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НА ФОКУС:

ПЕРСОНАЛНИ И ДОМАКИНСКИ УСЛУГИ (ПДУ): ПОТЕНЦИАЛ ЗА РАЗВИТИЕ
НА ЗАЕТОСТТА И БАЛАНСА НА ТРУДОВ И СЕМЕЕН ЖИВОТ (ЕВРОПЕЙСКИ
ПОЛИТИКИ И ДОБРИ ПРАКТИКИ)
В сектора на ПДУ в ЕС официално работят: 7.5 милиона работници
Секторът може да създаде 5.5 милиона нови работни места, ако всяко заето понастоящем
лице (общо 215 млн.) възложи на външен изпълнител само 1 час седмично (в сравнение
с 2,5 часа, които пълнолетните европейци отделят всекидневно).
Предизвикателството пред ЕС и националните политики е трансформирането на
недекларирания труд в обявен труд. Според национални оценки, недекларираният труд
представлява до 70% от сектора в страни като Испания или Италия и дори 90% в
Германия. Специален Евробарометър показва, че през 2007 г. 17% от ползвателите на
домакински услуги прибягват до недеклариран труд. Счита се, че в рамките на ЕС над 1
милион души от заетите в сектора на ПДУ работят в неформалната икономика.
• Белгия: През 2012 г. работниците, работещи с ваучери за услуги са 151 137 души (което
представлява 4,3% от всички работни места), доставчиците на услуги са 2 753, а
потребителите са 899 558 (съответстващи на 18,9% от белгийските домакинства).
Стойността на ваучера за услуги (Titres-services voucher) през януари 2014 г. е повишена
от 8,50 евро на 9 евро.
• Франция: По последни данни през 2012 г. в сектора на ПДУ е имало 1,350,000 работници
(с изключение на детегледачите). Колективният трудов договор на фирмите в ПДУ е в
сила от ноември 2014 г. Той поставя акцент върху професионализацията на работниците и
покритието им със социални придобивки.
• Финландия: от януари 2014 г. физическите лица могат да се ползват от приспадане на
данък до € 2 400 годишно на човек (в сравнение с € 2 000 по-рано) за разходите си,
свързани с услуги в домакинството, които са над € 100. През 2010 г. от схемата са е
възползвали 370 000 домакинства (приблизително 14.5% домакинствата).
• Швеция: в периода 2013 г.-2014 г. участието в данъчните схеми RUT за намаляване на
данъците продължава да се увеличава. През 2014 г. е имало 608 000 потребители (+10.7 %
спрямо 2013 г.) и 19 937 работници (+ 18.2%), 2-ма от 3-ма работници, влезли в системата,
преди това са били безработни. 18 000 компании са доставчици на услуги по схемата RUT
през 2014 г. Стойността на закупените услуги в периода 2010-2014 г. се увеличава средно
с 20% годишно и достига € 631 млн.
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Европейска политика
През последното десетилетие e налице все по-голям политически интерес към активното
насърчаване на развитието на персоналните и домакинските услуги (ПДУ). Ползите от
сектора по отношение на потенциала за създаване на работни места, социалното
приобщаване и баланса на професионалния и личния живот нееднократно са
подчертавани в документи на европейските институции и в редица изследвания. Въпреки
това, потенциалът на сектора все още остава до голяма степен неизползван.
С приемането на Лисабонската стратегия през 2000 г. насам, персоналните и
домакинските услуги бяха идентифицирани от европейските институции като сектор с
висок потенциал за създаване на заетост.
Новата европейска стратегия Европа 2020 си поставя амбициозната цел равнището на
заетост на хората на възраст между 20 и 64 години да достигне 75 % до 2020 г. и
призовава държавите членки да дадат приоритет на „разработването на инициативи, които
улесняват развитието на отраслите с най-голям потенциал за заетост, включително в
икономиката с ниски емисии на въглероден двуокис и в икономиката с ефективно
използване на ресурсите („зелени работни места“), здравеопазването, социалните сектори
(„бели работни места“), както и в предоставянето на други услуги на физическите лица и
домакинствата и в цифровата икономика“.
Като част от стратегията „Европа 2020“ водещата инициатива „Програма за нови умения и
работни места“ цели да допринесе за постигането на заложените за 2020 г. цели чрез покачествено усъвършенстване на уменията, тяхното изпреварващо предвиждане и
адекватно съответствие на търсенето.
През 2012 г. Комисията излезе със Съобщение „Към възстановяване и създаване на
работни места”, неразделна част от което е Работен документ на службите на
Комисията относно използването на потенциала за заетост на персоналните и
домакинските услуги. В него се посочва, че предвид на очакваното въздействие на
демографските изменения върху нашите общества европейските пазари на труда трябва да
станат по-приобщаващи и равнището на заетост трябва да се повиши. ПДУ предлагат
значителни възможности в това отношение, като създават условия за по-голямо
равновесие между професионалния и личния живот, повишаване на производителността и
вливане на недекларирания труд в официалния пазар на труда. 1 Този документ беше база
за провеждане на обществена консултация на ЕК по повод на ПДУ.
ЕК определя термина „персонални и домакински услуги“ (ПДУ), като обхващащ
широка гама от дейности, които допринасят за благополучието на семейството и
отделната личност в нейния дом: грижи за деца (ГД), дългосрочни грижи (ДСГ) за повъзрастни хора и за хора с увреждания, чистене, оздравителни занятия, домашни ремонти,
1

Работен документ на службите на Комисията относно използването на потенциала за заетост на персоналните и
домакинските услуги, придружаващ Съобщение на Комисията до Европейския парламент, Съвета, Европейския
икономически и социален комитет и Комитета на регионите „Към възстановяване и създаване на работни места”
Страсбург, 18.4.2012 г. SWD (2012) 95 final http://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=7623&langId=bg

5

поддържане на градината, ИКТ помощ и т.н.2 Основен елемент на тези услуги е, че всички
те са свързани с изнасянето на дейността на домакинствата към външни изпълнители.
Социалните услуги в домашна среда са част от „белите“ работни места, заедно със
здравните услуги и социалните услуги резидентен тип, докато услугите за извършване на
домакинска работа са гранични на тази категория.
Въз основа на наличната статистическа информация могат да се посочат само
ориентировъчни граници за ПДУ в NACE3 и за броя на официално заетите в тази сфера
лица, който според оценките възлиза на 7,5 милиона. ГД и ДСГ за по-възрастни хора и
хора с увреждания са социални услуги, предоставяни често от субекти на социалната
икономика, и изпълняват важна роля за социалното сближаване. Обикновено те се считат
за услуги от общ интерес и често са финансирани от държавните бюджети.
На равнището на ЕС политическата координация по предоставянето на тези социални
услуги се осъществява в рамките на отворения метод на координация по социална закрила
и социално приобщаване4. Що се отнася конкретно до ДСГ, през април 2008 г. Комитетът
за социална закрила прие специален доклад за ДСГ и инициира допълнително обсъждане
за пътищата за посрещане на предизвикателствата пред ДСГ, които си струва да бъдат
проучени.
Освен това ГД и ДСГ, заедно с други услуги от общ интерес, бяха предмет на обсъждане
във връзка с прилагането на правилата на вътрешния пазар и конкуренцията: в този
контекст през декември 2011 г. Комисията излезе с набор от предложения, които дават
възможност за акцентиране върху социалните съображения при възлагането на
обществени поръчки, като предложи нов, опростен режим за държавните помощи 5. Заедно
с това, Комисията подкрепи разработването в рамките на Комитета за социална закрила на
доброволна европейска рамка за качеството на социалните услуги6, която да служи
като отправна точка за дефиниране, осигуряване и оценяване на тези услуги и за
подобряване на качеството им.
При обсъжданията на политиките в много държави членки персоналните и
домакинските услуги се споменават често като възможен отговор на следните
проблеми7:

2

Работен документ на службите на Комисията относно използването на потенциала за заетост на персоналните и
домакинските услуги, 2012 г., с. 4
3
Тези дейности включват няколко сектора на NACE или части от тях, по-специално от NACE Rev. 2, а именно: 88
(социална работа без настаняване), 97 (дейности на домакинства като работодатели на домашен персонал), 96 (други
персонални услуги), 82.99 (друго спомагателно обслужване на стопанската дейност) и 78 (дейности по наемане и
предоставяне на работна сила).
4
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=755&langId=en
5
Вж. специфични правила за държавните помощи за услуги от общ икономически интерес на адрес:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/overview/public_services_en.html. Guide to the application of theэ EU rules on state
aid, public procurement and the internal market to services of general economic interest, and in particular to social services of
general interest, SEC(2010); Communication "A Quality Framework for Services of General Interest in Europe", COM(2011)
6
SPC/2010/10/8 final.
7
Работен документ на службите на Комисията относно използването на потенциала за заетост на персоналните и
домакинските услуги, 2012 г.
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• По-голямо равновесие между професионалния и личния живот, постигнато чрез
възлагане на външни изпълнители на ежедневни задачи, извършвани в дома, както и на
грижите за деца и по-възрастни хора. Достъпните социални услуги на приемливи цени са
също така важна предпоставка за по-голямо участие на жените в пазара на труда.
• Създаване на възможности за работни места за хора със сравнително ниска
квалификация, по-специално в областта на домакинските услуги, при ниска за публичните
финанси цена чрез насърчаване на предоставянето на домакински услуги в официалната, а
не в сивата икономика. Създаването на работни места е фактор и когато се разглеждат
различните варианти при дългосрочната грижа.
• Подобряване на качеството на грижите благодарение на работна сила, притежаваща
нужните умения и ползваща се от добри условия на труд, като върху доставчиците на
услуги се упражнява качествен контрол. Изваждането на тези услуги от сивата в
официалната икономика ще съдейства също така за създаването на микропредприятия и
на малки и средни предприятия и за техния растеж, тъй като много от тези услуги се
предоставят от самостоятелно заети лица и МСП.
Официално заетостта в сектора на лични и домакински услуги се оценява от
Европейската комисия на 7.5 милиона души, тоест 3% от активното население и 1% от
добавената стойност. Очаква се, че търсенето на социални и домакински услуги ще
нарасне поради подчертаната тенденция към застаряване на населението във всички
държави членки, съчетана с очаквания спад в броя на лицата от семейния кръг, които
потенциално биха могли да полагат такива грижи, увеличаването на заетостта на жените и
по-високата фрагментация на семейството. Затова Европейската комисия идентифицира
ПДУ като сектор с възможности за създаване на работни места за сравнително
нискоквалифицираните хора. По този начин, "ако всеки зает в момента (215 000 000)
изнесе навън само 1 час/седмично (в сравнение с 2,5 часа, които възрастните европейци
средно разходват за домакинска работа всеки ден), съществува потенциал за създаване от
почти 5,5 милиона работни места8.
Персоналните и домакинските услуги имат редица важни характеристики от гледна
точка на политиката за заетост:


малка материална компонента (дейностите са местни дейности), което предполага
малки загуби от материали в случай на публична интервенция;



висока компонента на заетостта, което предполага потенциално голямо
въздействие върху създаването на работни места в случай на публична подкрепа;



различни равнища на изискванията за специализирани умения (възможност в някои
области да се работи на принципа „направи си сам“, по-високи изисквания при
полагането на грижи), по принцип обаче е необходимо прилично равнище на
електронните умения и добри междуличностни и социални умения;

8

Работен документ на службите на Комисията относно използването на потенциала за заетост на
персоналните и домакинските услуги, 2012 г., с. 14
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ниска производителност при някои от изпълняваните задачи, като съществува
потенциал за непряко увеличаване на производителността, ако клиентите на ПДУ
могат да се съсредоточат повече върху своя по-високопроизводителен труд;



с оглед на това, че повечето от работниците в тези сектори упражняват
недеклариран труд, малко вероятно е публичната интервенция да предизвика
преместване на заетите в други сектори към този сектор;



нарастваща нужда от тези услуги поради застаряване на населението и
необходимостта от по-голямо участие на жените в пазара на труда. Дейностите за
ПДУ помагат за постигане на по-голямо равновесие между личния и
професионалния живот, като при тях има и ефект на възвращаемост- чрез
увеличаване на работните часове или връщане на пазара на труда9.

