абсолютно 

погрешен отговор и аз 

съм обнадежден, че това 

не  е  резултатът.”    

Миграцията – 

Прекратяване на сделката 

между ЕС и Турция (след 

съобщенията, че турските 

граничари са застреляли 

60 бежанци тази година)  

Държавите-членки да 

изпълнят задачата за 

преместването на 60,000 

бежанци и да допринесат 

за по-добро използване на 

€ 3 млрд. фонд AMIF на 

Нищо. Без дори и 

изразяване на някаква 

загриженост от стрелбата 

и удавянията на 

бежанците или за 

хуманитарното ситуация 

на бежанците. 

ЕС не може просто да 

плати на Турция и други 

по-бедни страни, за да 

държат бежанците вън от 

Европа. По отношение на 

бежанците Европа губи 

своята човечност и е 

срамно да бъдем 

свидетели на това. " 
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ЕС. 

Национални бордове по 

производителността – 

ЕКП се противопостави, 

но призна, че по всяка 

вероятност ще бъдат 

приети. 

Съветът прие 

предложението да бъдат 

създадени Национални 

бордове по 

производителността 

ЕС не се нуждае от нови 

институции, за 

мониторинг на страните-

членки, тъй като това 

вече е направено в 

Европейския семестър. 

Тези бордове ще бъдат в 

най-добрия случай - 

безполезни и в най-лошия  

- много вредни. " 

Специфични за 

страните препоръки 

ЕКП приветства по-

засиления фокус върху 

политиките по заетостта и 

социалните политики в 

специфичните за страните 

препоръки, но съжалява, 

че те критикуват 

минималната заплата във 

Франция и Португалия и  

мълчи по отношение на 

твърде ниските заплати в 

Прибалтийските страни и 

южна Европа. 

Съветът прие 

специфичните за страните 

препоръки без каквито и 

да са промени и 

коментари в 

заключенията. 

"Ако ЕС наистина иска да 

осигури работни места и 

растеж, тя се нуждае от 

радикална промяна на 

своите специфични за 

страната препоръки  

следващата година. 

Препоръките ще трябва 

да се фокусират върху 

инвестициите и 

колективното договаряне 

за увеличение на 

заплатите. " 

  

15.09.2016 г. Luca Visentini, Генерален секретар на 

ЕКП пред EurActiv. Работниците не трябва да плащат 

цената за британското излизане от ЕС (Brexit) 

Синдикатите ще се борят със зъби и нокти срещу всяка ерозия на социалните права, 

гарантирани в момента от ЕС, в резултат на Brexit, в Обединеното кралство или на 

друго място, пише Luca Visentini. 

Защита на работниците в резултат на референдума във Великобритания и 

преговорите за Brexit - когато и те да се осъществят - сега е основен приоритет за 

синдикатите. Ние сме от двете страни на Ламанша. 

Сред много въпроси без отговор в продължаващата "измислена война" за Brexit, 

например, бъдещият статут на британските работници в ЕС и европейските 

работници във Великобритания ще окаже въздействие върху живота на много хора. 

Лицата, желаещи да изградят кариера или семейство, студенти, които се надяват да 

учат в чужбина, младите работници, които търсят по-широк опит ... хиляди хора, 

сега са изправена пред несигурно бъдеще. 
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Ще трябва ли те да плащат, за да пресичат границите? Ще се изискват ли визи и 

разрешения за работа? Ще се наложи ли да се откажат от работните места и 

общностите, които те наричат дом? 

Не е случаен фактът,  следователно, че ЕКП беше поканена да се обърне към 

британски синдикалисти в годишния конгрес на TUC в Brighton през септември. 

Моето послание беше ясно: европейските и британските синдикати ще се изправят 

заедно, за да защитят правата на работниците и социалната защита по време на 

целия процес на Brexit  и след това. Никога необходимостта от трансгранична 

солидарност не е била  по-силна. 

Генералният секретар на TUC, Франсис О'Грейди, вече обяви, че работниците не 

трябва да поемат разходите за Brexit, и правата на британските работници не 

трябва да бъдат жертвани в опит да се привлекат инвестиции в Обединеното 

кралство. В речта си на конференцията, тя обеща да се осигури възможно най-

добрата решение за работещите хора. 

Резултатът от референдума носи цяла нова ера на несигурност за работещите и 

техните семейства в цяла Европа, и текущия зле дефиниран период на 

неопределеност е неморален и нечовешки. Ние подкрепяме TUC в призива му към 

правителството на Великобритания: "без ако и без но. Гарантиране  на правата на 

работниците, сега и за в бъдеще ". Синдикатите ще се борят със зъби и нокти срещу 

ерозията на социалните права, гарантирани в момента от ЕС, в резултат на Brexit, в 

Обединеното кралство или на друго място. 

ЕКП топло приветства подкрепата на TUC за правото на континенталните 

европейски работници да останат в Обединеното кралство, и да се радват на 

достойни условия на труд, равно заплащане и сигурност на работното място. По 

същия начин, ние ще защитаваме интересите на британските граждани, които 

живеят и работят в страните от ЕС. 

Тази седмица, Гардиън, посвети една от своите редакционни колонки, за да призове 

новия консервативен премиер Тереза Мей отново да се ангажира със синдикатите, 

и да приеме предизвикателството на Франсис О'Грейди, като включи 

представители на синдикатите на масата за преговори за Brexit, заедно с 

националните и регионалните власти и бизнеса. Ние вече получихме    уверения от 

председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, че европейските 

синдикати ще бъдат консултирани, от страна на ЕС, по време на преговорите. 

Призоваваме британското правителство да гарантира еднакви права на TUC. 

Ние също така обещахме на TUC, че, каквото и да става, британските профсъюзи 

ще останат уважаеми членове на Европейската конфедерация. 

В своята речта за Състоянието на Съюза в Страсбург тази седмица президентът 

Юнкер посочи "екзистенциална криза" в Европа. И все пак, той внесе малко 

конкретни предложения за напредък по социалните права и благосъстоянието на 

гражданите на ЕС. Неговият ангажимент за подкрепа на свободното движение на 

работници и същевременно гарантиране на еднакво заплащане за една и съща 

работа на едно работно място, чрез преразглеждане на Директивата относно 

командироването на работници, въпреки ме са добре дошли, вече са добре познати. 

Обещанията да защити работниците от въздействието на глобализацията са 
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страхотни, но колко далече могат да стигнат те на фона на масивните затваряния на 

фабрики, като на Caterpillar в Белгия? 

Удвояване на размера и продължителността на Инвестиционния план е ключова 

стратегия, но все още не успява да се мери със значителните публични инвестиции, 

които ние вярваме, че са необходими за възстановяване на растежа и създаването 

на добри работни места. Данните показват, че икономиките, които се възстановяват 

успешно от рецесията, са подхранвани от публичните инвестиции, заедно със 

социално равенство и диалог. Добрите обществени услуги и системи за социална 

защита не пречат на растежа, те го поддържат. И Европа никога няма да бъде в 

състояние да се конкурира в световен мащаб чрез налагане на несигурност на 

работните места и намаляване на заплатите. Синдикатите в Обединеното кралство 

и в цяла Европа заедно настояват за по-високо заплащане за работниците навсякъде, 

чиито корени са в силните системи на колективно договаряне на всички нива. 

ЕКП и TUC са обединени също и  в противопоставянето на сегашните търговски 

договори CETA и TTIP, които ще защитават мощните мултинационални компании 

за сметка на правата на работниците и стандартите на ЕС. 

В момента Европейската комисия подготвя нов "стълб на социалните права" и ние 

ще се борим, за да получим конкретни ползи за работниците. Това е единственият 

начин да се възстанови общественото доверие в ЕС. Тези права трябва да обхващат 

работниците в цяла Европа - не само на страните от еврозоната - включително 

Великобритания, независимо от Brexit. Както един TUC делегат каза пред 

Конгреса: "Ние всички сме европейци и това никога няма да се промени." 

 

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ 

16 юни 2016 г. Ново начало за силен социален 

диалог — Заключения на Съвета  

Политически контекст  

Многобройните кризи, които Европейският съюз преживява от 2008 г. насам, не 

само изложиха на показ структурните слабости, но и породиха сериозна 

загриженост за социалното сближаване в Европейския съюз, поради високото 

равнище на безработица, нарастващия брой хора, изложени на риск от бедност или 

социално изключване, и увеличаващите се различия между държавите членки и в 

самите тях. Социалният диалог е повлиян от този много труден социално-

икономически контекст. На равнището на Съюза във все по-голяма степен се 

отчита колко е важно да се включат социалните партньори на различни равнища, за 

да се постигне приобщаващо и устойчиво възстановяване. Общата цел е да се 

засили социалният диалог както чрез по-пълноценно използване на 

съществуващите форуми, така и чрез засилване на участието на социалните 

партньори в структурата на икономическото управление, включително на 

национално равнище.  
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КАТО ОТЧИТА, ЧЕ  

1. Социалният диалог е ключов фактор и полезен инструмент за изграждането на 

добре функционираща социална пазарна икономика и важен компонент при 

изготвянето на политиките на Европейския съюз, свързани със заетостта и 

социалната сфера.  

2. Ефективният социален диалог предполага наличието на модели на индустриални 

отношения, при които социалните партньори могат самостоятелно да упражняват 

своите практики на колективно договаряне и участие на работниците и 

служителите.  

3. Тристранното сътрудничество с участието на публичните органи трябва да се 

основава на силен двустранен социален диалог. Това важи както за равнището на 

Съюза, така и за отделните държави членки. 

4. Социалните партньори играят значителна и жизненоважна роля в посрещането 

на предизвикателствата, произтичащи от настоящите и нововъзникващите 

обществени и икономически тенденции. Социалните партньори се намират в 

уникална позиция за разрешаване на свързаните с работата въпроси чрез диалог и 

преговори.  

