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На 5 февруари 2014 г. Европейският парламент реши, в съответствие с член 304 от Договора за 
функционирането на Европейския съюз, да се консултира с Европейския икономически и 
социален комитет относно 
 

„Структура и организация на социалния диалог в контекста на истински 
Икономически и паричен съюз (ИПС)“ 
проучвателно становище. 

 
Специализирана секция „Заетост, социални въпроси и гражданство“, на която беше възложено 
да подготви работата на Комитета по този въпрос, прие своето становище на 27 август 2014 г. 
 
На 501-вата си пленарна сесия, проведена на 10 и 11 септември 2014 г. (заседание 
от 10 септември), Европейският икономически и социален комитет прие настоящото 
становище със 169 гласа „за“, 1 глас „против“ и 9 гласа „въздържал се“. 
 

* 
 

* * 
 
1. Препоръки и заключения 
 
1.1 Социалният диалог на равнището на ЕС е вътрешно присъщ елемент на европейския 

проект и на политиките и действията за излизане от кризата с цел постигане на растеж 
и заетост, които трябва задължително да се основават на богатството на социалния 
диалог на всички равнища – национално, секторно, териториално и фирмено. 

 
1.2 Социалният диалог е двустранен процес между социални партньори, допълнен от 

тристранната консултация с европейските институции и политически инстанции и 
различни форми на консултация на европейско и национално равнище. 

 
1.3 Трябва да се прави ясно разграничение между социалния диалог, предмет на 

настоящото становище, и гражданския диалог: и двата вида диалог съществуват. Те не 
биха могли да бъдат смесвани, тъй като на европейско равнище Договорът определя 
участниците, компетенциите и процедурите на социалния диалог, предоставяйки на 
социалните партньори почти законодателна роля в областта на условията на труд в 
широкия смисъл на понятието, но и не трябва да бъдат затворени един към друг. 
Самите европейски социални партньори вече разшириха сферите си на участие, 
възприемайки открит подход, и провеждат конкретни действия с някои европейски 
сдружения и НПО. 
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1.4 Социалните партньори трябва да продължат да укрепват своята самостоятелност и 
капацитет за колективно договаряне. Европейските институции трябва да вземат 
предвид съвместната им декларация относно управлението от октомври 2013 г.1 
Институциите, и в частност Комисията, трябва да улесняват европейския социален 
диалог и да подкрепят конкретното прилагане на неговите постижения както на 
междусекторно, така и на секторно равнище. 

 
1.5 Социалните партньори трябва да укрепят и ефективността на прилагане на 

автономните си споразумения, за да обхванат всички страни и да гарантират на всички 
работници и на всички предприятия на територията на Европейския съюз правилно 
прилагане на правата, определени в тези споразумения, в съответствие с националните 
законодателства и практики. 

 
1.6 Понякога сложността и мащабът на предизвикателствата, породени от кризата и от 

икономическите и социални промени, предполагат сътрудничество с други 
представителни участници от гражданското общество при зачитане на отговорностите 
и правомощията на всеки от тях. 

 
2. От ЕОВС до ИПС - значението на социалните партньори и на социалния диалог в 

европейския проект 
 
2.1 Ангажираността на синдикалните и на работодателските организации в европейския 

проект не се е развила по необходимост, а поради убеждението, въпреки различията, че 
Европейската общност е единственият начин да се обединят нашите народи в мир, 
демокрация, икономически растеж и социален прогрес. Следователно историята на 
участието на социалните партньори в развитието на европейския проект, от ЕОВС до 
ИПС, отразява този основен ангажимент и доказва решаващата роля на работодателите 
и на синдикатите, която те са играли и трябва да продължат да играят в настоящия етап 
на ИПС в отговор на произтичащите от кризата конюнктурни предизвикателства и 
структурните промени в нашите държави. В този контекст ИПС трябва да осигури 
икономическо и социално възстановяване на всички страни от Европейския съюз, което 
да е устойчиво и да създава качествени работни места. Той трябва да ангажира всички 
действащи лица в рамките на техните отговорности. Освен това европейското 
измерение на социалния диалог трябва да отчете и контекста на глобализацията и да 
даде възможност на ЕС да участва в процеса на глобално регулиране, необходим, за да 
се гарантира, както беше посочено от ЕИСК в становището му от май 2007 г.2, 
„човешки аспект на глобализацията, както и на европейската интеграция“, който да се 
превърне в „дело на гражданите и на организираното гражданско общество“. 