Има два допълващи се модели на заетост в областта на личните и домакинските
услуги: работници, които са пряко наети от частни лица или домакинства да изпълняват
домашни задължения в дома им, както и работници, които са наети от организация (частна
или публична, с цел печалба или не), която продава услугите на домакинствата, които са
купувачи. Тази "двойственост" на моделите оказва влияние върху начина, по който
секторът се измерва (по-специално количественото определяне на заетостта) и има и
много други въздействия върху регулирането на заетостта и условията на труд (т.е.
качеството на заетостта).
От една страна, пряката заетост се характеризира от двустранни отношения между
потребителя (който е и работодател) и работника. От друга страна, съществува
"опосредствана" или триъгълна форма на заетост, при която работникът е нает от фирма,
която продава услуги на пазара или от организация, предоставяща услугата (напр.
обществена организация); получателят на услугата просто купува тази услуга на пазара
или получава услугата чрез публичните политики.
При сравняване на нивата на заетост при двете категории се очертават няколко
национални конфигурации:
 Една група от южни страни, където заетостта в рамките на семейството е
доминиращ модел: Кипър, Испания, Португалия, Италия и Гърция
 Група от държави, в които заетостта чрез организации-доставчици доминира, е
съставена от скандинавските страни (Дания, Финландия), англосаксонските страни
(Великобритания и Ирландия) и Белгия.
 Група от две страни, в които двата модела са много по-развити, отколкото
средното: Франция и Люксембург, което представлява нещо като "смесен" модел.
 Групата страни в Централна и Източна, където и в двата модела са по-слабо
развити от средното за Европа.10
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ОПИТЪТ НА ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ НА ЕС11
Публична подкрепа за предлагането на ПДУ като начин за борба с недекларирания
труд
Без публична подкрепа официалната заетост при ПДУ е доста скъпа за повечето хора и
официалният пазар за ПДУ е твърде ограничен. Поради това, значителна част от ПДУ се
предоставя неофициално от работници, упражняващи недеклариран труд. Това
определено се дължи на разликата между чистата заплата на ползвателя и това, което му
струва наемането на доставчик на услуги за дейности, които ползвателят може да изпълни
сам.
За обхвата на разпространение на недекларирания труд в сектора на ПДУ е трудно да
се направи оценка. В изследване, проведено през 2007 г. от Евробарометър за
Европейската комисия (в което недекларирания труд обхваща както работата, извършена
за пари, така и работата в замяна на плащане в натура), показва, че 11% от населението на
ЕС-27 признават, че са купили стоки и/или услуги, свързани с недекларирания труд. Сред
купувачите, 17% посочват битови услуги (като почистване на дома, грижи за деца и
възрастни хора, градинарство) и 8% лични услуги (като фризьорство или частно
преподаване), свързани с недеклариран труд12.
Имайки предвид тези цифри, Европейската комисия заключава, че "45.1 млн. души
използват недеклариран труд. Тъй като недекларираните работници обикновено не
работят на пълно работно време, потенциалният брой на недекларирани работници в
домакинските услуги се оценява на 1 млн.13 ". Въпреки това, тази оценка може да се
разглежда като по-скоро консервативна, защото хората могат да не са склонни да
докладват за прибягването до недеклариран труд в анкета. Според друг разчет, направен
през ноември 2011 г. за френското министерство на икономиката, делът на
недекларирания труд в сектора на ПДУ е в размер на 70% в Италия и Испания, 50% в
Обединеното кралство, по 45% в Германия, 40% в Холандия , 30% в Белгия и Франция и
15% в Швеция.
Недекларираната заетост може да компенсира недостатъчното предлагане, но преди
всичко, тя има многобройни негативни последици, като например пълна липса на
социални права, на защита при здравословни проблеми, както и опасни условия на труд и
несправедливи условия на заплащане.
Разпространението на недекларирания труд може да се обясни с факта, че секторът се
характеризира с висока трудоемкост (т.е. цената, платена за услугите, се формира почти
изцяло от заплатите на работниците) и от факта, че официалното предоставяне на ПДУ е
доста скъпо за повечето европейци. Като се вземат предвид всички особености, изброени
11
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по-горе, е ясно, че развитието на сектора на персоналните и домакинските услуги е
изправен пред множество препятствия. Традиционните пазарни правила се оказват
недостатъчни, за да се гарантира официалното развитие на сектора, който през поголямата част от времето е оставен на недекларирания пазар на труда. Ето защо,
необходима е публична интервенция, за да се насърчи официалното предоставяне на
персонални и домакински услуги. Това е оправдано не само заради недостатъците на
пазара и разпространението на недекларирания труд, но и заради колективните ползи,
генерирани от персоналните и домакинските услуги.
Държавите членки на ЕС са изправени пред еднакви демографски предизвикателства и
повечето от тях не разполагат със стратегии, необходими за осигуряване на официално
предоставянето на персонални и домакински услуги. Тъй като културното им наследство,
системите за социална защита и публичните политики са различни, всяка успешна
публична интервенция в подкрепа на сектора на ПДУ е специфична за всяка страна.
Опитът от миналото показва, че повечето от тези политики са били прецизирани през
годините14.
Публичната интервенция в сектора на ПДУ се състои от целите на политиката в областта
на икономическата, социалната политика и политиката по заетост. Тя включва микс от
интервенции, свързани с търсенето и предлагането чрез различни и допълващи се набори
от действия. В много случаи, чрез субсидиране на търсенето, държавите членки
гарантират на потребителите достъпа до официалния пазар на достъпна цена, като по този
начин намалява делът на недекларирания труд в сектора. В допълнение, могат да бъдат
въвеждани инструменти от фирмите за своите служители чрез схеми за съфинансиране,
улесняващи достъпа до лични и домакински услуги с цел осигуряване на баланс между
работата и личния живот.15
Германия е една от държавите членки с най-високо равнище на неофициална заетост в
частните домове, като се смята, че 90-95 % от дейностите в частните домове се извършват
неофициално. В тази цифра се включва неофициалната заетост на незаконни мигранти,
както и неофициалният труд на съседи, приятели и познати. Неофициалният труд е
особено широко разпространен в домакинствата на по-възрастните хора, в които има не
по-малко от 500 000 до 600 000 неофициални домашни работници. Италия също има
голям дял на неофициалната заетост в частните домакинства, където преобладаващата
част от домакинската работа се извършва от незаконни мигранти. Действителният брой на
работниците мигранти, които се грижат за друго лице (т. нар. „badanti“), е неизвестен
поради естеството на явлението, но се оценява на 0,7 до 1 милион, което е много повече от
работниците в официалния сектор на грижите.
С оглед на голямото разпространение на недекларирания труд в секторите на ПДУ
публичните органи в редица страни предприеха мерки, с цел да насърчат предоставянето
на ПДУ в официалната икономика. Тези мерки се отнасят както за предоставянето на
грижи, така и на услуги, свързани с домакинството.
14
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Въведени са различни инструменти на публичната политика, насочени към
насърчаване на официална заетост и отказ от недекларирания труд. Публичните
инструменти могат да се групират в четири категории, в зависимост от основната цел,
която се преследва:


Намаляването на цената



Опростяване на процедурите чрез ваучери



Нови регулации за заетостта



Насърчаване на предлагането

Тези мерки включват както пряка интервенция в цената, заплащана от ползвателя,
например чрез ваучери за услуги, предназначени за конкретни дейности, при което
ползвателят заплаща само част от реалната цена (приблизително цената на черния пазар),
а публичните органи доплащат разликата, така и данъчни облекчения.
Публичните мерки за подкрепа вече създадоха повече от 150 000 работни места в Белгия,
250 000 работни места в Германия, 330 000 работни места във Франция и 126 000 работни
места в Испания. Официалната заетост в сектора се оценява на 7,5 милиона работни места
в цяла Европа. В допълнение, публични интервенции, прилагани в Белгия, Франция и
Швеция показаха положителен ефект върху създаването и/или растежа съответно на 1200,
8300 и 13500 МСП в тези страни.16
Съществуващи инструменти
Намаляване на крайната цена за домакинствата е първата цел на много публични
политики. Ключов елемент в поведението на домакинствата е разликата между средната
цена на декларираните и на недекларираните услуги. Според различни национални
проучвания, когато цените намаляват с 10%, увеличението на търсенето ще бъде между 5
и 15%. Въпреки това, макар че достъпността на цените и услугите очевидно играе важна
роля в решението за изнасяне на услуги към външни изпълнители, неикономически
фактори като преобладаващите социални норми по отношение на ролята на жените и
разпределението на задачите в рамките на семейството, психологическите бариери или
нагласи към домакинската работа, също са от първостепенно значение.
Намаляването на цената може да бъде постигнато чрез няколко механизма:
- Първо, чрез намаляване на ставката на ДДС, което е разрешено от
Европейската директива за ДДС (Директива 2006/112 / ЕО на Съвета от 28 ноември 2006
г. относно общата система на данъка върху добавената стойност. Страните от ЕС могат да
прилагат една или две намалени ставки от не по-малко от 5%. Намалените ставки могат да
се прилагат само за доставки на стоки и услуги в категориите, изброени в приложение III
към директивата за ДДС (съгласно последно изменената Директива 2009/47 / ЕО));
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- Второ, чрез намаляване на разходите за труд чрез освобождаване от
социалноосигурителни вноски;
- Трето, цената може да бъде намалена, ако трета страна (различна от
държавата) плаща част от цената - това може да се прави, например, от фирмите които
предлагат на служителите си достъп до персонални услуги, но също така и от страна на
застрахователни компании или местните власти;
- И накрая, основният инструмент, използван за намаляване на цените и за
насърчаване на официалната заетост, е въвеждането на данъчни стимули. Схеми за
намаляване на данъка са въведени в редица страни. В някои страни (Франция, Дания,
Финландия, Швеция, Литва и Унгария за кратко време), системата на данъчен кредит
разчита на широко определение на ПДУ и се отнася за всяка покупка или наемане на
работа, съответстваща на списък на договорени дейности. Данъчното облекчение достига
до 50% от разходите във Франция и Швеция. Други страни свързват намаляването на
данъка с използването на ваучери (Белгия и Италия) или с въвеждането на специални
договори за заетост, които днес преобладават при заетостта в сектора на ПДУ (като мини
работни места в Германия). Както показва националната практика, данъчните стимули
могат да се фокусират върху домакинските услуги (както в Белгия), домакинска работа и
грижи (Люксембург) или да включват много широк кръг от дейности (няколко
домакински дейности във Франция, услуги по ремонта на жилища, включени във
Финландия и Швеция). Икономическата криза има две противоречиви последици за тази
схема: от една страна, може да се използва за подпомагане на сектори, засегнати от
кризата, така че да се избегне по-силна депресия и увеличаване на недекларирания труд
(както е случаят в Северните страни); от друга страна, бюджетната дисциплина накара
много страни да ограничат данъчните предимства за потребителите. Интересно е, че във
Финландия двата механизма за заетост (двустранни или тристранни отношения) не се
субсидират еднакво.
По отношение на опростяването на процедурите и използването на ваучери в случая
на дейности, които не са свързани с грижи, най-голям опит има във Франция и Белгия.
Тези страни са избрали различни подходи за развитие на ваучерна система. Белгийската
ваучерна система е свързана с фиксирана цена и списъкът на разрешените дейности е
строго ограничен до домакинската работа, докато във Франция ваучерите могат да се
използват доста широко също така за заплащане за услуги, свързани с грижи. Белгийският
ваучер може да се използва само чрез регистрирани фирми, докато във Франция той се
използва от домакинствата като преки работодатели. Важно е с помощта на тези ваучери
или предимствата, свързани с тях, крайната цена да е много по-ниска от цената на черния
пазар- поради това, че не спази това изискване, австрийският опит с чекове/ ваучери се
провали.
Регулирането на заетостта и на несигурната работа може да се осъществи или с
прилагането на ваучери (като в Италия, с обхват от услуги в домакинството до временна,
случайна работа в селското стопанство), специфични програми като мини работни места
в Германия или чрез специфичен статут на работниците в домакинска дейности като в
Холандия. Този подход е развит в страните, които подкрепят пряка заетост с
12