5. Ефективният социален диалог се нуждае от социални партньори, които са 

устойчиви, представителни, независими и които имат съответния мандат и 

необходимите способности. Наред с това социалните партньори се нуждаят от 

институционални структури, които да способстват за ефективността на водения от 

тях диалог.  

6. Не съществува модел за социален диалог, тъй като механизмите и процесите за 

провеждането му се различават в отделните държави членки, което отразява 

различната история и различното икономическо и политическо положение в тях.  

7. Действащите в Съюза институционални и правни инструменти осигуряват 

подходяща рамка за провеждането на социален диалог на равнището на Съюза.  

8. Комитетът по заетостта и Комитетът за социална закрила се консултират редовно 

със социалните партньори в работата си по свързаните със заетостта и социалните 

въпроси аспекти на европейския семестър. Комитетите имат утвърдени методи на 

работа, чиято цел е да осигурят адекватното включване и участие на социалните 

партньори в процеса на европейския семестър. Тези механизми се развиват и 

адаптират непрекъснато, за да се подобри тяхната ефективност и да се приспособят 

към измененията на европейския семестър,  

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, ПРИВЕТСТВА  

9. инициативите на Комисията за даване на нов тласък на социалния диалог, с 

оглед на значението му за европейското икономическо управление и за общия 

процес на реформи в Европа;  

10. усилията на социалните партньори вследствие на инициативата на Комисията за 

даване на нов тласък на социалния диалог;  
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11. стъпките, предприети от Комисията за включване на социалните партньори в 

политиките, които могат да окажат значително въздействие върху заетостта и 

социалното положение.  

12. необходимостта от пълноценно участие на социалните партньори при 

изготвянето и изпълнението на програмата за реформи на национално равнище, 

включително в процеса на европейския семестър, в съответствие с насоките за 

заетостта;  

13. че всички участници в законодателния процес следва да се ръководят от 

принципите на програмата за по-добро регулиране. Особено внимание следва да се 

обърне на възможното въздействие на предложенията върху малките и средните 

предприятия (МСП);  

14. че в контекста на споразуменията между социалните партньори, в съответствие 

с член 155 от ДФЕС, принципите на по-доброто регулиране следва да се прилагат, 

без да се засягат ролята и независимостта, които ДФЕС предвижда за тях. Следва 

да се осигурят прозрачност, натрупване на доказателства и зачитане на общите 

принципи на субсидиарност и пропорционалност на Съюза;  

15. значението на изграждането на капацитет на социалните партньори на 

национално и секторно равнище, което може да допринесе — наред с други неща 

— за подобряване на представителността на европейските социални партньори при 

договарянето на споразуменията помежду им;  

16. необходимостта да се повиши качеството на социалния диалог на всички 

равнища, като по този начин се даде възможност за използване на съществуващите 

инструменти на равнище ЕС по по-ефективен начин;  

17. че е важно да продължи текущата практика на участие на социалните партньори 

в някои заседания и форуми от значение, включително в Комитета по заетостта и 

Комитета за социална закрила;  

18. необходимостта всички заинтересовани страни да проучат заедно начините за 

задълбочаване на тристранната социална среща на върха и макроикономическия 

диалог, за да се увеличи техният принос за процеса на европейския семестър и за 

разработването на политиката на Съюза.  

 СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:  

ПРИЗОВАВА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ да предприемат необходимите стъпки, за 

да:  

19. ангажират активно социалните партньори при изготвянето и провеждането на 

съответните реформи и политики, в съответствие с националните практики;  

20. подкрепят по-доброто функциониране и ефективност на социалния диалог на 

национално равнище, който да води до колективно договаряне и да създава 

подходяща обстановка за преговорите със социалните партньори. Като се имат 

предвид националните практики в отношенията в промишлеността, това следва по-

специално да означава включване на националните правителства и социалните 

партньори в обсъждането и постигането на съгласие по въпроса как да се проведе 
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този диалог при ясно разделение на правомощията и взаимно уважение и като 

всеки зачита независимостта на другия;  

21. насърчават изграждането и укрепването на капацитета на социалните партньори 

чрез различни форми на подпомагане, включително правни и технически експертни 

познания. Това следва да бъде гарантирано на всички съответни равнища, в 

зависимост от нуждите на държавите и социалните партньори, включително 

превръщането им в солидни и представителни организации;  

22. осигурят своевременно и пълноценно участие на социалните партньори на 

национално равнище, при пълно зачитане на националните практики, включително 

в рамките на европейския семестър, за да се допринесе за успешното изпълнение на 

специфичните за всяка държава препоръки;  

23. предоставят, при пълно зачитане на независимостта на социалните партньори и 

по искане от тяхна страна, информация и консултации, включително правна и 

техническа информация, когато се счете за подходящо и целесъобразно, относно 

последиците и практическите аспекти за държавите членки от транспонирането на 

споразуменията, договорени от социалните партньори на равнището на Съюза.  

ПРИЗОВАВА ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ:  

да продължи да  

24. насърчава и подобрява социалния диалог в съответствие с духа на член 154 от 

ДФЕС;  

25. привлича социалните партньори в разработването на политиките и 

законодателството на равнището на Съюза, например чрез консултации със 

социалните партньори от Съюза по ключови инициативи, включени в работната й 

програма, които не попадат в обхвата на членове 153 и 154 от ДФЕС, но които 

могат да имат значителни последици за социалното положение и заетостта;  

26. проучва, съвместно със Съвета и социалните партньори, начините за 

подобряване на участието на социалните партньори на равнището на Съюза в 

икономическото управление и в европейския семестър; да предприеме 

необходимите стъпки,  

27. в съответствие с програмата за по-добро регулиране и като се вземат предвид 

особеностите на споразуменията между социалните партньори: — за да осигури 

подкрепа на социалните партньори по време на договарянето на такива 

споразумения, включително — при поискване — техническа и правна информация, 

и — за да продължи да оценява представителността на социалните партньори на 

Съюза, въз основа на анализ, извършен чрез проучванията за представителност на 

Eurofound;  

28. за да допринесе за укрепването на капацитета на социалните партньори на 

национално равнище чрез насърчаване на използването на европейските 

структурни и инвестиционни фондове, по-специално на Европейския социален 

фонд, и на други подходящи бюджетни линии на ЕС, в подкрепа на социалния 

диалог и изграждането на капацитет; и  
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29. за да насърчава натрупването на знания за социалния диалог и да подкрепя 

изграждането на капацитет чрез взаимно обучение, установяване и обмен на добри 

практики.  

ПРИКАНВА СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАВНИЩА, 

и при пълно зачитане на тяхната независимост, да предприемат необходимите 

стъпки:  

30. за да допринесат за справяне със съответните предизвикателства на всички 

равнища, установени от Европейския съвет и Съвета на министрите;  

31. с цел подобряване на националните социални диалози: — за укрепване на 

двустранните социални диалози, — за обмен на най-добри практики между 

социалните партньори, — за продължаване на усилията за подобряване на 

членството и представителността, както и за да се гарантира, че е налице 

необходимият капацитет за сключване на споразумения, — за продължаване на 

подобряването на координацията между различните организации на 

междуотраслово и секторно равнище и сред националните организации членки;  

32. за да представят доказателства за споразуменията между социалните партньори 

съгласно предвиденото в член 155, параграф 2 от ДФЕС;  

33. за да информират своевременно Съвета за предстоящи или текущи преговори 

по споразумения между социалните партньори;  

34. за да продължат ефективната координация на междуотрасловите и секторните 

организации; 

35. за да участват в новата програма за здраве и безопасност на работното място за 

насърчаване на по-добри условия на труд, както е посочено в заключенията на 

Съвета от октомври 2015 г. по време на Люксембургското председателство. 

 

27 юни 2016 г. Четиристранно Становище на ЕК, 

Холандското председателство и социалните 

партньори „Ново начало за социалния диалог”   

Генералните  секретари на европейските социални партньори (ETUC, 

Busineseurope, UEPME, CEEP), комисарите Домбровскис и Тисен за Европейската 

комисия и Холандското председателство на Съвета на Европейския съюз 

подписаха четиристранно Становище «Ново начало за социалния диалог».  

Това Становище беше постигнато след няколко месеца на дискусии с европейските 

институции и бележи още една важна стъпка на "новия старт" след приемането на 

Декларацията на европейските социални партньори "Ново начало за силен 

социален диалог" (link) и конференцията на високо равнище от март 2015 г. 

Декларацията е приета от социалните партньори на срещата на Тематичната група 

26-27 януари 2016 г. Тази декларация представлява важна стъпка в един 

http://cdlink.eesc.europa.eu/l/c2dc86eae6574a8584302b79ef8c323e/D2B01833/687E062C/062016
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непрекъснат процес. Тя засяга различните аспекти на социалния диалог и има за 

цел постигане на подобрение в следните области: 

 участие на социалните партньори при вземането на политически решения в 

ЕС; 

 функциониране и ефективност на социалния диалог и изграждане и 

повишаване на капацитета на социалните партньори на национално 

равнище; 

 участие на социалните партньори в европейското икономическо 

управление/европейския семестър, както и по време на оценката, 

подготовката, съгласуването и приложението на съответните реформи / 

политики. 

Декларацията акцентира върху връзката между споразуменията на социалните 

партньори и Програмата за по-добра регулация. Тя съдържа водещи принципи/ 

ключови послания, както и действия, които да бъдат предприети от съответните 

европейски и национални участници. Ръководни принципи / ключови послания:                                        

I. Подобряване участието на социалните партньори в политическите решения на ЕС  

II. Изясняване на връзката между споразуменията на социалните партньори и 

дневния ред за по-добрата регулация 

III. Подобряване на функционирането и ефективността на социалния диалог и 

изграждането на капацитет на социалните партньори в държавите-членки 

IV. Подобряване на участието на социалните партньори в европейското 

икономическо управление/ семестъра и при оценката, проектирането, 

съгласуването и изпълнението на съответните реформи/ политики. 