 

                                                      
1 

 http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/2014/socjointcontrib_ags2014.pdf. 
2 

 ОВ C 175, 27.7.2007 г., стр. 57. 
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2.2 Със своя специфичен опит Консултативният комитет на ЕОВС доказа своята 
ефикасност във всеки един от аспектите, интересуващи индустриалците и работниците, 
а именно: индустриалната политика, развитието на пазара, инструментите за социална 
намеса, техническата и социалната изследователска дейност. Ето защо в договорите 
следваше да се запазят – и би трябвало да бъдат доразвити – от една страна, 
разпоредбите, касаещи промишлената политика, и, от друга – механизмите за социални 
консултации. Ето защо инструмент като ЕИСК, в рамките на своите отговорности, 
може да играе важна роля за подпомагане и изпреварващо действие, какъвто беше 
случаят със становището му относно „Хартата на Общността за основните социални 
права на работниците“ (1989 г.)3. 

 
2.3 През 1985 г. с поставянето на началото на двустранен социален диалог, насърчен от 

тогавашния председател на Комисията Жак Делор, социалният диалог на общностно 
равнище се превърна в истинско европейско пространство на договаряне. 

 
2.4 Социалните партньори направиха важна крачка със сключването на споразумението им 

от 31 октомври 1991 г., което впоследствие беше включено в Социалния протокол на 
Договора от Маастрихт4. Те потвърдиха волята си да участват в социалното управление 
на ЕС, поемайки роля на регулатори посредством процеса на договаряне, в допълнение 
към законодателното измерение. 

 
2.5 За субсидиарността: в обичайния смисъл на термина принципът на субсидиарност 

означава на по-високото равнище на управление – Европейския съюз, да се остави само 
това, което не би могло да се осъществи по толкова ефективен начин на по-ниското 
равнище (държавите членки) (чл. 5 от ДЕС). Практиката, която се състои в това да се 
даде на социалните партньори възможността сами да решават, в рамките на социалния 
диалог, проблемите, по които са компетентни, може да се счита като друго прилагане 
на същия този принцип на субсидиарност5. Тази възможност е изрично предоставена на 
социалните партньори по силата на членове 154 и 155 от ДФЕС. Подобни разпоредби, 
които доближават центъра на вземане на решения до гражданите, при условие че бъдат 
реално и редовно проследявани за въздействието им и подходящо популяризирани, 
могат да насърчават в по-общ план ролята на организираното гражданско общество и 
да противодействат на лошия имидж на „отдалечена власт“, който гражданите са си 
изградили за Съюза и за неговите институции. 

 

                                                      
3 

 http://europa.eu/legislation_summaries/human_rights/fundamental_rights_within_european_union/c10107_fr.htm. 
4 

 ОВ C 191, 29.7.1992 г., стp. 90. 
5 

 Понякога наричана „хоризонтална“ субсидиарност. 
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3. Все по-силна парична интеграция, но все още слаби икономическо управление и 
социална интеграция 

 
3.1 Икономическата и финансова криза, през която преминават повечето страни от Съюза, 

насочва търсенето на конкурентоспособност към непосредствените производствени 
разходи (разходи за заплати, разходи за суровини и др.), въпреки че Европа би трябвало 
да положи значителни усилия за постигане на отлични резултати по отношение на 
конкурентоспособността „извън непосредствените разходи“: качество на продуктите и 
услугите, научноизследователска дейност и иновации, качество на труда и на 
социалните взаимоотношения, организация на труда и социална отговорност, 
образование и обучение и др. 

 
3.2 За да се преодолее кризата и да се възвърне доверието на гражданите, е време да се 

стимулира икономиката посредством публични, частни и социални инвестиции 
(вж. становището на ЕИСК6), на равнище ЕС и държави членки, за устойчиво и 
новаторско развитие, създаващо качествена заетост и социален прогрес, както и за да се 
гарантират стабилни и устойчиви макроикономически условия . 