домакинствата като работодател, а не триъгълни форми на заетост чрез организации
доставчици. Работодателите са насърчавани да разчитат на тази нова регулация, която им
предлага известна гъвкавост и финансови предимства, които понякога са свързани с
наемането на работа на безработни в контекста на програмите за активиране. Чрез този
специален регламент, домакинства се възползват от опростени административни
процедури за регистриране на работниците, а разходите за труд се намаляват чрез
освобождаване от социални вноски. Това обаче може да доведе до по-слаби права на
работниците и до увеличаване на несигурността. Положително може да се оцени опитът
на Испания, която реформира съществуващия специален статут за домашните работници,
така че сега ги поставя на равно с работниците от други сектори.
Всички гореспоменати инструменти действат по отношение на търсенето. По-рядко
публичните политики се опитат да стимулират появата на официално предлагане.
От една страна, като във Франция, мерките, свързани с предлагането, може да означават
насърчаване на предприемачеството и развитието на компании (независимо дали са със
стопанска цел или с нестопанска цел), а също и подобряване на структурата на пазара
(планът Borloo). От друга страна, това също може да бъде под формата на подкрепа за
появата на индивидуално официално предлагане чрез мерки по отношение на
имиграцията, както е в Италия или Испания. И двете страни се характеризират с голям дял
на неофициални работници имигранти в личните и домакинските услуги. Мерките за
узаконяване могат да доведат до подобряване на условията на труд в сравнение с
незаконната ситуация на работа. Австрия също е пример в това отношение.
Ваучери за услуги
Ваучерът/чекът за услуги е финансов инструмент, който позволява на публичната власт да
насочи социални услуги към тези, които смята за нуждаещите се и в същото време да се
насърчи интеграцията на пазара на труда. Той ефективно повишава търсенето на
определени услуги, които отговарят на целите на социалната политика.
Ваучерът е един от инструментите, който подобрява платежоспособността на търсенето.
Също така това е един интересен инструмент, тъй като е гъвкав и лесен за използване.
Последното е особено важно за възрастните хора (зависими или не), които имат нужда от
помощ. Той също така опростява административните процедури, дава възможност за
непрекъсната проверка за кого е бил предназначен и благоприятства развитието на
местните бизнес дейности.
Ваучерите се продават на хора, които искат да ползват услугата. Цената е субсидирана,
така че, от една страна, услугата е достъпна и може да се конкурира с неформалния
(необявения) труд и, от друга страна, осигурява по-добри условия на труд за работниците
(включително социално осигуряване, платен отпуск и т.н.). Един пример за този вид
режим на субсидиране може да се намери в Белгия, където ваучери за услуги за
почистване на дома, пране, гладене, шиене, готвене, изпълняване на поръчките, както и
транспорт за хора с намалена подвижност се продават на хора, които се нуждаят от тези
услуги.
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Ваучерната схема обикновено започва с определяне на услугите, които са необходими в
обществото, но които не се предоставят нито от пазара, нито от страна на публичния
сектор. Те могат да включват например грижи за домакинството, битови ремонти, гладене
или даване на велосипеди под наем и ремонт. Дейностите в рамките на схемата
обикновено се съгласуват със синдикатите и работодателските организации, за да се
избегне нелоялна конкуренция. Потенциалните доставчици на тези услуги се
идентифицират, често измежду дългосрочно безработните.
Системата на чекове/ваучери за услуги има три цели:
1. Легализирането на пазара на услуги за домакинствата в частната сфера.
2. Създаване на работа за нискоквалифицирани работници.
3. Осигуряване на по-добро съвместяване на професионалния и семейния живот и
възможност жената да избере дали да работи или не, което в крайна сметка подобрява
качеството на живот.
Предимства на използването на ваучери
Ваучерите могат да бъдат определени като субсидии за предоставяне на ограничена
покупателна способност на дадено лице при избора между ограничен набор от услуги.
Тяхното използване в областта на персоналните и домакинските услуги нараства през
последните години след успешния опит в някои европейски страни. Ваучерите могат да се
разглеждат като инструменти, които се намират между предоставяне на услуги в натура и
паричното разпределение на дохода, който ще се използва (или не) за тези услуги. Найобщо казано, ваучерите са прости средства за плащане. Плащането може да бъде изцяло
направено от потребителя или от публичен финансиращ орган, но може да бъде и смесено
заедно с други участници (например, фирмите плащат за част от разходите или
осигурителни компании, които предоставят някои услуги по този начин).
Използването на ваучерите се свързва с предполагаемите предимства, по-специално по
отношение на ефективността на публичните разходи, очакваното въздействие върху
недекларирания труд, но и качеството (качество на услугите и качество на работните
места).
1. Първото предимство е свободата на избор. По логиката на социалните пазари,
ваучерите се очаква да дадат възможност на потребителя за избор между различните
видове доставчици (понякога включително публични доставчици) или просто между
доставчиците от един единствен тип (например домашните работници).
2. Второто предимство е ефективността. Ваучерите предлагат по-малко свобода на
избор, отколкото парите в кеш, но тяхната ефективност е свързана с факта, че търсенето е
"канализирано", т.е. че те са насочена към определени видове услуги или дейности. Освен
това е налице ефективност за публичните финанси, тъй като ако не се използва, ваучерът
не представлява разход за властите.
3. Третото предимство е намаляването на недекларирания труд. Ваучерите са
предназначени да опростят административните процедури при наемането на някого за
домакински задачи или дейности, свързани с грижи. Но в някои случаи закупуването на
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ваучер не води до задължение да се подпише трудов договор между страните (както е във
Франция при определени условия), което може да има отрицателно въздействие върху
условията на труд.
Резултатите от публичните интервенции17 са недвусмислени:
Франция: Във Франция броят на работещите в ПДУ (грижи и домакински услуги) се е
увеличил с 47% между 2003 г. и 2010 г. със среден годишен ръст от 6%. Днес почти 1,5
милиона души са заети в сектора. Това представлява около 500 000 работни места в
еквивалент на пълно работно време. Франция се характеризира и с постоянно нарастване
на броя на преките работодатели. Пряката заетост остава основна форма на заетост с
повече от 1 000 000 работници през 2010 г. Пряката заетост представлява 70% от сектора
(около 350 000 работни места в еквивалент на пълно работно време), докато компаниите
или организациите доставчици представляват 30% от сектора (около 150 000 работни
места в еквивалент на пълно работно време). През 2010 г. е имало 2 150 000 преки
работодатели в областта на личните услуги. Тази цифра се е увеличила с 63% в периода
2003-2010 г., което съответства на средно годишно увеличение с 4.9%. Броят на преките
работодатели, използващи ваучери, постоянно се увеличава, като се удвоява от 38% през
1998 г. на 75% през 2010 година.
Белгия: Повече от 100 000 работни места са създадени след 2004 г. Според последната
годишна оценка, направена от IDEA Consult, през 2011 г. близо 150 000 души са работили
по схемата през годината и това представлява повече от 160 000 работни места, но
авторите не посочват еквивалента в пълно работно време. Според Службата за социално
осигуряване през 2011 г. това представлява повече от 56 000 работни места в еквивалент
на пълно работно време, а през 2012 г. повече от 63 000 работни места в еквивалент на
пълно работно време.
Финландия: Повече от 4 500 работни места в еквивалент на пълно работно време са
създадени след въвеждане на намалението на данъците. Финландското данъчното
облекчение влезе в сила през 2001 г. През 2004 г. работните места, създадени или
съществуващи в областта на домакинските услуги, се оценяват на около 10 000 работни
места в еквивалент на пълно работно време. Ако не съществуваше данъчното облекчение,
само 55% от реалните потребители на данъчното облекчение биха използвали услугите, в
това число 34% услуги за почистване и 62% за ремонтни услуги.
Швеция: 14 000 работни места в услуги по обновяването на жилища и повече от 4 000 в
домакински услуги. Няколко доклада оценяват резултатите от двете схеми за данъчно
стимулиране, тази за домакински услуги (схемата RUT) и тази, свързана с услуги по
обновяването на жилищата (схемата ROT). Според шведската федерация на
собствениците на предприятия, благодарение на двете схеми са били създадени 18 000
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нови работни места в еквивалент на пълно работно време в първите две години от
изпълнението (2007-2009 г.): 14 000 в сектора на обновяването и 4 000 в услуги за
домакинствата. Резултатът е наистина положителен според Федерацията, тъй като и двете
схеми са дали възможност на много хора да преминат от безработица или недеклариран
труд към декларирана заетост. Публичната схема стимулира и създаването на нови фирми.
За 2009 г. оценката на броя на новите работни места е 4 000 (работни места в еквивалент
на пълно работно време) в домакински услуги. По-нови данни за периода 2009-2010 г.
показват, че броят на работните места в сектора на домакинските услуги през 2010 се
увеличава до 5 000 (в еквивалент на пълно работно време).
Германия: Повече от 240 000 работещи на "Мини-работни места" в частните
домакинства.
27
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АКТУАЛНИ НОВИНИ ОТ ЕКП и МКП
НОВИНИ ОТ ЕКП
13 май 2015 г. ЕКП: СПЕЦИФИЧНИТЕ ПРЕПОРЪКИ ЗА СТРАНИТЕ
2015: EС ТРЯБВА ДА ПОВИШИ ЗАПЛАТИТЕ
Специфичните за всяка страна препоръки на Европейската комисия за 2015 г. показват поголяма гъвкавост по отношение на бюджетните дефицити, но се задържа растежът, като се
пренебрегва необходимостта от увеличаване на заплатите, предупреди Европейската
конфедерация на профсъюзите (ETUC).
"Липсата на нови процедури за прекомерен дефицит срещу някоя страна, е положителен
знак за по-голяма гъвкавост от страна на новата Европейска комисия", заяви Bernadette
Ségol, Генерален секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, ”каквито са
препратките към подобряване на грижите за деца и здравеопазването. Но къде е
признаването на необходимостта от увеличаване на заплатите в страни като Полша,
Германия и Великобритания?"
"Комисията продължава да пренебрегнем факта, че заплатите в двадесет и три
държави-членки изостават от производителността. Комисията не успява да
идентифицира, или да реагира на преразпределението от работната заплата към
печалбите. Европа се нуждае от увеличаване на работните заплати за справедливост и
за увеличаване на търсенето, главно чрез укрепване на колективното трудово
договаряне."
"Предизвикателството за Европа е не само да създаде повече работни места, но да се
измъкне от несигурните работни места. Договорите за нула работни часове,
временните, на непълно работно време и други несигурни работни места създават
поколение работещи бедни ".
ЕКП приветства ангажиментите за по-голямо участие на работодателите и синдикатите в
икономическите политики.