Действията, които се съдържат в Становището, се основават на Заключенията 

на Съвета, приети на 16 юни. Това е първият път, когато Съветът приема 

заключения относно социалния диалог. 

Становището определя действията, които да бъдат предприети от подписалите 

го страни с цел по-нататъшно засилване на социалния диалог на равнище ЕС и на 

национално равнище. 

Съгласно Становището 

 Европейската комисия и председателството на Съвета на Европейския съюз 

"приветстват фундаменталната роля на Европейския социален диалог като 

съществен компонент на социалната политика и политиката по заетостта на ЕС и 

"приветстват укрепването на диалога между мениджмънта и труда". 

• Председателството на Съвета ще осигури участие на националните синдикати и 

работодателски организации в разработването на икономическата политика на ЕС, 

включително и в спорните "специфични препоръки за страните". 

• Комисията ще насърчава и подобрява обсъждането и преговорите между 

европейските синдикати, работодатели и институциите на ЕС, включително в 

годишния цикъл на координация на икономическата политика на ЕС. Комисията 
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ще се стреми да включва социалните партньори в политиките и законотворчеството 

на равнището на Съюза и в ключови инициативи, включени в работната й програма, 

които не попадат в обхвата на членове 153 и 154 от Договора за функционирането 

на Европейския съюз (ДФЕС), но които могат да имат значителни последици за 

социалното положение и заетостта. 

• Социалните партньори се ангажират да изпълняват действията, договорени в 

тяхната автономна работа програма 2015 - 2017 за изграждане и подобряване на 

капацитета и за въвеждане на резултатите. Освен това те се ангажират да 

продължат да подобряват координацията между различните организации на 

междуотраслово и секторно ниво. ЕКП и европейските работодатели ще насърчават 

и подпомагат националните си членове да използват Европейския социален фонд, 

включително и за насърчаване на социалния диалог и изграждане на капацитет. 

Становището обхваща и европейските секторни синдикати и работодатели, и ги 

ангажира да насърчават социалния диалог и да гарантират правилното прилагане 

на споразуменията във всички държави членки на ЕС. 

Комисар Marianne Thyssen каза: "Укрепването на социалния диалог е общ стремеж 

на социалните партньори и публичните власти. Дейностите за изграждане на 

капацитет, както е предвидено от социалните партньори, могат да имат 

основна заслуга за засилване на диалога им и неговите резултати Социалните 

партньори имат също ключова роля при решаването на основните 

предизвикателства, пред които са изправени нашите общества и пазари на труда. 

Ето защо Комисията определя важна роля за социалните партньори в дискусиите 

по най-важните политически приоритети, като европейския стълб на 

социалните права и наскоро приетата програма за уменията."  

Комисарят Домбровскис заяви:. "Ние бяхме готови да поставим ново начало на 

социалния диалог през март миналата година. Европейската комисия даде да се 

разбере, че само реални действия от всички страни, ще донесат успех за 

социалния диалог на европейско и национално равнище Ние сме доволни да 

гарантираме по-значително участие на социалните партньори, когато и където 

те могат да имат най-голямо влияние в широки области на политическите 

приоритети на Комисията." 

Peter Scherrer, Заместник-генерален секретар на ЕКП подчерта: "Днешното 

подписване не решава много проблеми на работещите хора днес, но то означава, 

че синдикатите могат да очакват да бъде на масата за обсъждане на социални и 

икономически политики с националните и европейските политици, които вземат 

решенията. ЕС потвърди отново значението на преговорите между синдикатите, 

работодателите и правителствата на равнището на ЕС и във всички държави 

членки. Социалният диалог може да е резултатен, само когато споразуменията 

се прилагат внимателно и стават осезаема реалност на най-ниските нива.” 

 

 

 

 



 42 

НОВО НАЧАЛО ЗА СОЦИАЛНИЯ ДИАЛОГ 

СТАНОВИЩЕ НА ПРЕЗИДЕНТСТВОТО НА ЕС, ЕК  ЕВРОПЕЙСКИТЕ 

СОЦИАЛНИ ПАРТНЬОРИ 

Насърчаването на диалога между менджмънта и труда е признато в Договора за 

функционирането на Европейския съюз (ДФЕС) като обща цел на Съюза  на 

държавите членки. Съюзът признава и насърчава ролята на социалните партньори 

на равнището на Съюза , като отчита многообразието на националните системи и 

облекчава диалога между социалните партньори, като зачита тяхната автономност.  

Комисията организира конференция на високо равнище на 5 март 2015 г. , една 

инициатива за Нов старт на социалния диалог. На тази конференция на високо 

равнище социалните партньори и Комисията се съгласиха, че целта на новия старт 

на социалния диалог трябва да цели по-съществено включване на социалните 

партньори в Европейския семестър, по-силен акцент върху изграждането на 

капацитета на националните социални партньори, засилено включване на 

социалните партньори в разработването на политиката и законодателството на ЕС и 

по-добро взаимодействие между споразуменията на социалните партньори и 

програмата за по-добро регулиране. 

Подписалите се страни приветстват фундаменталната роля на Европейския 

социален диалог като съществен компонент на социалната политика и политиката 

по заетостта на ЕС, както и укрепването на диалога между мениджмънта и труда. 

Във връзка с това 

Европейските социални партньори се договориха да фокусират своите усилия в 

следните области на действие. 

Междуотрасловите социални партньори
18

 

 а) ще подпомагат засилването на ролята на Тристранната социална среща на 

върха и Макроикономическия диалог; 

б) ще изпълняват действията, договорени в тяхната автономна работа 

програма 2015 - 2017 за изграждане и подобряване на капацитета и за въвеждане на 

резултатите. Това ще включва, когато е подходящо, и подкрепящи действия за 

техните членове, както беше договорено в контекста на новосъздадената подгрупа  

на Комитета за социален диалог с мандат да следи последващите действия  

въвеждането на инструментите на европейския социален диалог; 

в) планират да реализират съвместен проект през 2016-2018 г., който 

включва, наред с другото: 

- подготовка на аналитичен доклад, целящ да насърчи използването 

на  Европейския социален фонд от социалните партньори на национално 

равнище. 

- организиране на два семинара за обмен на практики  засилване на 

ролята на социалните партньори в процеса на Европейския семестър. 

                                                 
18

 Busineseurope, CEEP, UEPME  и ETUC (както  Комитета за връзка Eurocadres/ CEC) 
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- организиране на семинар за събиране на факти по дигитализацията; 

 г) ще продължат да подобряват координацията между различните 

организации на междуотраслово и секторно ниво. При тази координация, 

съответните организации ще се уважават взаимно и ще съблюдават автономността 

си и ще позволят конструктивния и навременен принос в процеса на 

разработването на политиката; 

 д) ще информират Комисията при започване на преговори по всички свои 

рамкови споразумения; 

е) ще информират Съвета при започване на преговори по рамкови 

споразумения, за които те са се договорили да искат въвеждане чрез решение на 

Съвета; 

ж) ще организират семинари за събиране на факт при започването на 

преговори по автономни рамкови споразумения и/или рамки за действия. 

Между промишлените и секторните европейски социални партньори: 

 а) ще продължат да включват съответните си членове в съвместни и отделни 

действия по изграждане на капацитета и проекти, насочени към: 

- насърчаване на между промишления и секторния социален диалог, 

включително и техните резултати на всички нива; 

- осигуряване на въвеждането на техните автономни рамкови 

споразумения във всички държави членки (в съответствие чл. 155.2 

от ДФЕС). Типът подкрепа, който ще трябва да се осигури за 

въвеждането на тези споразумения, може да бъде под различна форма. 

Това може да включва ad-hoc действия на социалните партньори за 

осигуряване на въвеждането в държавите членки; дейности, свързани 

с изграждане на капацитет; обмен на добри практики сред 

националните социални партньори; 

б) ще продължат усилията си и ще направят оценка на потребността от 

бъдещи действия в своя социален диалог, за да достигнат до членовете си, 

които все още не са покрити от него, за подобряване на членството и 

представителността както на синдикатите, така и на работодателските 

организации и за осигуряване на капацитет за влизане в споразуменията с 

подходящ мандат; 

в) ангажират се да направят публично  достъпен текста на всяко 

споразумение, за което социалните партньори са поискали Комисията да 

представи предложение за въвеждане чрез решение на Съвета. 

Комисията ще полага усилия за: 

 а) насърчаване и подобряване на социалния диалог в съответствие с духа на 

чл. 154 от ДФЕС; 

 б) привлича социалните партньори в разработването на политиките и 

законодателството на равнището на Съюза, например чрез консултации със 

социалните партньори от Съюза по ключови инициативи, включени в работната й 
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програма, които не попадат в обхвата на членове 153 и 154 от ДФЕС, но които 

могат да имат значителни последици за социалното положение и заетостта. 

 в) ще засили включването на социалните партньори на равнището на Съюза 

в икономическото управление и Европейския семестър; 

 г) в съответствие с Програмата за по-добро регулиране и отчитайки 

спецификата на споразуменията на социалните партньори: 

  -  ще осигурява подкрепа на социалните партньори по време на 

преговорите на такива споразумения, включително, по тяхно искане, и техническа 

и правна информация и  

  - ще продължи да оценява представителността на европейските 

социални партньори, като се основава, наред с другото, и на анализа, подготвян от 

Eurofound чрез изследванията на представителността; 

 д)  ще проучва дали използването на Европейските структурни и 

инвестиционни фондове, главно ЕСФ и други подходящи бюджетни линии могат 

да допринесат за засилване на капацитета на националните социални партньори 

чрез насърчаване на социалния диалог и изграждане на капацитета; 

 е) ще насърчава изграждането на знания за социалния диалог и ще подкрепя 

изграждането на капацитет чрез взаимно учене, идентифициране и обмен на добри 

практики. 