 
3.3 През октомври 2013 г. европейските социални партньори приеха десет принципа, 

залегнали в основата на тяхното участие в икономическото управление на ЕС7. Вторият 
принцип е следният: „Социалният диалог и добре развитите на всички равнища 
индустриални отношения представляват ключов елемент на европейския социален 
модел и на демократичното управление. Следователно от първостепенно значение е 
подходящото участие на социалните партньори в икономическите политики и 
политиките по заетостта.“ 

 
3.4 За петия принцип социалните партньори посочват, че „Социалният диалог може да 

бъде стимул за успешни икономически и социални реформи. Социалните партньори 
могат да допринесат за по-доброто разбиране на въздействието на икономическите 
и социалните промени върху социалните системи и пазарите на труда. Те могат също 
да играят важна роля за създаването на условия, които ще стимулират създаването 
на нови работни места, включително чрез улесняване на икономическото 
възстановяване, професионалното включване и социалното приобщаване.“ 

 
3.5 Следователно, за да може да се отговори на сегашните предизвикателства, трябва да се 

укрепят независимостта и значението на приноса на социалния диалог. 
 

                                                      
6 

 Становище по собствена инициатива на ЕИСК относно „Въздействието на социалните инвестиции върху заетостта и 
публичните бюджети“, ОВ C 226, 16.7.2014 г., стр. 21. 

7 
 http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/other/files/layout_declaration_governance_21_10_13_clean_3.pdf. 
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3.6 Европейският социален диалог трябва да се основава на богатството на националния 
социален диалог на различните равнища: междуотраслово, отраслово, териториално и 
фирмено равнище. На тези равнища обаче понастоящем в редица страни се наблюдава 
отслабване на обхвата на колективните трудови договори8 – по-конкретно поради 
европейско участие в рамките на управлението – което прави несигурно положението 
на работниците и допринася за задълбочаване на неравенството. 

 
3.7 Трябва да бъде въведен нов подход, който да отчита в по-голяма степен 

териториалното измерение, именно с цел да бъдат намерени подходящи отговори на 
последиците от преструктуриранията, които водят до уволнения и затваряне на обекти. 
На практика тези ситуации често имат драматични последици на местно и регионално 
равнище, не само за работниците и техните семейства, но и за местните власти и 
предприятията, които зависят, пряко или непряко, от въпросния обект. 

 
3.8 В този труден период на промени и адаптация може да се очаква, че задвижващият 

процес би могъл да започне от еврозоната, където управлението е по-развито и 
координацията на действията би могла да бъде по-добра. При тази динамика трябва да 
се вземе предвид необходимостта от запазване на икономическото и социалното 
сближаване в целия ЕС. С оглед на вече съществуващия риск от възникване на 
социално разделение, би било целесъобразно да се въведе механизъм за мониторинг на 
различията, за да се работи за тяхното коригиране. Този мониторинг следва да се 
основава на засилен надзор и да отчита взаимозависимостта на системите за заетост. 
Той би могъл да бъде възложен на Европейската фондация за подобряване на условията 
на живот и труд или да се основава на работата на Комитета по заетостта, който 
разработи „инструмент за наблюдение на резултатите в областта на заетостта“. 

 
4. Различни форми на съгласуване, консултации и социален диалог: 

предизвикателството на новото управление 
 
4.1 От декларацията от Лакен за социалния диалог (2001 г.) до съвместната декларация на 

социалните партньори относно управлението (2013 г.) сме свидетели на развитието на 
последователна логика: 

                                                      
8

 Към настоящото становище е приложена графика, изготвена въз основа на данните на Database on Institutional 
Characteristics of Trade Unions, Wage Setting, State Intervention and Social Pacts (ICTWSS), управлявана от Amsterdam 
Institute for Advanced Labour Studies (AIAS), към Университета в Амстердам. 
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4.1.1 Приемане на точни определения: тук следва да бъде припомнен приносът на 

социалните партньори на срещата на високо равнище в Лакен (декември 2001 г.)9: 
 

„Съюзът на индустриалците в Европейската общност (UNICE), Европейската 
асоциация на занаятите и малките и средните предприятия (UEAPME), 
Европейският център на предприятията с държавно участие (CEEP) и 
Европейската конфедерация на профсъюзите (CES) подчертават, че е важно да се 
разграничават три вида различни дейности, в които участват социалните 
партньори: 
1. тристранно сътрудничество, което определя обмена между социалните 