19 май 2015 г. ЕКП: ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ ИЛИ ПО-МАЛКО
ДЕМОКРАЦИЯ И ПОВЕЧЕ БЮРОКРАЦИЯ?
Големите въпроси на ЕКП
Коментирайки предложения пакет за по-добро регулиране, Бернадет Ségol, Генерален
секретар на Европейската конфедерация на профсъюзите, каза:
"Подкрепям усилията за подобряване на законодателството, но тези предложения ще
направят законодателната процедура по-дълга, по-скъпа и по-бюрократична. Не мисля,
че Европейската комисия ще се размине с ограничаване на правото на демократично
избраните политици да променят законодателни предложения в името на" по-добро
регулиране ".
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"Аз съм много скептична по отношение даването на така наречените експерти много
по-голяма роля в законодателството на ЕС. Оценките на въздействието не са просто
технически, но правят политически препоръки на базата на ограничени критерии, като
например разходите, без да се има предвид социалната полза. Доволна съм, че някои
неподходящи предложения бяха оттеглени в резултат на дискусиите по време на
подготовката за стартирането на този пакет."
Основните области на загриженост на ЕКП включват
• Европейската комисия отправя искане към Европейския парламент и Съвета да извърши
оценка на въздействието, ако те значително променят предложенията на Комисията. Това
е очевиден опит да сложи спирачка на правото на избраните членове на Европейския
парламент и министрите да вземат демократични решения, както и да направи по-трудно
да се променят предложенията на Комисията.
• На неизборни "експерти" ще бъде дадена важна роля в законотворчеството на ЕС и ще
бъде създадена нова бюрократична машина. Комисията предлага независим "Комитет за
регулаторен контрол", значително увеличаване на оценките на въздействието,
включително първоначална оценка на въздействието", независими панели за всяка
институция, повече обществени консултации, уебсайт-базирана система за оплаквания"
Облекчете бремето - Кажете си думата" и "Платформа на заинтересованите страни
REFIT". Това прави законодателна процедура по-дълга,
• Комисията обвинява държавите-членки, че надхвърлят това, което е необходимо, когато
те прилагат законодателството на ЕС. По този начин, Комисията обръща това, което често
са "минимални стандарти" в "максимални стандарти" - което би отслабило социалния
напредък и е в нарушение на Договора.
• Правото на ЕС няма да се прилага еднакво за всички. Предлагането на "по-лек режим" за
МСП и едно "направо освобождаване на микро-предприятията" е дискриминация.
Големите въпроси на ЕКП
Ден преди лансирането на предложенията за по-добро регулиране от вицепрезидента на
Комисията Франс Тимерманс, Европейската конфедерация на профсъюзите изложи
своите големи въпроси18 по отношение на "по-доброто регулиране":
1. Ще се прилага ли еднакво за всички Законодателството на ЕС?
Основен принцип на правото е, че то се отнася за всички. Ще предложи ли Европейската
комисия да се изключат малките предприятия от някои регламенти на ЕС?
18
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2. Ще бъдат ли ограничени демократичните права на членовете на ЕП и
министрите?
Проектодокументът, с който е запозната ЕКП, иска от Европейския парламент и Съвета да
не правят
значителни промени в предложенията на Комисията, без оценка на
въздействието. Такова искане би било в противоречие със заявената цел на Жан-Клод
Юнкер за една по-демократична Европа и ще бъде разглеждано като на опит за заграбване
на властта от Комисията.
3. Ще бъде ли това „по-добро регулиране” или дерегулиране?
Предишното "по-добро регулиране" и инициативите за "регулаторен фитнес" стопираха
по-добрата защита на работниците от рак и други много необходими действия по здравето
и безопасността. 150 000 души са починали от рак, свързан с работата, тъй като работата
по Директивата за канцерогени или мутагени беше спряна през октомври 2013 г., за може
Европейската комисия да оцени "бюрокрацията".
4. Ще даде ли то на неизборни "експерти" силата да държат в ръцете си действията
на ЕС?
Проектодокументът, с който е запозната ЕКП, предлага "Комитет за регулаторен
контрол", който би трябвало да дава зелена светлина преди Комисията да продължи
напред с някоя инициатива. Говори се, че окончателното предложение няма да включва
такова очевидно предаване на властта на Борда.
5. Ще намали ли то бюрокрацията или ще създаде повече бюрокрация?
Проектодокументът, с който е запозната ЕКП, предлага не само "Комитет за регулаторен
контрол", но и "оценки на въздействието", разпростряни до всички институции на ЕС,
повече "обществени дискусии", един "Комитет за оценка на въздействието", "доказване на
конкурентоспособността" и т.н. Каквото и да прави, "по-доброто регулиране" изглежда
включва достатъчен жаргон за попълване на речник.
6. Ще бъдат ли предлагани споразуменията между работодателите и синдикатите за
обществени консултации?
Подобен ход би бил в противоречие с практиката в държавите-членки на ЕС. На
обществените консултации относно резултатите от колективното договаряне се
противопоставят работодателите и синдикатите, а и това противоречи на здравия разум.

18 юни 2015 г. ЕКП: ДЕКЛАРАЦИЯ ОТНОСНО "ПО-ДОБРОТО РЕГУЛИРАНЕ"
Приета от ИК на ЕКП на 17-18 юни 2015 г.
Публикуваният на 19 май от Европейската Комисия Пакет за "по-добро регулиране"19 има
за цел да осигури по-добро, по-опростено и не толкова тежко законодателство в ЕС.

19

http://ec.europa.eu/smart-regulation/index_en.htm

19

ЕКП подкрепя тази цел. Ние искаме по-добро регулиране за защита на работниците, което
може лесно да бъде въведено и приложено. Законодателството трябва да избягва
ненужната бюрокрация и излишните разходи. Също така, законодателството на ЕС може
да стане по-ефективно, ако замени националните законодателства на 28-те страни-членки.
В действителност, пакетът "за по-добро регулиране" поставя предполагаемите нужди на
бизнеса над всички останали; превръща минималните стандарти в максимални; определя
стойност на оценките на въздействието, каквато те нямат; въвежда по-дълга, по-скъпа и
по-бюрократична процедура, която ще доведе до риск от забавяне на социалния напредък;
ще направи по-трудно за избраните европейски институции да променят предложенията
на Европейската комисия и биха могли да подкопаят принципа, че правото на ЕС се
прилага еднакво за всички. Накратко, предложението добавя повече бюрокрация, забавя
прогресивните промени и де-демократизира Европа. Тези нежелани промени се съдържат
също и в новия между институционален договор между трите европейски институции. 20
Споразумения между социалните партньори
ЕКП настоява програмата на Комисията за по-добро регуларане да зачита автономността
на социалните партньори и тяхната роля като законодатели, както е посочено в договорите
за ЕС. Поради това, ЕКП изразява загриженост, че Комисията посочва, че споразуменията
на социалните партньори, които се реализират чрез директиви21, трябва първо да се
подлагат на оценка на въздействието им, като фокусът на оценката е съсредоточен върху
представителността на подписалите страни, законността на споразумението, както и на
проверка на субсидиарността и пропорционалността. ЕКП не счита, че тези три елемента
представляват една оценка на въздействието. Те вече са част от настоящия процес. Извън
това, подлагането на дадено споразумение между синдикатите и работодателите на оценка
на въздействието, не е приемливо.
ЕКП отхвърля твърдението, че комисията има право (съгласно чл. 155, ал. 2 от Договора
за учредяване на ЕС) да решава дали да представи или не на Съвета дадено споразумение
на социалните партньори, ако подписалите го страни са поискали това.
Поставянето на бизнеса над всички останали
Европейската комисия изглежда счита, че законодателството трябва да бъде в полза на
малките и средни предприятия и да избягва поставянето на "регулаторна тежест" върху
тях. ЕКП се противопоставя на избора на един сектор от обществото или от бизнеса като
основен бенефициент на тази "по-добра регулация". ЕКП счита, че законодателството
трябва да има полза за обществото като цяло и че нуждите на предприятията не трябва да
излизат над тези на работниците или, например, на околната среда.

20

Междуинституционалното споразумение е споразумение между трите институции за по-добра

координация про време на законодателната процедура
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http://ec.europa.eu/smart-regulation/guidelines/docs/br_toolbox_en.pdf
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ЕКП счита, че предлагайки "по-лек режим" за МСП и "пълното освобождаванена микропредприятията" води до нелоялна конкуренция и подкопава основния принцип на
законодателството на ЕС, което се прилага еднакво за всички. Трябва да отбележим, че
85% от цялата заетост е в МСП. Работниците трябва да се ползват от еднаква защита,
независимо от размера на компанията. Не са представени доказателства, които да
показват, че всички потенциални икономии от разходите на бизнеса ще бъдат инвестирани
в иновации и в работната сила.
Подобряване на минималните стандарти
ЕКП възразява срещу възможността Комисията да изисква от държавите-членки като
правило да не надхвърлят "това, което е необходимо", когато прилагат законодателството
на ЕС. По този начин Комисията превръща това, което често е "минимални стандарти" в
"максимални стандарти", което е нарушение на договорите за ЕС. Комисията следва поскоро да настоява за правото държавите-членки да подобряват стандартите. Това е
особено важно в социалната сфера, за да се гарантира социалният прогрес.
ЕКП е особено загрижена, че програмата Refit доведе до приемане на Стратегия за здраве
и безопасност при работа, която не съдържа никакви законодателни предложения, като по
този начин ще бъдат забавени изключително належащите изменения и допълнения в
законодателството по БЗР.
Оценка на въздействието
ЕКП не приема, че оценките на въздействието са задължително неутрален технически
инструмент. Напротив, те често се използват като политически инструмент, не само чрез
забавяне на законодателството, но също така за правене на препоръки, основани на модел,
предубеден към дадени икономически интереси в краткосрочен план и които игнорират
или са предубедени относно потенциалните дългосрочни ползи.
Тромава, скъпа и бюрократична законодателна процедура
ЕКП смята, че вместо да направи законодателството на ЕС по-ефективно, програмата за
"по-добро регулиране" издига няколко нови бариери пред законодателна процедура:
въвеждане на значително увеличение на оценките на въздействието и обществените
консултации, чрез създаването на "Борд за стриктно регулиране", който ще трябва да
издава положително становище преди предприемането на всяка нова инициатива и
създаването на "REFIT платформа на заинтересовани страни", както и на "независими"
експертни групи за оценка на въздействието във всяка институция на ЕС. ЕКП не е
съгласна всяка една институция на ЕС да може да налага оценката си на въздействие
върху друга институция. Що се отнася до REFIT-платформата на заинтересованите
страни, ЕКП призовава за балансирано представителство на групите, изразяващи различни
интереси, така че да се избегне създаване на друга група на Стойбер22.
22

Група на високо равнище по административната тежест, или групата на Стойбер, по името на