Президенството на Съвета на Европейския съюз припомня отново, че 

Заключенията на Съвета по Ново начало за силен социален диалог, приети на 

16 юни 2016 г. призовава държавите членки да предприемат необходимите 

стъпки, за да:  

а) да включат по-активно социалните партньори при изготвянето и 

провеждането на съответните реформи и политики, в съответствие с националните 

практики; 

б) подкрепят по-доброто функциониране и ефективност на социалния 

диалог на национално равнище, който да води до колективно договаряне и да 

създава подходяща обстановка за преговорите на социалните партньори. Като се 

имат предвид националните практики в индустриалните отношения, това следва 

по-специално да означава включване на националните правителства и социалните 

партньори в обсъждането и постигането на съгласие по въпроса как да се провежда 

този диалог при ясно разделение на правомощията и взаимно уважение и като 

всеки зачита независимостта на другия; 

в) насърчават изграждането и укрепването на капацитета на социалните 

партньори чрез различни форми на подпомагане, включително правни и 

технически експертни познания. Това следва да бъде гарантирано на всички 

съответни равнища, в зависимост от нуждите на държавите и социалните 

партньори, включително превръщането им в солидни и представителни 

организации; 

г) осигуряват своевременно и пълноценно участие на социалните партньори 

на национално равнище, при пълно зачитане на националните практики, 
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включително в рамките на европейския семестър, за да се допринесе за успешното 

изпълнение на специфичните за всяка държава препоръки; 

д) предоставят, при пълно зачитане на автономността на социалните 

партньори и по искане от тяхна страна, информация и консултации, включително 

правна и техническа информация, когато се счете за подходящо и целесъобразно, 

относно последиците и практическите аспекти за държавите членки от 

транспонирането на споразуменията, договорени от социалните партньори на 

равнището на Съюза. 

 

14 септември 2016 г. ЕК: Обръщение на председателя 

на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер за 

състоянието на Съюза 2016 г.: Към по-добра Европа 

— Европа, която закриля, предоставя възможности и 

защитава 

 

На 14 септември 2016 г. Председателят на Европейската комисия Жан-Клод 

Юнкер произнесе годишната си реч за състоянието на Съюза пред Европейския 

парламент. Той направи преглед на постигнатото през изминалата година и 

представи приоритетите за предстоящата година, както и усилията на 

Комисията за справяне с най-неотложните предизвикателства, пред които е 

изправен Европейският съюз.
 
 

Г-н председател, 

Почитаеми членове на Европейския парламент, 

Изправих се тук преди година и Ви казах, че състоянието на нашия Съюз не е 

добро. Казах Ви, че в този Съюз има недостиг на Европа. И че в този Съюз 

съюзът е недостатъчен. Не смятам да се изправям тук днес, за да ви кажа, че сега 

всичко е наред. 

Не е така. Нека всички бъдем напълно почтени в оценката си. 

Нашият Европейски съюз се намира, поне отчасти, в екзистенциална криза. 

Слушах внимателно през лятото членове на този парламент, представители на 

правителствата, много национални парламентаристи и обикновени европейци, 

които споделиха мислите си с мен. 

Свидетел съм на няколко десетилетия интеграция в ЕС. Имаше редица силни 

моменти. Разбира се, имаше и редица трудни периоди, а също и времена на криза. 

Но никога преди не съм виждал толкова малко допирни точки между нашите 

държави членки. Токова малко области, в които те са съгласни да работят заедно. 

Никога преди не съм чувал толкова много ръководители да говорят само за своите 

домашни проблеми, а ако Европа въобще се споменава, това е само мимоходом. 

Никога преди не съм виждал представители на институциите на ЕС да определят 

толкова различни приоритети, понякога в пряко противоречие с националните 
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правителства и националните парламенти. Сякаш вече почти не съществува 

пресечна точка между ЕС и неговите национални столици. Никога преди не съм 

виждал националните правителства така отслабени от силите на популизма и 

парализирани поради риска от поражение в следващите избори. Никога преди не 

съм виждал такава разпокъсаност и толкова малко общност в нашия Съюз. 

Сега трябва да направим много важен избор. 

Дали да се поддадем на напълно естественото чувство на недоволство? Дали 

всички заедно да се оставим в ръцете на чувството за потиснатост? Искаме ли да 

позволим нашия Съюз да се разпадне пред очите ни? 

Или да си кажем: не е ли сега моментът да се мобилизираме? Не е ли сега 

моментът да запретнем ръкави и да удвоим, да утроим усилията си? Не е ли сега 

моментът, когато Европа се нуждае повече от всякога от решително ръководство, а 

не от политици, които напускат кораба? 

Размислите относно състоянието на Съюза трябва да започнат с чувство за 

реализъм и с максимална честност. 

На първо място трябва да признаем, че в Европа имаме много нерешени 

проблеми. В това не може да има съмнение. 

От високата безработица и голямото социално неравенство до планините от 

публичен дълг, огромното предизвикателство, свързано с интегрирането на 

бежанците и напълно реалните заплахи за нашата сигурност у дома и в чужбина — 

всяка една от държавите членки на Европа беше засегната от неспирните кризи на 

нашето време. 

Изправени сме дори пред тъжната перспектива, че една държава членка напуска 

нашите редици. 

На второ място трябва да сме наясно, че погледът на света е насочен към нас. 

Току-що се върнах от срещата на Г-20 в Китай. Европа заема 7 места около масата 

на тази важна световна среща. Въпреки нашата широка представеност, въпросите 

бяха повече, отколкото нашите общи отговори. 

Ще може ли Европа да продължи да сключва търговски договори и да задава 

икономическите, социални и екологични стандарти на света? 

Ще се възстанови ли най-после икономиката на Европа или ще затъне в слаб 

растеж и ниска инфлация през следващите десет години? 

Ще продължи ли Европа да бъде световен водач, когато става дума за борбата за 

правата на човека и основните ценности? 

Ще надигне ли Европа единодушно глас, когато нечия териториална цялост е под 

заплаха в нарушение на международното право? 

Или Европа ще изчезне от международната сцена и ще остави на другите да 

определят облика на света? 

Знам, че тук, в този Парламент, Вие с готовност ще предложите ясни отговори на 

тези въпроси. Нуждаем се обаче от това нашите думи да бъдат последвани от 
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съвместни действия. В противен случай те ще си останат само думи. А само с 

думи изобщо не можем да въздействаме върху международните дела. 

На трето място, трябва да признаем, че единствено с поредната реч няма да 

можем да решим проблемите си. Или с поредната среща на върха. 

Това не са Съединените американски щати, където президентът произнася реч за 

състоянието на Съюза пред двете камари на Конгреса и милиони граждани следят 

всяка негова дума на живо по телевизията. 

В сравнение с това днешната ми реч относно състоянието на Съюза тук, в Европа, 

показва много ясно непълния характер на нашия Съюз. Днес говоря пред 

Европейския парламент. А в петък ще се срещна отделно с държавните 

ръководители в Братислава. 

Тоест, не бива просто да говоря заради Вашите овации и да пренебрегвам онова, 

което държавните ръководители ще кажат в петък. Не бива обаче и да замина за 

Братислава с различно послание от посланието ми към Вас. Трябва да взема 

предвид и двете нива на демокрацията на нашия Съюз, като и двете са еднакво 

важни. 

Ние не сме Съединените европейски щати. Нашият Европейски съюз е много по-

сложен. Да се пренебрегва тази сложност би било грешка, която ще ни подведе към 

погрешни решения. 

Европа може да функционира единствено, ако в подкрепа на нашия общ проект 

речи се произнасят не само в тази почитаема камара, но и в парламентите на всички 

наши държави членки. Европа може да функционира само ако всички ние 

работим за единство и общност, и забравим съперничеството между 

правомощията и институциите. Само тогава Европа ще бъде повече от 

съвкупността от отделните си части. И само тогава Европа може да бъде по-

силна и в по-добро състояние, отколкото е днес. Само тогава ръководителите на 

институциите на ЕС и на националните правителства ще могат да спечелят отново 

доверието на гражданите на Европа в нашия общ проект. 

Защото на европейците им е омръзнало от безкрайни спорове, дрязги и препирни. 

Европейците искат конкретни решения на действително важните проблеми, 

пред които е изправен Съюзът. Те искат повече от обещания, резолюции и 

заключения след срещи на върха. Такива са чували достатъчно често. Европейците 

искат общи решения, последвани от бързо и ефикасно изпълнение. 

Да, нуждаем се от дългосрочна визия. И Комисията ще представи такава 

визия за бъдещето в Бяла книга през март 2017 г. по повод на 60-та годишнина 

на Римските договори. Ще разгледаме начините за укрепване и реформиране на 

нашия икономически и паричен съюз. Ще вземем също така предвид 

политическите и демократичните предизвикателства, пред които нашият Съюз от 

27 държави ще бъде изправен в бъдеще. И разбира се, Европейският парламент, 

както и националните парламенти, ще бъдат привлечени за активно участие в този 

процес. 
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Но сама по себе си визията няма да е достатъчна. Някой, който управлява, някой, 

който отговаря на предизвикателствата на нашето време – ето, от това нашите 

граждани се нуждаят много повече. 

Европа е едно цяло, съставено от много елементи — тя може да функционира 

единствено ако всички теглим в една и съща посока: институциите на ЕС, 

националните правителства и националните парламенти, всички в еднаква степен. 

Трябва да покажем отново, че това е възможно, в определен брой области, в които 

общите решения са най-неотложни. 

Поради това предлагам положителна програма от конкретни действия на 

европейско равнище за следващите дванадесет месеца. 

Защото вярвам, че следващите дванадесет месеца са от решаващо значение, ако 

искаме да обединим отново нашия Съюз. Ако искаме да преодолеем трагичния 

разлом между Изтока и Запада, който се отвори през последните месеци. Ако 

искаме да покажем, че можем да действаме бързо и решително по отношение на 

нещата, които наистина са от значение. Ако искаме да покажем на света, че Европа 

е все още сила, способна на съвместни действия. 

Трябва да се захванем за работа. 