партньори и европейските публични органи; 
2. консултации със социалните партньори за определяне на дейностите на 

консултативните комитети и официалните консултации в духа на член 137 от 
Договора; 

3. социален диалог, който определя двустранните дейности на социалните 
партньори, произтичащи или не от официалните консултации на Комисията въз 
основа на членове 137 и 138 от Договора.“ 

 
4.1.2 Засилване на ролята на социалните партньори в управлението на ЕС: във важната 

съвместна декларация на социалните партньори от 24 октомври 2013 г.10 относно 
„Участие на социалните партньори в европейското икономическо управление“, 
адресирана към Тристранната социална среща на високо равнище, се изтъква 
ключовата роля на социалния диалог на национално и на европейско равнище, както и 
обхватът на разширената консултация, който би трябвало да бъде подсилен (годишен 
доклад за растежа, национални програми за реформи, специфичните за всяка държава 
препоръки, процедурата при макроикономически дисбаланси, показатели за пазара на 
труда). 

 
4.1.3 Задълбочаване на социалния диалог, особено що се отнася до договорното 

измерение: в труден период би трябвало да се използват всички инструменти 
(споразумения, транспонирани чрез директиви или прилагани самостоятелно, рамки за 
действие, съвместни декларации и др.) за предлагане на ефективни решения, 
по-специално по отношение на заетостта и качеството на труда. 

 

                                                      
9 

 Съвместен принос на социалните партньори към Европейския съвет от Лакен. От този момент нататък Съюзът на 
индустриалците в Европейската общност (UNICE) се превръща в Конфедерация на европейския бизнес 
(BUSINESSEUROPE), а членове 137 и 138 от ДЕС са заменени с членове 153 и 154 от ДФЕС. 

10 
 Вж. бележка под линия 7. 
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4.1.4 Консолидиране на резултатите от социалния диалог: в различни оценки, извършени 
както от самите социални партньори (вж. съвместните доклади на социалните 
партньори относно работата от разстояние от юни 2006 г.11, относно стреса – от юни 
2008 г.12, относно тормоза и насилието на работното място – от октомври 2011 г.13 и 
относно приобщаващите пазари на труда – от юни 2014 г.), така и от Комисията (вж. 
доклада14), се очертават големи различия в транспонирането на автономните 
споразумения, което намалява тяхната ефикасност и легитимността по отношение на 
законодателството и води до неравенство на правата между европейските работници и 
между предприятията. Изглежда очевидно, че автономните споразумения трябва да 
водят до задължение за прилагане независимо от законодателния или договорен начин 
на транспониране. Социалните партньори следва да подобряват настоящите процедури 
и да определят нови правила за гарантиране на ефективно прилагане, в определен от 
тях срок, на европейските си споразумения, които да ангажират не само подписалите ги 
европейски организации, но също и техните постоянни членове на национално 
равнище. Разбира се, всички споразумения, сключени по силата на член 155 от ДФЕС, 
трябва да се считат за част от достиженията на правото на ЕС. 

 
4.1.5 Укрепване на капацитета за автономност и синергия с политиките на ЕС: 

автономността на социалните партньори трябва да бъде подсилена и развита 
(вж. по-долу позоваването на съвместната декларация на социалните партньори 
относно управлението от октомври 2013 г.), но това не освобождава Европейската 
комисия от предприемането на жизненоважни и спешни социални инициативи в 
областта на преструктуриранията, здравеопазването и сигурността, мобилността и 
структурните реформи, по-конкретно на пазара на труда, с цел насърчаване на 
създаването на работни места. Укрепването на капацитета за автономност на 
социалните партньори не бива да намалява капацитета на Комисията за предприемане 
на инициативи и стимулиране, напротив, те трябва да действат в дух на синергия и 
взаимно допълване. Социалните партньори вече поемат в по-голяма степен 
ръководството на социалния диалог на междуотраслово и отраслово равнище, по-
конкретно чрез договарянето на двугодишни програми. Със своята декларация относно 
управлението от октомври 2013 г.15 те направиха нова крачка напред. Чрез 
задълбочаването на тази автономност, социалните партньори биха могли, ако желаят, 
да експериментират създаване на Постоянен секретариат за социален диалог, съставен 
на двустранна основа. В становищата си от 24 ноември 1994 г. и 29 януари 1997 г.16 
ЕИСК вече застъпи тази идея. 