ръководителя й, беше създадена през 2007 г. като независим орган с цел да

съветва ЕК относно

намаляването на административната тежест в съответствие със законодателството на ЕС. . Мандатът на
групата приключи през октомври 2014 г. (Бел. Н.Д.)
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ЕКП вярва, че разочарованието на гражданите от европейския проект се засилва от
липсата на нови законодателни социални предложения и тази нова инициатива
допълнително ограничава възможността за социален напредък на ЕС. ЕКП
предупреждава, че съществува риск това допълнително да повиши недоволството от
политиките на ЕС.
Една по-демократична Европа ?
Европейската комисия помоли Европейския парламент и Съвета да правят оценка на
въздействието, ако те значително променят предложенията на Комисията в процеса на
законодателната процедура. ЕКП счита, че това е очевиден опит да се направи по-трудно
за демократично избраните институции на ЕС да променят предложенията на Комисията.
ЕКП осъжда подобно "заграбване на властта" от Европейската комисия и подчертава, че
това противоречи на ангажимента на председателя Юнкер за по-демократична Европа.
Прозрачност?
ЕКП отбелязва, че ангажимента на Европейската комисия по оценяването на
въздействието не се прилага към "Пакета за по-добра регулация" и че заявеният й
ангажимент за прозрачност и консултации не се разпростира до обсъждането на "Пакета
за по-добра регулация" с Европейския парламент.
17-18 юни 2015 г. ЕКП: РЕЗОЛЮЦИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ КОМИТЕТ НА
ЕВРОПЕЙСКАТА КОНФЕДЕРАЦИЯ НА ПРОФСЪЮЗИТЕ: КОЛЕКТИВНОТО
ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ – НАШЕТО МОЩНО СРЕДСТВО ЗА ПРЕОДОЛЯВАНЕ
НА РАЗЛИКИТЕ В ЗАПЛАЩАНЕТО МЕЖДУ ПОЛОВЕТЕ23
Въведение
От 1957 г. до сега Европейският съюз е ангажиран с премахването на разликите в
заплащането между мъжете и жените, които изпълняват еднаква работа или работа с
еднаква стойност. Сериозно политическо постижение бе приемането на преработената
Директива 2006/54 ( леко ревизираща Директивата от 1975) относно прилагането на
принципа на равните възможности и равното третиране на мъжете и жените в областта на
заетостта и професията, която трябваше да бъде транспонирана до 2011 г. През декември
2013 г. Европейската комисия докладва за напредъка по приложението.24 Беше отчетено,
че практическото прилагането на разпоредбите за еднакво заплащане са една от найпроблемните области на Директивата.
Същевременно искането на Европейския парламент Комисията да преразгледа
Директивата не беше изпълнено. Вместо това през 2014 г. Комисията прие Препоръка с
указания за засилване на принципа за равно заплащане на мъжете и жетвите чрез
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Със съкращения
http://ec.europa.eu/justice/gender-equality/gender-pay-gap/files/131209_directive_en.pdf
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прозрачност. Препоръката има за цел да подпомогне държавите-членки и останалите
заинтересовани страни (включително социалните партньори) за намиране на подходящи
подходи за справяне с дискриминацията при заплащането и съществуващите различия. До
31 декември 2015 г. държавите-членки следва да уведомят Комисията за предприетите
мерки в тази насока.
Основните приоритети на ЕКП за намаляването на разликата в заплащането между
половете са изразени в Резолюцията „Намаляване на различията в заплащането по пол” от
юни 2008 г. 7 години по-късно ЕКП иска да препотвърди ангажираността си с
премахването
на дискриминацията между мъжете и жените и да подчертае
положителната роля, която колективното договаряне може да има за намаляване на
разликата в заплащането между половете.
Тази нова Резолюция има тройна цел: тя подчертава ролята на колективното договаряне в
намаляването на различията в заплащането по пол; показва практики на колективно
договаряне, които са били успешни в това отношение; тя показва актуализирани данни за
различията в заплащането по пол, като отчита влиянието на икономическата криза.
Влиянието на кризата
След започването на кризата се наблюдават някои негативни развития в колективното
договаряне, целящо да намали различията в заплащането по пол.
Въведените мерки за противодействие на икономическата криза не само подкопаха
автономията на колективното договаряне, но и изостриха съществуващите неравенства
между жените и мъжете, като политическите антикризисни интервенции често
пренебрегваха анализа или обръщането на внимание на непропорционалното въздействие,
което мерките за строги икономии и орязването на заплатите имаха върху жените. В
годините на кризата беше дори по-трудно да се заставят синдикатите и работодателите за
необходимостта от включване на неравенството в заплащането в договарянето и да
въведат
чувствително
към
пола
колективно
договаряне.
Въпреки този по-враждебен климат, синдикатите все пак оставаха ангажирани с
постигането на равенство между половете. Бяха предприети различни действия, от
кампании за информиране до колективни договори.
Ключовата роля на колективното договаряне за преодоляване на различията
Разликата в заплащането на мъжете и жените е най-ниска в страните, където общата
равнопоставеност е по-висока и където обхватът на колективното договаряне е висок и/
или в компаниите, които са обвързани с колективен договор. Оценките сочат, че
увеличение с 1% на "покритието" с КТД намалява разликата в заплащането между
половете с 0.16% и колкото по-висока е степента на координация при формирането на
заплатите, толкова по-равно е разпределението на заплащането.
В Европа съществуват значителни различия по отношение на обхвата и равнището на
колективно трудово договаряне, както и по отношение на законовото признаване на
правото на колективно договаряне и покритието с колективни договори. Въпреки тези
различия, има нещо общо за всички: системите с фокус към централизираното договаряне
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(секторно и между секторно) и високо покритие с колективни трудови договори, има
тенденция да бъдат по-успешни в интегрирането на въпросите за равенството между
половете в колективното договаряне. В същото време най-успешните резултати по
отношение на равенството на половете се наблюдават там, където съществуват и
колективното договаряне на равнище отрасъл/ бранш и на равнище предприятие.
Синдикатите играят ключова роля за премахване на дълбоките и структурни неравенства
между половете, като в контекста на кризата това изисква ново мислене за това как
равенството може да бъде по-ефективно интегрирано в стратегиите, политиките и
представителството. Някои синдикати преразгледаха своите стратегии и въведоха нови
преговорни позиции, за да се увеличи заплащането на жените във феминизираните
отрасли в опит да се изгладят разликите в отделните отрасли и/ или да обърнат внимание
на това как структурните неравенства и ролята на жените при неплатените грижи могат да
бъдат отразени в новите стратегии на договаряне.
Процедурите на икономическото управление в ЕС подкопава колективното договаряне,
определянето на заплатите и равенството на половете. Препоръките от европейския
семестър и процеса на управлението се отразяват на колективното договаряне, например
намаляване на нарастването на минималната заплата, по-тясно свързване на работната
заплата с производителността повлияха негативно върху автономията на колективното
договаряне и донякъде върху капацитета на синдикатите да преговарят по намаляване на
неравенството между половете.
Колективното договаряне е ключов инструмент на синдикатите за борба с
дискриминацията срещу жените, не на последно място по отношение на достъпа до
заетост, заплащането, условията на труд, израстването в кариерата и професионалното
обучение. Колективното договаряне би могло да повлияе и да формира системите за
класификация на професиите и формиране на работните заплати, свързани с изпълнението
- като бонуси или обезщетения.
С поглед напред
Следващият списък от възможни действия и стратегически решения, които трябва да се
вземат, следва да се възприема като набор от препоръки на ЕКП към нейните
организации-членки за увеличаване на техните усилия и капацитет за намаляване
разликата в заплащането на жените, основно чрез колективно договаряне, но и чрез
политически действия и ангажименти.
Ролята на колективното договаряне за намаляване на неравнопоставеността в заплащането
между жените и мъжете трябва да бъде насърчена на всички равнища на договаряне
(национално, секторно и предприятие).
Трябва да се даде приоритет на договарянето на ниво сектор/бранш и да се избягва
фрагментацията на системата на договаряне. Браншовите/ секторните КТД са доказали, че
са в състояние да осигурят важна рамка за равенство между половете в рамките на сектора
на основата на общо разбиране. .
При интегриране на въпросите, свързани с равенството между половете в преговорите и в
колективните трудови договори, трябва да се обърне внимание на:
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професионалната сегрегация и подценяването на труда на жените;



времето извън работното място за родителите, които ползват полагаем отпуск (по
майчинство, бащинство, родителски, осиновяване и т.н.);



правата на работниците на непълно работно време и на жените, работещи на
несигурни работни места;



възможности за жените, особено за работещите на непълно работно време и на тези
на гъвкаво работно време, за обучение и кариерно развитие;



как да се реши проблема с ниското заплащане на жените в секторите, където
заетостта на жени е доминираща чрез увеличаване на специфични за сектора
минимални работни заплати;



как могат по-ефективно да бъдат решени проблемите на младите жени;



как да се справим с насилието, основано на пола, със сексуалния и морален тормоз
на работното място.

Осигуряването на баланс между половете в екипите по колективни преговори е от
решаващо
значение.
Когато
преговарящите
екипи
включват
балансирано
представителство на жени и мъже, се договарят по-лесно не само въпросите, отнасящи се
конкретно до разликата в заплащането, но също така се договарят мерки, които имат
положително влияние върху жените (като гъвкаво работно време, детски заведения
/ваучери, изплащане на семейни добавки и т.н. ). Организациите-членове на ЕКП трябва
да се стремят да се осигурява равно или пропорционално участие на жените и мъжете в
екипите за колективно договаряне, особено в секторите, доминирани от мъже. (Резолюция
на ЕКП, 2008 г.).
Подобряване на прозрачността на данните е от съществено значение, за да даде
възможност на синдикатите да участват по-аргументирано в дискусиите с техните
правителства и в преговорите с работодателите. Налице е необходимост да се засили
достъпът до данни с разбивки по пол (на национално, секторно, местно и фирмено ниво),
които показват или оказват влияние върху неравенството в заплащането.
Специфични и качествени данни по пол (т.е. за неосновните елементи на заплащане, като
бонуси, плащания за извънреден труд, други обезщетения и т.н.) са също жизнено важни,
за да се постави въпроса и да се предизвикат работодателите. Подобряването капацитета
на синдикатите по това как да събират и анализират прозрачни и с разбивка по пол данни
за заплащането също е важна предпоставка за включване на проблема за разликата в
заплащането между половете при преговорите.
Социалните партньори следва съвместно на национално и секторно равнище (в идеалния
случай в сътрудничество с правителството) да разработят неутрални по отношение на
пола критерии за оценка на работата на жените и специфични насоки за тяхното
използване. Важен инструмент са годишните доклади за мониторинг и оценка на
различията в заплащането между половете. Системи от типа на индикатори за заплати
25