Тази сутрин изпратих писмо с това послание на председателя Шулц и министър-

председателя Фицо. 

Следващите дванадесет месеца са от решително значение за създаването на 

по-добра Европа: 

Европа, която осигурява закрила; 

Европа, която съхранява европейския начин на живот; 

Европа, която предоставя възможности на нашите граждани; 

Европа, която защитава у дома и в чужбина; и 

Европа, която поема отговорност. 

 ЕВРОПА, КОЯТО СЪХРАНЯВА НАЧИНА НИ НА ЖИВОТ 

Убеден съм, че европейският начин на живот е нещо, което си струва да бъде 

съхранено. Имам впечатлението, че мнозина сякаш са забравили какво означава да 

бъдеш европеец. Какво означава да си част от този Съюз на европейци — кое е 

общото между земеделския стопанин в Литва и самотната майка в Загреб, 

медицинската сестра във Валета или студента в Маастрихт. Нека не забравяме защо 

европейските народи избраха да работят заедно. Нека да помним защо безчет хора 

празнуваха по улиците на Варшава на 1-ви май 2004 г. Нека да помним защо 

европейският флаг се развяваше гордо в Пуерта дел Сол на 1-ви януари 1986 г. 

Нека да помним, че Европа е движеща сила, която може да помогне за 

обединението на Кипър — стремеж, в който подкрепям двамата лидери на Кипър. 

Европа, преди всичко останало, означава мир. Не случайно най-

продължителният период на мир в писаната история на Европа започна със 

създаването на Европейските общности. 70 години на траен мир в Европа. При това 
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в един свят с 40 активни въоръжени конфликта, отнемащи живота на 170 000 души 

всяка година. Разбира се, между нас все още има различия. Да, често водим спорове. 

Понякога дори водим борби. Но се борим с думи. И решаваме конфликтите си, 

събрани около масата, а не в окопите. 

Неразделна част от нашия европейски начин на живот са нашите ценности. 

Ценностите на свободата, демокрацията, върховенството на закона. Ценности, 

отстоявани на бойното поле и на трибуните в продължение на векове. Ние, 

европейците, никога няма да приемем полски работници да бъдат тормозени, бити 

или даже убивани по улиците на Харлоу. Свободното движение на работници е 

обща европейска ценност също толкова, колкото и борбата ни срещу 

дискриминацията и расизма. 

Ние, европейците, сме твърдо против смъртното наказание. Защото вярваме в 

стойността на човешкия живот и я зачитаме. 

Ние, европейците, вярваме също и в независимите, ефективни съдебни системи. 

Независимите съдилища упражняват контрол върху правителствата, предприятията 

и гражданите. Ефективните съдебни системи подпомагат икономическия растеж и 

защитават основните права. Ето защо Европа насърчава и защитава върховенството 

на закона. 

Да сме европейци означава също така да сме отворени и да търгуваме със 

съседите си, вместо да водим война с тях. Означава и да сме най-големият 

търговски блок в света, сключил търговски споразумения или водещ преговори по 

такива споразумения с над 140 партньори в целия свят. А търговията означава 

работни места. Защото всеки 1 милиард евро от износ създава 14 000 допълнителни 

работни места в ЕС. И понастоящем над 30 милиона работни места, тоест едно на 

всеки 7 работни места в ЕС, зависят от износа към останалата част на света. 

Именно затова Европа работи за отваряне на пазарите с Канада — един от най-

близките ни партньори, който споделя нашите интереси, нашите ценности, 

зачитането на върховенството на закона и разбирането ни за културно 

многообразие. Търговското споразумение между ЕС и Канада е най-добрата и най-

прогресивната спогодба, договаряна някога от ЕС. И аз ще работя с вас и с всички 

държави членки, за да може това споразумение да бъде ратифицирано възможно 

най-бързо. 

Да си европеец означава да разполагаш с правото личните ти данни да бъдат 

защитени от солидни европейски закони. Защото европейците не обичат дронове 

над главите си, които заснемат всяко тяхно движение. Те не желаят която и да е 

фирма да регистрира всяко тяхно щракване с мишката. Именно затова Парламентът, 

Съветът и Комисията постигнаха споразумение през май тази година по общ 

европейски регламент за защита на данните. Това е солиден европейски закон, 

който се прилага за дружествата, независимо къде се намират, и винаги, когато 

обработват ваши данни. Защото в Европа правото на личен живот е важно. Това е 

въпрос на човешко достойнство. 

Да сме европейци означава също и равни условия за всички. Това означава, че 

работниците следва да получават еднакво заплащане за една и съща работа на едно 
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и също място. Това е въпрос на социална справедливост. Именно затова Комисията 

подкрепя предложението ни относно Директивата за командироването на 

работници. Вътрешният пазар не е място, където работниците от Източна Европа 

могат да бъдат експлоатирани или да им се налагат по-ниски социални 

стандарти. Европа не е Дивият запад, а социална пазарна икономика. 

Равни условия за всички означава също, че в Европа потребителите са защитени от 

картели и от злоупотреби на мощни дружества. Това значи още, че всяко дружество, 

независимо от мащаба си, трябва да плаща данъци там, където генерира печалбата 

си. Това се отнася и за гиганти като Apple, без значение дали пазарната им 

стойност е по-висока от БВП на 165 държави в света. В Европа не приемаме мощни 

предприятия да сключват незаконни задкулисни сделки за данъците си. Нивото на 

данъчно облагане в страни като Ирландия не е наш проблем. Ирландия разполага 

със суверенното право да определи такова ниво на данъчно облагане, каквото 

пожелае. Но не е редно едно дружество да може да избегне плащането на данъци, 

които биха могли да отидат в полза на ирландските семейства и предприятия, 

болници и училища. Комисията следи за тази равнопоставеност. Това е социалната 

страна на конкурентното право. И именно това е европейската идея. 

Да сме европейци означава и съзнанието, че трябва да защитаваме 

работниците и промишлеността ни в един все по-глобализиран свят. Например 

хилядите, които рискуват да загубят работата си в Госли, Белгия, където именно 

благодарение на законодателството на ЕС работодателят ще трябва понастоящем 

да проведе истински социален диалог. А работниците и органите на местната власт 

могат да разчитат на европейската солидарност и на помощта от фондовете на ЕС. 

Да сме европейци означава и да защитаваме стоманодобивната си промишленост. 

Вече сме въвели 37 антидъмпингови и антисубсидийни мерки, за да защитим 

стоманодобивната си промишленост от нелоялна конкуренция. Но е необходимо да 

направим повече, тъй като свръхпроизводството в някои части на света принуждава 

европейските производители да преустановят дейността си. Това е причината, 

поради която тази година посетих Китай два пъти, с цел намиране на решение по 

въпроса за свръхкапацитета. Това е и причината, поради която Комисията 

предложи да се промени правилото за „по-ниското мито”. Съединените 

американски щати облагат китайската стомана с 265 % вносно мито, но тук, в 

Европа, някои правителства настояваха в продължение на години за намаляване на 

митата върху нея. Призовавам всички държави членки и този Парламент да 

подкрепят Комисията в укрепването на инструментите ни за защита на 

търговията. Не бива да бъдем наивни свободни търговци, а обратно - трябва да сме 

в състояние да реагираме на дъмпинга също толкова остро, колкото и Съединените 

щати. 

Важна част от нашия европейски начин на живот, която бих искал да съхраним, е 

нашият селскостопански отрасъл. Комисията винаги ще поддържа земеделските ни 

стопани, особено когато преминават през трудни моменти, какъвто е сегашният. 

Миналата година млекопреработвателната промишленост беше засегната от 

забрана, наложена от Русия. По този повод Комисията мобилизира 1 милиард евро 

в подкрепа на млекопроизводителите, за да им помогне да стъпят отново на краката 

си. Защото за мен е неприемливо млякото да бъде по-евтино от водата. 
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Да сме европейци - за повечето от нас това включва и еврото. По време на 

световната финансова криза еврото остана силно и ни защити от още по-голяма 

нестабилност. То е водеща световна валута и носи огромни, често невидими 

икономически ползи. Страните от еврозоната спестиха тази година 

50 милиарда евро от лихвени плащания благодарение на паричната политика на 

Европейската централна банка. Това са допълнителни 50 милиарда евро, които 

финансовите ни министри могат и би следвало да инвестират в икономиката. 

Марио Драги поддържа стабилността на нашата валута. И той допринася в по-

голяма степен за заетостта и растежа, отколкото много от нашите държави членки. 

Да, ние, европейците, претърпяхме историческа финансова и дългова криза. Но 

истината е, че през 2009 г. публичният дефицит в еврозоната възлизаше средно на 

6,3 % , а днес е под 2 %. През последните три години почти 8 милиона души 

намериха работа. Един милион само в Испания — страна, която продължава да 

демонстрира забележително възстановяване от кризата. Ще ми се това да се 

припомня по-често — навсякъде в Европа, където се изказват демократично 

избрани политици. Защото в нашия незавършен Съюз европейското лидерство не е 

в състояние да замени националното лидерство. 

Европейските държави трябва да защитават основите на нашето единство. 

Друг не може да го стори вместо тях. Те обаче могат. Ние можем да бъдем 

обединени, въпреки че сме различни. Великите демократични народи на Европа не 

бива да се огъват пред ветровете на популизма. Европа не бива да трепери пред 

лицето на тероризма. Не. Държавите членки трябва да изградят една Европа, която 

защитава. И ние, европейските институции, трябва да им помогнем да изпълнят 

това обещание. 

 ЕВРОПА, КОЯТО ТИ ДАВА ПОВЕЧЕ ВЪЗМОЖНОСТИ 

Европейският съюз следва не само да пази нашия европейски начин на живот, но и 

да предостави възможност на европейците да участват пълноценно в него. Трябва 

да работим за Европа, която ще дава повече възможности на нашите граждани и на 

нашата икономика. А днес и гражданите, и икономиката ни обитават дигиталното 

пространство. 