                                                      
11 

 http://www.ueapme.com/docs/joint_position/061010_telework_implementation_report_final.pdf. 
12 

 http://www.ueapme.com/IMG/pdf/Stress_Final_Implementation_report_231108.pdf. 
13 

 http://www.etuc.org/sites/www.etuc.org/files/BROCHURE_harassment7_2_.pdf. 
14 

 Framework Agrеement on Telework (Рамково споразумение относно работата от разстояние) (SEC(2008) 2178; Framework 
Agreement on Work-related Stress (Рамково споразумение относно свързания с работата стрес) (SEC2011) 0241. 

15 
 Вж. бележка под линия 7. 

16 
 ОВ C 89, 19.3.1997 г., стр. 27; ОВ C 397, 31.12.1994 г., стр. 40. 
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4.1.6 Разширяване на консултацията: предвид развитието на нашите все по-комплексни 

общества, в консултациите относно политиките и проектите на ЕС трябва да участват 
всички действащи лица от синдикатите, организациите на работодателите, различни 
сдружения, представители на социалната икономика и обществения интерес, в рамките 
на своите отговорности и компетентности. Социалните партньори вече често участват в 
европейските обществени консултации, което допринася за подобряване на обмена с 
другите участници от гражданското общество. Този обмен се провежда и в рамките на 
Четиристранния форум относно социалната отговорност на предприятията. При все 
това практическите условия за провеждане на консултациите трябва да се управляват 
внимателно, особено ако консултацията се извършва по електронен път, и да се вземат 
предвид правомощията и представителността на различните участници с оглед на 
разглеждания въпрос: социалните партньори вече редовно са обект на проучвания за 
представителност. 

 
5. Различните измерения на социалния диалог 
 
5.1 Междусекторен: работната програма за периода 2012-2014 г. позволи по-конкретно 

изготвянето на рамка за действия относно заетостта на младите хора. Социалните 
партньори се ангажираха да започнат преговори за нова обща работна програма за 
периода 2015-2017 г., която ще бъде много важна за следващите 3 години. От 
социалните партньори ще зависи да използват всички инструменти, с които разполагат, 
за да определят права и да започнат конкретни политики в отговор на 
предизвикателствата на настоящия момент. 

 
5.2 Отраслов: съществуват значителни възможности, по-конкретно благодарение на 

секторните комитети за социален диалог, за предвиждане и по-добро управление на 
текущите промени. В рамките на индустриалната и секторната политика европейските 
работнически съвети, в сътрудничество с техните професионални федерации, могат 
също да окажат ценна подкрепа, като използват опита си за разработване на 
предложения и алтернативи в областта на индустриалната политика. 

 
5.3 Европейски работнически съвети (CEE): в контекста на глобализацията и 

постоянните технологични иновации, предприятията и работниците от всички 
европейски страни са изправени пред непрекъснати и бързи промени в организацията 
на работата и производството. Опитът показва, че CEE могат да помагат на 
ръководството и работниците за изграждане на фирмена култура и за приспособяване 
към промените в бързо променящи се транснационални предприятия или групи, в 
случаите, когато промените се отнасят до стратегията на групата и оказват въздействие 
върху повече обекти на групата в различни държави. В предприятия от световен мащаб 
европейските работнически съвети също играят съществена роля за развитие на 
човешко измерение на процеса на глобализация въз основа на демократичните и 
социалните ценности на нашия Съюз и за популяризиране на стандартите на МОТ. Те 
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могат да бъдат привлечени да участват в прилагането на европейски или международни 
споразумения или дори на споразумения относно социалната отговорност на 
предприятията.17 
 

5.4 МСП: трябва да се възстанови индустриалната тъкан, като се подкрепя развитието на 
МСП и се гарантира техният просперитет и устойчивост. За тази цел социалният диалог 
би трябвало да може да се опре на политика на обединяване на средствата, 
по-специално в областта на обучението и на безопасните и здравословни условия на 
труд. 
 