(Wageindicator) са друг инструмент за провеждане на сравнения по заплащането и
разкриване на възможна дискриминация.
Препоръката на ЕК по прозрачността на заплащането трябва да бъде въведена, със
специфичен фокус върху включване на проблемите за равното заплащане и одити по
заплащането в колективното договаряне.
Прозрачността на заплатите трябва да бъде повишена чрез европейското и националното
законодателства и от социалните партньори. Също така трябва да се обърне внимание на
отражението на ниските заплати и разликата в заплащането между половете върху
пенсионните права. По-специално това се отнася за жени, работещи на непълно работно
време и нетипични работни места. Пенсионните вноски и компенсации трябва да бъдат
покрити по време на отпуск по майчинство или за гледане на болни и деца.
Синдикатите трябва да формулират общи позиции за договарянето на равнище
предприятие и на местно равнище, с цел да принудят работодателите да се ангажират с
проблемите на равенството на половете.
Такива мерки като плановете за равенство на половете на работното място, както и отчети
за доходите с разбивка по пол, изследвания на заплащането по пол, приемането на
"добавки за равенство" вече са се доказали като успешни инструменти в борбата срещу
пряката и непряката дискриминация на жените и спомагат за намаляване на разликата в
заплащането между двата пола. Те могат да служат като допълнителен инструмент, но не
могат да заменят колективното договаряне.
Обучението остава друг ключов фактор за подобряване на знанията и уменията за водене
на преговори относно премахването на разликата в заплащането между половете.
Проведени са редица успешни обучения на секторно и между секторно равнище.
Синдикатите на всички нива трябва да осигурят адекватни ресурси и инструменти, за да
въведат подходящи обучителни курсове.
На европейско ниво тази задача трябва да се приеме и развива в бъдеще чрез изследвания,
обучителни курсове и разработване на обучителни материали от Европейския профсъюзен
институт. Институтът трябва да разработва програми и обучителни материали за обучение
на обучители по колективно договаряне и неравенствата в заплащането на половете и да
предприеме специфични изследвания относно практиките на колективно договаряне ,
които разглеждат различията в заплащането по пол и равенството като цяло.
Синдикатите трябва по-добре да използват ЕРС и транснационалните споразумения на
предприятията за решаване на проблемите на различията в заплащане по пол. Съставът на
ЕРС остава небалансиран и трябва да се направи още повече, за да се увеличи участието
на жени в тези органи.
Сътрудничеството между всички синдикални организации в публичния и частния сектор и
реалният ангажимент от страна на работодателите са от ключово значение за намаляване
на неравенството в заплащането. Европейският социален диалог на секторно и
междусекторно равнище чрез споразумения, учебни пособия, насоки, планове за
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равенство на половете, и обмяна на добри практики трябва да продължи да предоставя
средства, за да се постигне прогрес.
ЕКП ще продължи да се противопоставя на негативното вмешателство от страна на
Комисията в определянето на заплатите и колективното договаряне, както и на
вмешателството, стремящо се да намали автономността на колективното договаряне и
определянето на заплатите. В бъдеще е необходимо, наред с това да се обръща внимание
на тези проблеми чрез чувствителни към проблемите на пола политики, които отчитат
структурните неравенства по пол и да се обърне по-голямо внимание на влиянието на
пола при оценката на макро икономическите политики. От особено значение е
признаването на националното договаряне.
Специфичните за страната препоръки трябва регулярно да включват цели за намаляване
на различията в заплащането по пол, като заедно с това при реализацията на целите на
Стратегията Европа 2020 се интегрира силно джендър измерение. ЕКП ще продължи да
осъществява мониторинг на специфичните за страните препоръки, които пряко или
косвено се отнасят до равенството на половете.
Националните правителствата, заедно със социалните партньори, следва да направят
оценка, отчитаща проблемите на пола, на влиянието на въведените антикризисни мерки и
мерки за строги икономии върху заплащането на труда с оглед отчитане на структурните
неравенства по пол, по-уязвимото положение на жените на пазара на труда и
продължаващата разлика в заплащането.
Оценка на изпълнението на тази Резолюция ще бъде предприета от ИК на ЕКП в
контекста на следващата средносрочна конференция на ЕКП през 2017 г. и на Конгреса на
ЕКП през 2019 г.

22 юни 2015 г. ЕКП: СИНДИКАТИТЕ И РАБОТОДАТЕЛИТЕ ТРЯБВА ДА
ОПРЕДЕЛЯТ ЗАПЛАТИТЕ, А НЕ ОРГАНИТЕ ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ,
ПРЕДЛОЖЕНИ В ДОКЛАДА НА 5-МАТА ПРЕДСЕДАТЕЛИ „ЗАВЪРШВАНЕ НА
ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН СЪЮЗ”
Коментирайки доклада на 5-мата председатели "Завършване на Европейския
икономическия и паричен съюз"25, Bernadette Ségol, Генерален секретар на Европейската
конфедерация на профсъюзите, каза:
"Няма начин синдикатите да приемат орган, отделно от социалните партньори, който
да дава съвети по договарянето на заплатите. Това би било „рецепта”, водеща до голям
конфликт. Определяне на заплатите е роля на автономните социални партньори. Това,
което прессъобщението на Европейската комисия пропуска да спомене за органите за
конкурентоспособност е, че органът в Белгия, който се дава като пример, се управлява
от работодатели и синдикати - това не е отделен орган, даващ съвети на социалните
партньори, които те да следват. Въпреки неотдавнашната широко приветствано
рестартиране на социалния диалог от страна на Европейската комисия, синдикатите не
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Виж информацията в частта Новини от Европейските институции в този брой на Социална Европа
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бяха консултирани по това предложение, което аз намирам за неприемливо. Това е много
показателно за днешния ЕС, че 8 години след началото на кризата, причинена от
финансовия сектор, решението се вижда в даване на указания относно заплатите на
работниците. Заплатите на корпоративните босове, договорите с нула часа работно
време, избягването на плащане на данъци от мултинационални компании, социалният
дъмпинг не се споменават. Има хубави думи за социалното измерение на ИПС, но нито
едно конкретно предложение за действие, за разлика от много специфичното
предложението за т.нар. конкурентоспособност. Нищо чудно, че гражданите са
обезверени, изглежда ЕС е загубил интерес към тях”.

НОВИНИ ОТ МКП
31 март 2015 г.: СТАНОВИЩЕ НА ГЛОБАЛНИТЕ ПРОФСЪЮЗИ26 КЪМ
ПРОЛЕТНИТЕ ЗАСЕДАНИЯ НА МВФ И СВЕТОВНАТА БАНКА, ВАШИНГТОН,
17-19 АПРИЛ 2015
Политиките на международните финансови институции (МФИ) за растеж за
устойчиво създаване на работни места, намаляване на неравенството и зачитане на
правата на работниците
Въведение
1. Намаляването на международните цени на петрола през последните няколко месеца
доведе до някои корекции в посока на повишаване на световните прогнози за
икономическия растеж. Становището на Глобалните профсъюзи към срещите на
международните финансови институции (МФИ) през април 2015 г., предупреждава, че
всеки подем може да бъде слаб и с кратка продължителност, тъй като в глобалната
икономика не са решени проблемите на застой на търсенето и на високия публичен дълг и
задълженията на домакинствата. Тези проблем могат да се задълбочат, ако намаляващите
цени на петрола водят повече страни към дефлация. МФИ трябва да се възползват от
възможността, създадена от по-ниските цени на петрола, като насърчават бързото
приемане на въглеродните данъци, както и да използват приходите за финансиране на
енергийно ефективни инфраструктури и други необходими публични услуги.
2. МФИ следва също така да предприемат действия, за да се гарантира, че те ще
формулират последователен подход към проблема с глобалния дефицит на работни места
и увеличаването на неравенството в доходите и богатството. Те трябва да гарантират, че
всички техни политики и дейности допринасят за създаването на достойни условия на
труд и че препоръките за политики на пазара на труда не допринасят за по-нататъшно
отслабване на институциите на трудовия пазар, което е сериозна причина за увеличеното
неравенство. Становището призовава Световната банка в своята преразгледана политика
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Групата на Глобалните профсъюзи е съставена от Международната конфедерация на профсъюзите (МКП),
която има 176 милиона членове в 162 страни; Глобалните профсъюзни федерации (GUFs), които
представляват техните съответни сектори на ниво международна синдикати (BWI, EI, IAEA, IFJ,
IndustriALL, ITF, IUF, PSI и UNI); и Консултативния комитет на профсъюзите (TUAC) към ОИСР.
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за гаранции да коригира недостатъците в проекта за трудови гаранции, предложен през
юли 2014, като използва най-добрите международни практики, използвани в други
международни банки за развитие.
3. Становището на Глобалните синдикати призовава МВФ да се съсредоточи повече върху
основния си мандат да допринася за финансови услуги, които са стабилни и подкрепят
растеж чрез решаване на проблемите, свързани с нерегламентирани банкови системи в
сянка, "твърде големи, за да фалират" групи, недостатъчно облагане на финансовия
сектор, както и липсата на достъпно финансиране на малки и средни предприятия. В
съответствие с позициите, които МВФ предприе в полза на преструктурирането
неустойчивите суверенни дългове, Фондът следва да подпомага страните, които се
стремят да постигнат договорените споразумения с кредиторите си, както и критерий за
създаването на отработен механизъм за суверенния дълг.
Преодоляване на препятствията пред трайния растеж
4. След като понижиха своите прогнози за глобалния растеж по-рано тази година, както
МВФ, така и Световната банка може да обърнат посоката, заради очаквания тласък, който
на икономиките на повечето държави ще получат от по-ниските цени на петрола. Всяка
такава корекция е вероятно да бъде лека и с кратка продължителност, тъй като факторите,
обясняващи текущия бавен растеж, който накара МВФ да ревизира надолу няколко поранни прогнози, не са се променили. Икономиките по света са засегнати от стагнацията на
търсенето и високите публични и частни дългове, чието тегло само ще се увеличи, ако
инфлацията падне допълнително в резултат на по-ниските цени на петрола. През януари
2015 г. 23 от 28-те страни на Европейския съюз, които са най-засегнати от икономическата
стагнация в региона, са вече в цената дефлация в сравнение с година по-рано. В
допълнение, икономиките, зависими от петрола или други стоки, чиито цени падат стават
особено уязвими. Възможността за увеличени лихвени проценти в САЩ, добавя
допълнителен риск от подновяване на пристъпа на тежка финансова и икономическа
нестабилност, ако е налице нарастване на капиталовите потоци към по-високо доходните
американски облигации.
5. Ако не се приемат подходящи политически мерки, спадът в цените на петрола няма да
направи нищо, за да се коригира сериозният недостиг на инвестиции в публичната
инфраструктура и услуги или провала на заплатите да се увеличават заедно с
нарастването на производителността в по-голямата част от глобалната икономика. Пониските цени за изкопаемите горива може дори да доведат до забавяне на инвестициите в
енергийна ефективност и възобновяеми източници на енергия, един от малкото сектори,
който е показал силен растеж през последните години. Те също могат да забавят
напредъка, постигнат в намаляването на емисиите на парникови газове и по този начин ще
засилят перспективите на още по-вредно изменение на климата.
6. МВФ и Световната банка, които подкрепиха прилагането на по-високи цени на
въглерода, за да се забави увеличаването на емисиите на парникови газове, следва да се
възползват от възможността по-ниските цени на петрола да насърчат бързото приемане на
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въглеродни данъци, като приходите се използват за финансиране инфраструктурата за
енергийна ефективност и други необходими обществени услуги.
Моделиране, подготвено за "Труд 20" (L20), за да се оцени въздействието на микс от
политики по публичните инвестиции и координирани увеличения на заплатите, показва,
че подобен сценарий може да създаде до 5,8 процентни пункта допълнителен растеж в
страните от Г-20 през следващите пет години27. Чрез финансиране на производствени
инвестиции, такава стратегия увеличава потенциала за устойчив растеж на икономиките
също и в дългосрочен план. Сценарият на L20 би могъл да генерира значително по-голям
растеж от 2-та процентни пункта допълнителен растеж при симулациите за страните от Г20, направени от МВФ и ОИСР, който зависи от неприемлив екзогенен растеж на
съвкупното търсене.
Действия от МФИ, свързани с работните места и неравенството
7. Най-новите данни за световния пазар на труда, публикувани от Международната
организация на труда в Доклад Световен преглед на заетостта и социалните въпроси –
тенденции за 2015 г., показват, че пет години след края на глобалната рецесия,
безработицата остава доста над нивото отпреди кризата за 2007 г. Разликата в заетостта е
дори още по-сериозна, ако се отчитат значително по-ниските нива на участието на
работната сила. Комбинацията от по-висока отворена безработицата и ниското участие се
изразява на глобална равнище в съотношението заетост към население от 59,7 на сто за
2014 г., което е същото, както в годината на глобалната рецесия - 2009 г. и с цял
процентен пункт по-ниско от 2007, когато е било 60.7 на сто. Кризата на заетостта, която
възникна по време на световната криза и рецесията от 2008-2009 г. далеч не е разрешена.
Положението е особено остро в някои страни от еврозоната, където една четвърт от
работната сила е безработна, тъй като налагането на политики за строги икономии засили
влиянието на финансовата криза.
8. МВФ е подготви няколко доклада за предизвикателствата за създаването на работни
места през последните години, включително и доклада от 94-страници „Работни места и
растеж: Аналитични и оперативни съображения за Фонда” ( Jobs and Growth: Analytical
and Operational Considerations for the Fund), публикуван през март 2013 г. Докладът
съдържа някои полезни изводи, като отбелязва, че "има възможност за подобряване на
анализа и съветите по политиката" на МВФ за създаването на работни места, както и че
"съветите относно политиките на пазара на труда трябва да ... се отчитат най-новото
знание и да се основава на доказателства за това кои комбинация от институциите на
пазара на труда работят добре ". Той също така предупреждава, че "традиционният акцент
в макроикономическите и финансовите политики" на Фонда означава, че такива агенции,
като МОТ, "може да бъдат поставени в по-добра позиция да съветват" относно реформите
на пазара на труда.
27