Цифровите технологии и цифровите комуникации проникват във всички 

аспекти на живота. За да бъдат достъпни е необходим само високоскоростен 

интернет. Трябва да бъдем омрежени. Това е необходимо на икономиката ни. Това 

е необходимо на хората. Затова трябва още сега да инвестираме в тези връзки към 

интернет. Ето защо днес Комисията предлага реформа на европейските пазари в 

областта на далекосъобщенията. Искаме да създадем нова правна уредба, която да 

привлича и да дава възможност за инвестиции във връзките към интернет. 

Предприятията следва да могат да планират своите инвестиции в Европа през 

следващите 20 години. Защото, ако инвестираме в нови мрежи и услуги, това ще 

разкрие най-малко 1,3 милиона нови работни места през следващото десетилетие. 

Всеки трябва да може да се възползва от връзката към интернет. 

Ето защо днес Комисията предлага до 2025 г. в целия Европейски съюз изцяло 

да се въведе 5G — петото поколение мобилни комуникационни системи - това 
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може да доведе до създаването на допълнителни два милиона работни места в ЕС. 

Когато всички имат връзка с интернет, тогава няма да има значение къде живееш 

или какви доходи имаш. Затова днес предлагаме до 2020 г. всяко европейско 

селище и всеки град да се оборудват сбезплатен безжичен достъп до интернет в 

основните центрове на обществения живот. 

Понеже светът става цифров, ние трябва да насърчаваме нашите творци и хора на 

изкуството и да защитаваме техните произведения. Хората на изкуството и 

творците са бисерът в нашата корона. Творчеството не е хоби. То е професия. И е 

част от нашата европейска култура. Искам журналистите, издателите и авторите да 

получават справедливо възнаграждение за работата си, независимо дали я вършат в 

редакцията или у дома, независимо дали тя се разпространява офлайн или онлайн, 

независимо дали се публикува с печатарска машина или се добавя като 

хипервръзка в интернет. С предложеното днес преразглеждане на уредбата за 

авторското право в Европа правим точно това.  

Да предоставим възможности на икономиката си означава да инвестираме не 

само във връзката към интернет, но и в създаването на работни места. 

Ето защо Европа трябва масирано да инвестира в младите си хора, в търсещите 

работа, и в стартиращите си предприятия. 

Планът за инвестиции за Европа на стойност 315 милиарда евро, който приехме 

заедно тук, в този Парламент точно преди дванадесет месеца, събра 

116 милиарда евро инвестиции — от Латвия до Люксембург — само през първата 

година от функционирането си. Над 200 000 малки и стартиращи предприятия в 

Европа получиха заеми. И над 100 000 души намериха нови работни места. Това 

стана благодарение на новия Европейски фонд за стратегически инвестиции, който 

предложих, моята Комисия разработи, а вие тук, в Европейския парламент, 

подкрепихте и приехте за рекордно време. А сега правим още една крачка напред. 

Днес предлагаме да се удължи двойно срокът на действие на фонда и да се удвои 

финансовият му капацитет. С Вашата подкрепа ще гарантираме, че нашият фонд 

ще осигури до 2020 г. инвестиции от общо най-малко 500 милиарда— половин 

трилион евро. И ще работим допълнително, за достигнем 630 милиарда евро до 

2022 г. Разбира се, с приноса на държавите членки можем да го постигнем дори по-

бързо. 

Наред с тези усилия за привличане на частни инвестиции трябва да създадем и 

подходящи условия за инвестиране. Европейските банки са в много по-добро 

състояние, отколкото преди две години, благодарение на общите ни европейски 

усилия. Европа се нуждае от своите банки. Но икономика, която е почти изцяло 

зависима от банковото кредитиране, подкопава финансовата стабилност. От това 

страда и бизнесът, както стана видно по време на финансовата криза. Ето защо 

трябва да ускорим работата си по съюза на капиталовите пазари. Комисията 

представя днес пред вас конкретна пътна карта за това. 

Съюзът на капиталовите пазари ще направи по-устойчива финансовата ни система. 

На предприятията ще се даде по-лесен и по-разнообразен достъп до финансиране. 

Представете си, че стартиращо предприятие във Финландия не може да получи 

банков заем. В момента възможностите са много ограничени. Съюзът на 
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капиталовите пазари ще предостави алтернативни източници на финансиране от 

жизненоважно значение, за да се помогне на стартиращите предприятия — бизнес 

ангели, рисково инвестиране, пазарно финансиране. Само един пример — преди 

близо година ние представихме предложение, чрез което ще се улесни 

предоставянето на заеми от банките. Чрез него може да се освободи допълнително 

финансиране в размер до 100 милиарда евро за предприятията от ЕС. Ето защо нека 

да ускорим приемането му. Успехът на нашия План за инвестиции надмина всички 

очаквания в Европа, тъй че сега ще го приложим и в световен мащаб. Нещо, за 

което призоваха много от вас и много държави членки. 

Днес стартираме амбициозен инвестиционен план за Африка и съседните на 

ЕС страни, който има потенциал да привлече инвестиции в размер на 

44 милиарда евро. Те могат да достигнат до 88 милиарда евро, ако държавите 

членки се включат активно в това начинание. Този план функционира на същия 

принцип като вътрешният План за инвестиции: ще използваме публично 

финансиране като гаранция за привличането на публични и частни инвестиции за 

създаването на реални работни места. 

Това ще допълни помощта ни за развитие и ще допринесе за преодоляване на една 

от първопричините за миграцията. Като се има предвид, че икономическият растеж 

в развиващите се страни е на най-ниското си равнище от 2003 г. насам, това е от 

изключително значение. Новият план ще предложи жизненоважна помощ за хората, 

които в противен случай биха били принудени да предприемат опасни пътешествия 

в търсене на по-добър живот. 

Успоредно с инвестициите за подобряване на условията в чужбина, ние също 

така трябва да инвестираме и у нас, за да отговорим на хуманитарните кризи. 

И преди всичко - трябва да инвестираме в нашите млади хора. 

За мен е неприемливо Европа да бъде и да остане континент на младежката 

безработица. Неприемливо е, че сегашните млади хора може да се окажат първото 

поколение от 70 години насам, което е по-бедно от родителите си. Разбира се, това 

е задача преди всичко на националните правителства. Но Европейският съюз може 

да подкрепи усилията им. Правим това с Гаранцията на ЕС за младежта, чието 

начало беше поставено преди три години. Ръководената от мен Комисия повиши 

ефективността и ускори изпълнението на Гаранцията за младежта. 

Над 9 милиона млади хора вече са се възползвали от тази програма. Това са 

9 милиона млади хора, които са намерили работа, стаж или чиракуване 

благодарение на ЕС. И ние ще продължаваме да разгръщаме Гаранцията за 

младежта в цяла Европа, подобрявайки квалификациите на европейците и 

обхващайки най-нуждаещите се региони и младежи. 

Правим същото и с програмите „Еразъм“ — от които са се възползвали вече 5 

милиона студенти. Младите хора се движат, пътуват, работят, учат и стажуват в 

страните от ЕС благодарение на „Еразъм“. А на всеки 3-ти млад студент по 

„Еразъм+“ е била предложена работа в предприятието, в което е бил на стаж. 

Можем да направим и повече. В Европа има много млади хора с обществено 

съзнание, които желаят да да дадат свой принос за обществото и да проявят 

солидарност. Можем да им създадем възможността да го сторят. 
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Солидарността е свързващият елемент, който поддържа целостта на нашия 

Съюз. 

Думата солидарност се среща 16 пъти в Договорите, които всички държави членки 

са приели и ратифицирали. Европейският бюджет е нагледно доказателство за 

финансова солидарност. Налице е забележителна солидарност, когато става въпрос 

за съвместно прилагане на европейски санкции заради нарушаването на 

международното право, извършено от Русия. Еврото е израз на солидарност. 

Нашата политика за развитие е силен сигнал за солидарност, отправен навън. Дори 

когато говорим за управлението на кризата с бежанците, вече виждаме солидарност. 

Убеден съм, че е необходима много повече солидарност. Но също така знам, че 

солидарността трябва да бъде дадена доброволно. Тя трябва да бъде от сърце. Не 

може да се получи по принуда. Ние проявяваме готовност за солидарност най-вече 

тогава, когато сме изправени пред извънредни ситуации. Когато горяха хълмовете в 

Португалия, италиански самолети гасяха пламъците. Когато поради наводненията 

спря електричеството в Румъния, осветлението се включи отново благодарение на 

шведски генератори. Когато хиляди бежанци пристигнаха на гръцките брегове, те 

бяха подслонени в словашки палатки. 

В същия дух Комисията предлага днес да се създаде европейски корпус за 

солидарност. Младите хора в целия ЕС ще могат доброволно да окажат помощ там, 

където тя е най-необходима, за да се реагира при кризисни ситуации, като 

например кризата с бежанците или неотдавнашните земетресения в Италия. Искам 

този европейски корпус за солидарност да започне да действа до края на годината. 

И до 2020 г. в него да участват първите 100 000 млади европейци. Като се 

присъединят доброволно към европейския корпус за солидарност, тези млади хора 

ще могат да развиват уменията си и да получат не само работа, но и безценен 

човешки опит. 

 ЕВРОПА, КОЯТО ЗАЩИТАВА 

Европа-закрилницата - това е и Европа-защитницата у дома и в чужбина. 

Трябва да се защитаваме срещу тероризма. 

От бомбените атентати в Мадрид през 2004 г. досега в Европа бяха извършени над 

30 терористични нападения, като само през миналата година те бяха 14 на брой. 

Над 600 невинни души загинаха в градове като Париж, Брюксел, Ница или Ансбах. 

Както бяхме рамо до рамо в скръбта, така трябва да бъдем единни и в отговора си. 

Варварските актове през изминалата година ни показаха още веднъж за какво се 

борим — за европейския начин на живот. Изправени пред най-мрачния облик на 

човешката природа, ние трябва да останем верни на ценностите и на самите себе си. 