5.5 Кооперативи, взаимоспомагателни дружества и социални предприятия: техните 
специфични характеристики и развитието, основаващо се на солидарността, 
сътрудничеството, разпределението на богатството, произвеждано от предприятието, 
ги превръщат във важни действащи лица за постигането на растеж и създаването на 
заетост. Ето защо е съвсем естествено тези особености да се отчитат в рамките на 
социалния диалог и да се отделя внимание на това, което може да насърчи тяхното 
развитие. 
 

5.6 Трансгранични зони: нашите гранични региони са нови зони за мобилност и 
икономическо развитие. За тези трансгранични регионални пространства би трябвало 
да се установят съобразени с този аспект условия за социален диалог, които да 
благоприятстват заетостта, равното третиране и създаването на сигурност по 
отношение на условията за трансгранична мобилност. 

 
6. По отношение на целите пред обществото – развиване на синергии и 

допълняемост между социалния и гражданския диалог18 
 
6.1 Нашето общество стана по-комплексно и взаимозависимостта между социалните и 

екологичните проблеми нарасна. За предприятието съществува връзка между 
„вътрешен“ и „външен“ план: включване на териториалното измерение в развитието на 
предприятието, преход към икономика с ниски въглеродни емисии, политика на 
устойчиво развитие, обединяваща публичните и сдружените участници, приобщаване 
на безработните, по-специално чрез въвеждане на наставничество с участието на 
работниците от предприятието и сдруженията, които се борят за приобщаване чрез 
икономиката, корпоративна социална отговорност, по-конкретно по отношение на 
подизпълнителите в развиващите се страни и др. 

 
                                                      
17 

 Срвн. становище на Европейския икономически и социален комитет относно „Съобщение от Комисията до Европейския 
парламент, до Съвета, до Европейския икономически и социален комитет и до Комитета на регионите — Обновена 
стратегия на ЕС за периода 2011—2014 г. за корпоративната социална отговорност“ COM(2011) 681 final, ОВ C 229, 
31.7.2012 г., стр. 77. 

18
 През юни 2003 г. в ЕИСК в сътрудничество със сдружението „Notre Europe“ и с участието на Жак Делор се проведе 

важен семинар на тема „Европейски социален диалог и граждански диалог – разлика и взаимно 
допълване“(http://www.notre-europe.eu/media/semi19-fr.pdf). 
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6.2 Съществуват и двата вида диалог – социален и граждански. Те не могат да се смесват, 
но не бива също и да останат херметично затворени един за друг. Двустранният 
социален диалог е насочен към заплатите, заетостта, организацията на труда, 
безопасните и здравословни условия на труд и др. посредством колективните 
преговори на всички равнища. С многостранната си тематика, засягаща въпроси, 
свързани с околната среда, потреблението, семейните политики, дискриминацията, 
борбата с бедността, правата на човека, гражданският диалог спомага за решаване на 
проблемите на обществото. Социалните партньори вече разшириха обхвата на 
действие, прилагайки по-открит и по-граждански подход, както сочи споразумението 
им относно „Приобщаващи пазари на труда“ от март 2010 г.19 и конкретните действия, 
които провеждат с европейските сдружения и НПО за защита на околната среда, на 
потребителите, на хората с увреждания, за защита на правата на жените и за равни 
права на половете, борбата с бедността, за социална интеграция и др. 

 
Предвид тази сложност и многообразието на действащите лица, връзките, които 
съществуват между социалния и гражданския диалог, трябва да се укрепят, за да се 
осигурят синергии и допълняемост на действията, при зачитане на компетенциите и 
отговорностите на всеки. 
 

Брюксел, 10 септември 2014 г. 
 

Председател 
на Европейския икономически и социален 

комитет 
 
 
 
 

Henri Malosse 

 

 
_____________ 

                                                      
19 

 В това споразумение се посочва, че социалните партньори трябва да си „сътрудничат с третия сектор, за да подкрепят 
онези, които срещат особени трудности във връзка с пазара на труда“ http://www.etuc.org/fr/accord cadre sur des marchés 
du travail inclusifs. 