Сценарият се състои от политики в страните от Г-20 за повишаване на публичните инвестиции в социална
и физическа инфраструктура от 1 на сто от БВП във всяка страна и увеличаване на дела на заплатите в БВП
от 1 до 5 на сто в зависимост от страната: L20, The Case for a Coordinated Policy Mix of Wage-led Recovery
and Public Investment in the G20, September 2014: (http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/modeling.pdf)
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9. Въпреки това, все още няма индикации, че МВФ е приложил този съвет в практиката на
оперативно ниво. Ако не друго, поучителният съвет в докладът Jobs and Growth, че
намаляването на защитата на труда може да доведе до скок на безработицата, че
осигуряването за безработица играе решаваща роля в този контекст и че Фондът не
разполага с опит в областта на проблемите на пазара на труда, изглежда са игнорирани.
Фондът все повече се включва в фините детайли на реформите на пазара на труда, които
страните заемополучатели трябва да приемат. В няколко страни от еврозоната, МВФ
подкрепи мерки за намаляване на защитата на труда, едновременно със значителни
намаления на обезщетенията за безработица.
10. Противно на Световната банка, която през 2014 г. създаде сфери на пресичащи се
решения относно работните места за изпълнение на Доклада за световното развитие 2013:
Работни места (WDR 2013 г.) чрез оценяване на дейностите на банката през „призмата на
работните места", МВФ не е предприела никакви действия, за да се гарантира, че
създаването на работни места става приоритетна цел на операциите на Фонда. Вместо
това, акцентът върху мерките за строги икономии и за дерегулиране на пазара на труда
показват, че целите на фискалната дисциплина и дерегулирана икономическа активност
остават в водещи в приоритетите на политиката на МВФ, каквито бяха и преди три
десетилетия.
11. Подобни недостатъци характеризират подхода на МВФ по въпроса за неравенството.
През март 2014 г. Фондът публикува политически документ за Фискалната политика и
неравенството с някои прекалено скромни предложения - например, Фондът не
насърчава увеличаването на данъците върху богатството, дивидентите или капиталовите
печалби под претекст за "мобилност на капитала" – насочени превръщане на фискалната
политика в по-преразпределителна. Въпреки факта, че изследвания на МВФ показват, че
страните с по-ниско неравенство имат по-висок и по-траен растеж (Redistribution,
Inequality and Growth, February 2014), МВФ рядко формулира изрични политически съвети
за намаляване на неравенството на национално равнище или по условията за заеми
12. Там, където МВФ наистина се провали да предприеме действия за борба с
неравенството е в неговите политики на пазара на труда. Становищата на Глобалните
профсъюзи към международните финансови институции често са посочвали, че
намаляването на защита на работниците и на минималните заплати и отслабването на
институциите на колективното договаряне чрез отпускане на заеми от МВФ под условие
или политическите съвети са имали като резултат увеличаване на неравенството. В страни
като Гърция, Португалия и Румъния, условията по заема от МВФ доведоха до рязък спад в
обхвата на колективното трудово договаряне. Намалената сила за преговаряне на
работниците в тези страни означава, че неравенството в доходите се е увеличило
директно, заради спада на дела на труда в националния доход. Това също така има важно
въздействие, като подкопава преразпределителните фискални политики, тъй като
организираният труд е инструментална сила в насърчаването на по-прогресивно данъчно
облагане, социални програми, които облагодетелстват хората с ниски доходи и социалния
диалог.
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13. Една статия в мартенския брой 2015 г. на списанието на МВФ Finance & Development
посочва подобни точки за относителното пренебрегване на отслабването на институциите
на пазара на труда в дебатите за неравенството. Като обявява предстоящото публикуване
на изследователски доклад на МВФ, статията отбелязва важната роля на минималните
заплати и силните профсъюзи в постигането на по-равното разпределение на доходите. В
него се посочва, че резултатите от изследването "потвърждават, че спадът на броя на
членуващите в профсъюзи е силно свързано с възхода на дела на доходите на тези, които
са на върха".
14. Докладът за Световното развитие 2013 г. на Световната банка по подобен начин
отбелязва, че неравенството намалява в периоди, когато членството в синдикати се
увеличава и се повишава, когато членството в синдикати е в упадък. Докладът също
показва, че по-високите минимални заплати и някои разпоредби за закрила на заетостта са
свързани с по-ниско неравенство.
Въпреки това, докладът на Световната банка през 2014 г. за прилагане на целта на Банката
за подпомагане на 40 на сто, които са на дъното, включва безвъзмездната препоръка, че
пазарите на труда винаги се нуждаят от това да бъдат направени "по-гъвкави". Това
предложение изглежда отразява дълбоко вкоренено мнение на доклада на банката Doing
Business, въпреки че неговият спорен индикатор за гъвкавост на пазара на труда беше
премахнат от 2009 г. насам, и пренебрегва факта, че отслабването на институциите на
пазара на труда и стандартите намалява доходите от труд и увеличава неравенството.
15. Както МВФ, така и Световната банка трябва да разработят последователни и
съгласувани подходи в рамките на своите институции относно неравенството на доходите
и богатството и в полза на създаването на достоен труд. И двете международни финансови
институции трябва да гарантират също така, че техните програми за страните, проекти и
политически насоки са съвместими с целта за приоритизиране на създаването на работни
места и намаляване на неравенството.
Необходимост от международен процес на преструктуриране на дълга
16. Повече от десетилетие след като МВФ подкрепи създаването на механизъм за
преструктуриране на държавния дълг, предложението беше отново изведено на преден
план през 2014 г., заради успеха на така наречените фондове лешояди в действията им
срещу Аржентина, разгледани в американски съдилища. Фондовете, които са закупили
проблемни облигации с голяма отстъпка, като спекулативни инвестиции, успяха да
получат съдебни решения, които попречиха на аржентинското правителство при
изпълнението на споразуменията за преструктуриране на дълга, които то сключи с 93 на
сто от своите кредитори.
17. Липсата на рамка за постигане на обвързващи споразумения за преструктуриране
действа като стимул за инвеститорите да не вземат участие в преговорите за разсрочване
на дълга. Това затруднява също така Гърция - чийто публичен дълг достигна 175 на сто от
БВП през 2014 г., в сравнение с 130 на сто през 2009 г., преди страната да се ангажира с
договора си за заем с т.нар. "Тройка" - да се включи в дискусиите за преструктуриране на
дълга или относно условията за изплащането на дълга, който определено се превърна в
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неустойчив. Гърция загуби 26 процента от своя БВП през последните седем години,
повечето от тях, след като тя започна програмата на Тройката, а една четвърт от работната
сила е безработна. МКП и глобални профсъюзи се обединиха с много други организации в
исканията си, че на Гърция трябва да се даде глътка въздух, за да възстанови своята
разбита от кризата на икономиката, преди да бъде задължена да възстанови своите заеми.
Няколко анализатори препоръчаха свързване на плащанията с растежа на БВП.
18. МВФ трябва да използва своето влияние, за да ускори създаването на суверенна
институция, свързана с преструктурирането на дълга, която може да се създаде под
егидата на Организацията на обединените нации или като независим субект. МВФ одобри
създаването на механизъм за преструктуриране на дълга в началото на 2000 г., докато се
отказа от идеята, поради противопоставянето, идващо до голяма степен от частния
финансов сектор. Фондът следва да даде приоритет на подпомагането на страните-членки,
които се стремят да поставят своите икономики на пътя на растежа, а не на интересите на
страните, които имат право на собственост върху облигациите, които страните длъжници
вероятно няма как да изплатят в пълен размер.
Трябва да отбележим, че в споразумението за кредитиране от март 2015 с Украйна, МВФ
включи условие заем "предварително действие", което задължава правителството да се
ангажира в преговори с кредиторите за преструктуриране на държавния дълг, който
Фондът счита, че няма да може да бъде напълно възстановен.
МВФ трябва да проследи такава практика с нормативен подход, който подкрепя
преструктурирането на неустойчиви дългове
19. През септември 2014 г. Общото събрание на ООН прие резолюция в подкрепа на
многостранна конвенция за създаване на нормативна рамка за процесите на
преструктуриране на суверенния дълг. Агенциите на ООН в момента работят по
конкретни предложения за разработването на механизъм за преструктуриране и
разсрочване на суверенния дълг. МВФ трябва да подкрепят такава рамка и да работят с
ООН, правителствата на държавите -членки, организациите на гражданското общество и
с други заинтересовани страни за нейното създаване.
Ясна предпазна клауза по труда на Световната банка
20. През юли 2014 г., Световната банка публикува проект на Рамка за околната среда и
социалните въпроси за актуализиране на социалните и екологичните изисквания за
кредитиране на Банката, който често се наричат "предпазни клаузи". Предложената нова
рамка ще включва "Екологичен и социален стандарт 2: труд и условия на труд" (EСС 2).
Докато включването на предпазна трудова клауза се приветства, тъй като такава отсъства
в настоящите политики на Банката, предложеният ЕСС 2 съдържа значителни
недостатъци, които биха направили неговите разпоредби неприложими за повечето от
тези, които работят по проекти, финансирани от Банката. Проектът на ЕСС 2 е значително
по-слаб от трудовите предпазни клаузи, които съществуват в други международни банки
за развитие.
21. Всички банки за развитие, които са приели трудови гаранции/ предпазни клаузи към
днешна дата изискват проектите да отговарят на основните трудови стандарти,
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определени от МОТ, които всички страни-членки одобриха през 1998 г., като приеха без
нито един глас против Декларацията на МОТ за основните права в областта на труда28.
Само EСС 2 на Световната банка предлага да не се отчита този прецедент, като изисква
спазването на някои от стандартите, "когато националното право ги признава", поспециално по отношение на свободата на сдружаване и правото на колективно
договаряне. Това ще отвори вратата към дискриминация или репресии срещу работниците
в проекти, финансирани от Световната банка, които се опитват да упражняват правото си
на свободно сдружаване. Стандартите на другите банки за развитие "изрично забраняват
такива ответни мерки.
22. Предложеният от Банката EСС 2, отново в противоречие с практиката, установена в
други банки за развитие, няма да се прилага за работниците, които работят по договор,
които често са по-голямата част от тези, които работят във финансирани от банката
проекти, като изграждане на инфраструктура. Те са категория работници особено
подложени на експлоатация и насилие, например опасни условия на труд и несправедливо
уволнение. Този вид злоупотреби и проблеми като детския труд и дискриминационни
практики, могат да продължат с неотслабваща сила и без да се посочва във финансирани
от Световната банка проекти, обратно на проекти, финансирани от другите банки, които
са приели трудовите гаранции. Изключването на работниците по договор е особено
необяснимо с оглед на факта, че, според проекта на политиката, изпълнители и
подизпълнители, се очаква да се съобразят с всички EСС на банката с изключение
единствено на EСС 2 в областта на труда.
23. Разпоредбите на предпазната клауза по труда на Световната банка трябва да бъдат
толкова силни, колкото са тези на другите банки по отношение на спазването на
основните трудови стандарти, приложимостта към работещите по договор работници,
оценката на веригите на доставки и задължението за предоставяне на писмена
информация на работниците за техните условия на заетост. Трябва да има и ефективни
процедури за наблюдение на прилагането на изискванията и отговор на жалби за
неспазване.
24. Синдикатите и други организации взеха участие в множество консултации от юли
2014 г., в които те призоваха Банката да отстрани тези недостатъци и да приеме стабилна
предпазна трудова клауза. Няколко правителства и някои международни агенции също се
включиха в препоръката за приемане на защитна клауза, по-силна от тази предложена в
проекта от 2014 година. Банката следва да приеме предпазна клауза, която отговаря на
най-добрите международни практики, без да подценява тези, които вече се прилагат
другаде. С приемането на това лидерство, Световната банка ще повиши перспективата,
нейният модел да бъде пример за подражание от други международни банки за развитие,
28