А самите ние – това са нашите демократични и плуралистични общества, отворени 

и толерантни. Но тази толерантност не може да бъде за сметка на нашата сигурност. 

Ето защо Комисията, която оглавявам, определи сигурността като приоритет от 

самото начало — ние квалифицирахме тероризма като престъпление, а 

чуждестранните бойци като престъпници в целия ЕС, взехме мерки по отношение 

на огнестрелните оръжия и финансирането на тероризма, работихме с интернет 
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компаниите за премахване на онлайн терористичната пропаганда и се борихме 

срещу радикализацията в европейските училища и затвори. 

Но може да се направи повече. 

Трябва да знаем кой пресича границите ни. Ето защо ще защитаваме границите си с 

новата Европейска гранична и брегова охрана, която понастоящем е в процес на 

официално приемане от Парламента и Съвета, само девет месеца след датата, на 

която Комисията я предложи. Frontex вече има над 600 служители на място по 

границата с Турция в Гърция и над 100 в България. Сега институциите на ЕС и 

държавите членки следва да работят в много тясно сътрудничество и бързо да 

спомогнат за създаването на новата агенция. Бих искал да видя най-малко 

200 допълнителни гранични служители и 50 допълнителни превозни средства по 

външните граници на България още през октомври. Ще защитаваме границите си и 

чрез строг контрол на всички пресичащи ги лица, който ще бъде приет до края на 

годината. Всеки път, когато някой влиза или излиза от ЕС, за него ще има запис: 

кога, къде и защо го прави. До ноември ще предложим Европейска система за 

информация за пътуванията — автоматизирана система за издаване на разрешения 

да се пътува до Европа. По този начин ще знаем кой пътува до Европа дори преди 

да пристигне тук. А ние всички се нуждаем от тази информация. Колко пъти през 

последните месеци научавахме за случаи, в които информацията е съществувала в 

база данни в някоя държава, но така и не е достигнала до органите в друга държава, 

които биха могли да се възползват от нея по предназначение? Сигурността на 

границите също предполага, че обменът на информация и на разузнавателни данни 

трябва да бъде приоритет. За тази цел ще укрепим Европол — европейската 

агенция, действаща в подкрепа на националните правоприлагащи органи — като ѝ 

осигурим по-добър достъп до бази данни и повече ресурси. Звеното за борба срещу 

тероризма, което понастоящем разполага с персонал от 60 души, не може да 

предоставя необходимата подкрепа 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата. 

Европа, която осигурява закрила, защитава нашите интереси и извън нашите 

граници. 

Фактите са ясни: светът става все по-голям. А ние ставаме все по-малки. Днес ние, 

европейците, съставляваме 8 % от населението на света, а през 2050 г. ще бъдем 

само 5 % от него. Тогава няма да има нито една държава от ЕС сред водещите 

световни икономики. Но ЕС заедно? Ние все още ще продължаваме да оглавяваме 

класациите. Враговете ни биха желали да се разцепим. Нашите конкуренти биха 

имали полза от един разрив помежду ни. Само заедно ние сме и ще продължим да 

бъдем сила, с която останалите трябва да се съобразяват. Да, Европа се гордее с 

факта, че е „мека сила“ от глобално значение, но нека не бъдем наивни.„Меката 

сила“ не е достатъчна, когато в съседство положението става все по-опасно. 

Например бруталната война за надмощие в Сирия. Последиците от нея за Европа са 

непосредствени. Нападенията в нашите градове се извършват от терористи, 

обучени в лагерите на Даеш. Но къде е Съюзът, къде са неговите държави членки 

при преговорите за уреждане на конфликта? 

Федерика Могерини, нашият върховен представител и мой заместник-председател, 

върши чудесна работа. Но тя трябва да се превърне в наш европейски министър на 
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външните работи, чрез който всички дипломатически служби, било то на големите 

или на малките държави, обединяват своите усилия за увеличаване на влиянието ни 

в международните преговори. Ето защо днес призовавам за създаването 

на Европейска стратегия за Сирия. Федерика следва да бъде на масата за преговори, 

когато се обсъжда бъдещето на Сирия. Така Европа ще може да спомогне за 

възстановяването на една мирна сирийска нация и на плуралистично и толерантно 

гражданско общество в Сирия. 

Европа трябва да стане по-силна. Това е валидно най-вече за 

нашата политика в областта на отбраната. Европа не може повече да си 

позволява да използва наготово военната мощ на други или да оставя Франция сама 

да защитава честта ѝ в Мали. Трябва да поемем отговорност за защитата на нашите 

интереси и на европейския начин на живот. През последното десетилетие 

участвахме в над 30 граждански и военни мисии на ЕС от Африка до Афганистан. 

Но без постоянна структура не можем да действаме ефективно. Забавят се спешни 

операции. Имаме отделни централни щабове за паралелни мисии, дори когато те се 

извършват в една държава или град. Време е да имаме единен централен щаб за 

тези операции. 

Трябва да се стремим към общи военни ресурси, които в някои случаи да 

принадлежат на ЕС. Това, разбира се, трябва да се осъществява при цялостно 

взаимно допълване с НАТО. Аргументите в полза на това са ясни. Липсата на 

сътрудничество по въпросите на отбраната струва на Европа между 25 и 100 

милиарда евро годишно. Пари, които бихме могли да използваме за толкова други 

неща. Може да стане. В момента изграждаме многонационален флот от самолети за 

зареждане с гориво във въздуха. Нека да възпроизведем този пример и в други 

области. За да имаме силна европейска отбрана, европейската отбранителна 

промишленост трябва да се стреми към иновации. Ето защо преди края на тази 

година ще предложим да се създадеЕвропейски фонд за отбрана, който да 

поощрява максимално научните изследвания и иновациите в тази област. 

Договорът от Лисабон позволява на държавите членки, които желаят това, да 

обединят своя отбранителен капацитет под формата на постоянно структурирано 

сътрудничество. Мисля, че сега е моментът да се възползваме от тази възможност. 

И се надявам, че нашата среща във формат от 27 държави членки в Братислава след 

няколко дни ще представлява първата политическа стъпка в тази посока. Защото 

единствено чрез съвместна работа Европа ще бъде в състояние да се защитава у 

дома и в чужбина. 

ЕВРОПА, КОЯТО ПОЕМА ОТГОВОРНОСТ 

На последно място искам да говоря за отговорността. За поемането на отговорност 

за изграждането на такава Европа, която закриля гражданите си. 

Призовавам всички институции на ЕС и всички държави членки на ЕС да 

поемат отговорност. Трябва да престанем с вечното повтаряне, че когато има 

успех, той е национален, а неуспехът — европейски. Ако не го направим, нашият 

общ проект няма да оцелее. Трябва да помним каква е целта на нашия Съюз. Затова 

призовавам всички 27 ръководители, които ще дойдат в Братислава, да помислят 

за три причини, поради които се нуждаем от Европейския съюз. Три неща, за чиято 
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защита са готови да поемат отговорност. И за които после са готови да постигнат 

бързи резултати. 

Бавното изпълнение на дадените обещания е явление, което все повече заплашва да 

подкопае доверието в Съюза. Да вземем за пример Парижкото споразумение. Ние, 

европейците, сме световните лидери в мерките за опазване на климата. Именно с 

посредничеството на Европа стана реалност първото по рода си правно обвързващо, 

световно споразумение по въпросите на климата. Европа изгради амбициозната 

коалиция, която направи възможно споразумението в Париж. Но в момента Европа 

се колебае да даде пример и да бъде сред първите, които ще ратифицират нашето 

споразумение. До момента само Франция, Австрия и Унгария са го ратифицирали. 

Призовавам всички държави членки и този парламент да изиграят своята роля през 

следващите не месеци, а седмици. Трябва да бъдем по-бързи. Нека Парижкото 

споразумение бъде ратифицирано сега. Възможно е. Това е въпрос на политическа 

воля. И тук става дума за влиянието на Европа на световната сцена. 

Европейските институции също трябва да поемат отговорност. 

Поисках от всички комисари да бъдат в готовност през следващите две седмици да 

обсъждат състоянието на нашия Съюз в националните парламенти на държавите, 

които познават най-добре. От началото на моя мандат комисарите от моя екип 

осъществиха над 350 посещения в националните парламенти. И искам сега да го 

правят дори още по-често. Защото Европа може да бъде изградена само съвместно 

с държавите членки, а не в противоборство с тях. 

Трябва също така без колебание да го казваме, когато не на нас се пада 

отговорността за вземането на някои решения. Не е редно, когато държавите от ЕС 

не могат да се споразумеят помежду си дали да забранят употребата на глифозат в 

хербицидите, Парламентът и Съветът да принуждават Комисията да вземе решение. 

Затова ще променим тези правила, тъй като демокрацията не изглежда така. 

Комисията трябва да поеме отговорност в качеството си на политическа, а не 

на технократска сила. Една политическа Комисия се вслушва в мненията на 

Европейския парламент, на всички държави членки и на гражданите. И тъкмо 

понеже се вслушва, моята Комисия оттегли 100 предложения през първите две 

години от мандата ни, представи 80 % по-малко инициативи в сравнение с 

последните 5 години и започна задълбочен преглед на цялото действащо 

законодателство. Защото само като съсредоточим усилията си върху областите, в 

които Европа може да осигури истинска добавена стойност и да постигне резултати, 

ние можем да направим Европа по-добро и по-надеждно място. 

Да си политически орган означава също незабавно да коригираш технократски 

грешки, ако са били допуснати. Комисията, Парламентът и Съветът съвместно 

решиха да премахнат таксите за роуминг. Това е обещание, което ще изпълним. Не 

само за пътуващите по работа, които отиват в чужбина за два дни. Не само за 

почиващите, които прекарват две седмици на слънце. Но и за трансграничните 

работници. И за милионите студенти по програма „Еразъм“, които учат в чужбина 

в продължение на един или два семестъра. Ето защо аз оттеглих проекта, който 

един добронамерен служител беше изготвил през лятото. Проектът не беше 
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технически неправилен. Но в него не беше схваната същността на обещаното. И 

още следващата седмица ще ви бъде представен нов, по-добър проект. В чужбина 

или у дома – мобилните разговори ще струват еднакво. 

Да бъдем политически орган ни позволява също да прилагаме Пакта за стабилност 

и растеж, следвайки здравия разум. Създаването на Пакта беше плод на теорията. 

Прилагането му за мнозина се превърна в доктрина. И днес Пактът е догма за някои. 

На теория, когато една държава допусне дълг над 60 процента, дори да е само с 

един знак след десетичната запетая, тя следва да бъде наказана. В реалния свят 

обаче трябва да се разберат причините за дълга. Трябва да се опитаме да 

подкрепяме, а не да наказваме полаганите усилия за реформи. За тази цел се 

нуждаем от отговорни политици. И ще продължим да прилагаме Пакта не по 

догматичен начин, а със здрав разум и с гъвкавостта, която предвидливо вложихме 

в правилата. 

И накрая, поемането на отговорност означава също така да се отчитаме пред 

гласоподавателите. Ето защо ще предложим промяна на абсурдното правило, 

според което членовете на Комисията трябва да се оттеглят от функциите си, ако 

желаят да се кандидатират в европейските избори. Германският канцлер, чешкият, 

датският или естонският премиер не спират да вършат работата си, когато се 

кандидатират за преизбиране. Комисарите също не следва да правят това. Ако 

искаме Комисия, която отговаря на нуждите на реалния свят, ние трябва да 

насърчаваме комисарите да се стремят към тъй важната срещас демокрацията. А не 

да им пречим. 

 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Уважаеми членове на Парламента, 

Аз съм на възрастта на европейския проект, който догодина, през март 2017 г., 

навършва 60 години. 

Цял живот съм живял и работил за него. 

Баща ми вярваше в Европа, защото вярваше в стабилността, правата на 

работниците и социалния напредък. Защото прекрасно разбираше, че мирът в 

Европа е ценен, но и крехък. 

Вярвам в Европа, тъкмо защото моят баща ми предаде тези ценности. А какво ние 

предаваме на децата си днес? Какво ще наследят те от нас? Съюз, който се разпада 

в разединението си? Съюз, който е забравил миналото си и няма визия за 

бъдещето? Нашите деца заслужават нещо по-добро. 

Те заслужават Европа, която съхранява начина им на живот. 

Те заслужават Европа, която им предоставя възможности за действие и ги защитава. 

Те заслужават Европа, която закриля. 

Време е всички ние — институциите, правителствата и гражданите — да поемем 

отговорност за изграждането на тази Европа. Заедно. 
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Коментирайки речта на президента Юнкер за състоянието на Съюза, Luca 

Visentini,  Генерален секретар на Европейската конфедерация на 

профсъюзите, каза: 

"Приветствам обещанието за удвояване на инвестиционния план и 

продължаването на Гаранцията за младежта. В същото време аз съм 

разочарован, че той не обяви нови мерки за справяне с ниските заплати, 

несигурната работа или експлоатацията на работниците мигранти. Ясно е също 

така,  все още е необходимо да се окаже натиск за повече публични инвестиции, 

като част от плана Юнкер." 

" Много  е добре да се атакува популизмът, но ако хората нямат качествени 

работни места, достойно заплащане и прилични жилища, както и достъп до 

добри здравни услуги и образование, популизмът ще продължи да процъфтява. Аз 

очаквах някои конкретни предложения за обещания Европейски стълб на 

социалните права. ." 

"Президентът Юнкер правилно съжалява за социалния дъмпинг, но не направи 

ново предложение за справяне с него. Въпреки това, ЕКП ще го подкрепи в 

отстояване на предложеното преразглеждане от Комисията на Директивата за 

командированите работници." 

 

Октомври 2016. Европейски парламент: 

„Законодателен влак“ следи напредъка по 10-те 

приоритета на ЕС 

След като оглави Европейската комисия през 2014 година, Юнкер представи 

визията си пред ЕП за своя петгодишен мандат (2014-2019 г.). Тя включваше 10 

ключови политически насоки, върху които трябваше да се съсредоточи работата на 

европейските институции, сред които бяха икономически растеж, нови работни 

места, стимулиране на инвестициите и развитие на дигиталната икономика. 

Заложените в програмата на Комисията приоритети изискват ново законодателство. 

Ново  приложение  на Парламента „законодателен влак“ проследява конкретните 

инициативи, тяхното развитие и текущ статус.  Когато кликнете върху определен 

вагон, може да разгледате всички подробности за съответния законодателен акт, 

към кой пакет принадлежи, с кои други приоритети е свързан (ако има такива. 

Можете също така да видите, ако някои предложения са блокирани и къде това се е 

случило. Приложението е насочено единствено към мониторинг на приоритетите, 

изложени от председателя на Комисията. То не обхваща цялостното  

законодателство на ЕС и всички теми, обсъждани и гласувани в Европейския 

парламент. 

Допълнителна информация 

• Законодателен влак: напредъкът по приоритетите на ЕС: http://www.legislative-

train.eu 

• Материал на Изследователската служба на ЕП: Приоритетите на Жан-Клод 

Юнкер: 
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https://epthinktank.eu/2016/05/24/the-juncker-commissions-ten-priorities-state-of-play-

in-2016/ 

• Изследване за ползите от европейските политики: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/etudes/join/2014/510983/IPOLEAVA_ 
ET(2014)510983_EN.pdf 

 

12.09.2016 г. Жак Делор
19

. Възстановяване на Европа, 

изградена върху ценности, за нейната младеж 

Вотът за Brexit подчерта необходимостта да се възстановят ценностите, които бяха 

основа за създаването на Европа, за да се преборим с възхода на национализма, 

популизма и антиевропейските настроения, пише Жак Делор, бивш председател на 

Европейската комисия и почетен гражданин на Европа, в подкрепа на Общото 

становище "Нова Европа за хората, планетата и просперитет за всички"
20

, 

подписано от 177 синдикални и неправителствени организации, между  които и 

ЕКП. 

Резултатът от вота на британски референдум за ЕС е само последната от поредица 

сериозни кризи в Европа през последните години. Това е предупредителен сигнал, 

който показва необходимостта да се проведе съществен дебат за това как можем да 

възстановим ценностите, които бяха в основата на създаването на Европа и дори да 

засилим тези ценности, за да се преборим с възхода на национализма, популизма и 

анти европейските настроения. 

Важно е да има благосъстоянието на нашата планета и нейните хора като основа за 

нашата визия за Европа, а не фондов пазар и чисто номинален икономически 

растеж. Тази идея всъщност не е нищо ново: след първата среща на високо равнище 

в Рио през 1992 г., ние вече бяхме започнали да изграждаме Европа, основана на 

трите измерения на устойчивото развитие: икономическо, социално и екологично. 

От 1995 г., тази визия постепенно беше ерозирана и заменена от един все по-тесен 

фокус върху икономическия растеж. В резултат, постиженията на Европа като 

световен лидер в екологичните стандарти, борбата срещу изменението на климата, 

опазването на здравето и на потребителите, премахването на бедността и 

насърчаване на правата на човека, вече не се считат за успех, който да празнуваме, 

а по-скоро като бюрокрация, която трябва да бъде елиминирана в интерес на 

краткосрочната икономическа печалба. 

Лидерите, които се събират на 16 септември в Братислава, за да обсъдят бъдещето 

на Европа трябва да излязат с нова позитивна визия за Европа, да се свърже отново 

с европейските граждани и да си възвърне доверието им. Това е, за което призовава 

една група от 177 граждански организации и синдикати, по инициатива на WWF, 

CONCORD, ETUC и Европейския младежки форум. 

                                                 
19

 Жак Делор, бивш председател на Европейската комисия и почетен гражданин на Европа 
20

 http://www.euractiv.com/wp-content/uploads/sites/2/2016/09/Common-statement-A-new-Europe-for-

people-planet-and-Prosperity-for-all.pdf 
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Аз се присъединявам към настоящия призив, тъй като споделям тяхната надежда. 

За да се вдъхне нов живот на Европа, трябва да се обърне особено внимание на по-

младото поколение, което в Обединеното кралство и в останалата част от Европа, 

споделя тези ценности и се чувстват европейци, но вече не желаят да се ангажират, 

тъй като те са загубили вяра в традиционните политици. Това е поколението, което 

повече от всеки друг може да доведе до обновяване на Европа и което трябва да се 

включи в тази борба за по-добър свят. 

Дебатът за бъдещето на ЕС вече е започнал и ние трябва да гарантираме, че Европа 

приема трансформационната промяна, чрез глобалния дневен ред за устойчивото 

развитие и споразумението за климата от Париж. Необходима е решителна промяна 

в посоката на политиката, за да превърнат тези международни ангажименти в 

действие, в които хора, планетата, благоденствието за всички и мира са в челните 

позиции. От Европа, като най-големия икономически играч в света, зависи да води 

по пътя с една смела и решителна всеобхватна стратегия за устойчиво развитие, 

която ще ръководи всички вътрешната и външни дейности през следващите 

десетилетия. 

В това време на криза за европейската идентичност, от съществено значение за ЕС 

е да покаже, че не е парализирана, но е готова да действа като водеща сила в 

отговор на многото предизвикателства, пред които сме изправени: борбата срещу 

изменението на климата, увеличаване на неравенството, необходимостта да се 

гарантира устойчиво и приобщаващо развитие, насърчаване на правата на човека и 

гарантирането, че никой не е забравен. 

Ние призоваваме всеки, особено младите хора на Европа, да не бъдат просто 

зрители в идните дни и месеци. Ние трябва да бъдем активни участници в 

изграждането на колективен отговор на предизвикателствата пред нашия 

континент и нашия свят. 

 