Африканската банка за развитие, Европейската банка за възстановяване и развитие и Международната
финансова корпорация (IFC), които са приели подробни трудовите гаранции. Те включват изискването
кредитополучателите да спазват основните трудови стандарти, които са международно приети основни
човешки права за всички работници, независимо от нивото на развитие на страните, които са определени от
конвенциите на МОТ и обхващат свободата на сдружаване и правото на колективно договаряне,
премахването на дискриминацията по отношение на заетостта и професиите, премахване на принудителен
или задължителен труд, и ефективно премахване на детския труд.
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включително наскоро създадените New Development Bank и Asian Infrastructure Investment
Bank.
Препоръки на Глобалните синдикати
Мерки за подкрепа на икономическото възстановяване
25. МВФ и Световната банка следва
• Да насърчават страните да се възползват от възможността, предоставена от
намалението на цените на петрола чрез приемане въглеродни данъци и използване
на приходите за финансиране на енергийно ефективни инфраструктури и други
необходими обществени услуги;
• Да подкрепят и подпомагат прилагането на глобална стратегия за възстановяване,
състояща се от комбинация от политики за публични инвестиции за стимулиране и
на координирани увеличения на заплатите, и да променят препоръчаните мерки,
като например по-ниски минимални заплати, отслабени институции за колективно
договаряне и намаляване на социалната защита;
• Да допринесат, като част от тази стратегия, за публичните инвестиции в
инфраструктура, образование и качествени публични услуги, включително в
икономиката за грижи за подобряване на дългосрочния й производствен потенциал
и да подкрепят прехода към икономика с ниски нива на въглеродни емисии;
• Да противопоставят на мерките за строги икономии и съответните съкращения на
публичните разходи в области, които осигуряват социално подпомагане, да улеснят
продуктивната икономическа дейност и да осигурят основата за стабилни услуги от
правителството и да подкрепят стабилизирането на публичните финанси чрез поголеми данъчни приходи от по-високите доходи.
Мерки за създаване на достойни условия на труд и намаляване на
неравенството
26. МВФ и Световната банка следва
• Да осигурят, че дейностите, които финансират, са в съответствие с основните
трудови стандарти на МОТ, осигуряват безопасни условия на труд и адекватни
заплати, и по-специално Световната банка трябва да приеме подробна трудова
предпазна клауза, която включва покритие на работниците по договор и изисква
спазването на основните трудови стандартите;
• Да прекратят насърчаването на дерегулацията на пазара на труда, а вместо това да
помогнат да се промени повишаването на неравенството в доходите, като
подкрепят социалния диалог, засиленото колективно договаряне и стабилните
минимални заплати, като част от съгласуван пакет от политики на пазара на труда
за по-приобщаващ растеж;
• Да осигурят, че жените се възползват от тези политически действия за избягване
на по-нататъшно влошаване на неравнопоставеността между половете по
отношение на нивата на заетост и доходи;
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• Да помогнат на страните да възстановят или създадат фискални политики, които
намаляват неравенството чрез по-прогресивни данъчни режими и увеличаване на
обхвата на програмите за социална защита;
• Да разработват планове за действие за подкрепа на прилагането на глобален праг
за социална защита, както е разработен от МОТ, одобрен от Организацията на
обединените нации, договорен по време на срещи на Г-20 и включен в стратегиите
за МВФ и Световната банка.
Мерки за ефективно финансово регулиране и данъчно облагане
27. МВФ трябва
• Да пренасочи вниманието си към основната си мандат да допринася за
финансовия сектор, който е стабилен и подкрепя растежа чрез фокусиране на
съветите към страните по въпросите на нерегламентираните банкови системи в
сянка, "твърде големите, за да фалират" финансови групи, недооблагането на
финансовата индустрия и липсата на достъпно финансиране на малките и средните
предприятия;
• Да подкрепи създаването на многостранна рамка за договарянето на обвързващи
международни споразумения за преструктуриране на дълга, когато страни са
изправени пред неустойчив държавен дълг;
• Да насърчава по-силни действия за борба с ерозията на данъчните основи и да
постигне реформа на системите за данъчно облагане, за да се премине към поширока основа и по-прогресивни данъци и да се премести данъчното облагане от
заетостта към вредните за околната среда и непроизводствени дейности;
• Да подкрепи по-строги мерки, за да гарантира, че бюджетните приходи не се
губят чрез данъчни убежища, като изисква автоматичен обмен на информация и
действия за спиране ерозията на базата и изместването на печалбата от
многонационалните предприятия;
• Да подкрепи въвеждането на данък върху финансовите транзакции (ДФТ), за да
обезкуражи спекулативно поведение и да създаде нови източници на финансиране,
включително чрез предлагане на помощ за изпълнението на инициативата на
еврозоната за координирано изпълнение на програмата за ДФТ в единадесет
страни.

4 юни 2015 г. МКП ПРЕДУПРЕЖДАВА G7 ЗА ДЕФИЦИТ НА
ДОВЕРИЕТО КЪМ ГЛОБАЛНИТЕ КОМПАНИИ
Само една пета от хората в западните икономики, като Франция, Германия,
Великобритания и САЩ са съгласни, че може да се има доверие на корпорациите по
отношение на тяхната глобална работна сила, според ново проучване на общественото
мнение, поръчано от Международната конфедерация на профсъюзите.
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Проучването на общественото мнение, проведено в навечерието на срещата на върха на Г7 в Германия29 идва на фона на нарастващата политическа загриженост, че
мултинационалните компании и международни организации като FIFA пренебрегват
споразуменията и нарушават правилата.
Sharan Burrow, Генерален секретар на Международната конфедерация на профсъюзите,
заяви, че Г-7 може да играе важна роля за укрепването на върховенството на закона.
"Държавите от Г-7 имат закони, които гарантират основните права на работниците
в собствените им страни. Те могат да гарантират равно третиране на работниците в
други страни, където компании, базирани в страните от Г-7 работят, чрез
разпростиране водещата роля на правовата държава извън техните граници. "
С възхода на световните вериги за доставки, които представляват три четвърти от
световната търговия, големите корпорации наемат работници по целия свят в страни като
Индонезия, Филипините и Турция - но често индиректно чрез верига от изпълнители.
"Гражданите апелират лидерите от Г-7 да не се доверяват, че корпорациите се грижат
за световната работна сила. Те не им се доверяват, че им плащат прилична заплата,
те не им се доверяват, че зачитат техните права и те не им се доверяват, че приемат
безопасността на труда сериозно ", каза Sharan Burrow.
Анкетата на МКП за доверието в компаниите и веригите на доставки показва:
повечето компании в световен мащаб не може да се има доверие, че се грижат за своите
работници и че са необходими по-строги закони;
работодатели приоритизират печалбите пред безопасността на своите работници;
бизнесът трябва да плаща на всичките си работници достойна минимална заплата - без
значение къде са те30.
" Този срив в доверието връща отговорността обратно върху правителствата да си
сътрудничат, за да накарат тези глобални гиганти да бъдат отговорни за своите
работници ", заяви Джон Евънс, главен секретар, Консултативен комитет на синдикатите
към ОИСР.

5 юни 2015 г. МКП: ИЗТЕКЛИТЕ ДОКУМЕНТИ ДОКАЗВАТ
ОПАСЕНИЯТА НА РАБОТНИЦИТЕ ЗА СЕКРЕТНИ ТЪРГОВСКИ
ПРЕГОВОРИ
29
30

Проведено в периода 23 – 29 април 2015 г.
http://www.ituc-csi.org/ituc-frontlines-poll-trust-in
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МКП призова Съединените щати, Европейския съюз и другите партньори в преговорите
да изградят система за търговия за общо благо, след като последното изтичане на
документи от секретните търговски преговори разкри притеснителни подробности за
работниците.
Международната конфедерация на профсъюзите е обезпокоена от изтеклите документи,
публикувани от сайта Wikileaks, които разкриват как Споразумението за търговия в
услугите (TiSA) ще консолидира допълнително корпоративната власт и заплашва
обществения интерес.
От особено значение са плановете за по-нататъшна дерегулация и либерализация, които
ще се отразят на публичния сектор и транспортните индустрии; и разпоредбите, които
принуждават страните да премахват тавана за чуждестранна собственост в публично
предоставяните телекомуникации и покровителстват приватизацията.
Изтичането на информация доказва, че работниците и техните профсъюзи по целия свят
са били прави да се тревожат от тайните преговори, които в момента се отразяват на
търговското споразумение между САЩ, ЕС и 22 други страни най-вече от Южна
Америка.
"Търговски сделки, които се правят зад затворени врати, предопределят хората на
труда да губят и имат за цел да концентрират още повече власт и богатство в ръцете
на мултинационалните корпорации, за сметка на общото благо", заяви генералният
секретар на МКП Sharan Burrow.
Тъй като голямото мнозинство от хора в анкетата на МКП изразява дълбока загриженост
във връзка с влиянието на големите корпорации, правителствата трябва да насочат
вниманието си към изграждането на система за търговия, която работи за общото благо.
"Тези документи показват, че в сегашния си вид TiSA може да застраши качеството на
обществените услуги и да промени икономиката на услугите в световен мащаб, с
последици, които за съжаление не са напълно известни, освен на техните корпоративни
поддръжници”.
Друг основен проблем е натискът за "конкурентна неутралност". Тази, на пръв поглед
безобидна фраза означава, че предоставянето на обществени услуги може да се счита за
нелоялна търговска практика, ако тя действително или дори по усещане поставя в
неизгодно положение частен доставчик на услуги. "
В рамките на TiSA, правителствата планират да предоставят достъп до пазара и
национално третиране на чуждестранни доставчици на услуги и оператори в много
области на услугите, включително телекомуникации, транспорт, доставка и различни
професионални услуги, като архитектура, инженеринг, медицински, одит и юридически
услуги.
Според синдикатите това щ е създаде сериозни бариери за държавите да инвестират в
услугите или, което е от съществено значение да защитават достойния труд и достойните
условия на труд.
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2 юни 2015 г. СТАНОВИЩЕ НА МКП: НА ЕКСПЛОАТАТОРСКИЯ МОДЕЛ НА
ВЕРИГИТЕ ЗА ДОСТАВКА, КОЙТО КОРУМПИРА СВЕТОВНАТА ТЪРГОВИЯ,
ТРЯБВА ДА СЕ СЛОЖИ КРАЙ - ЛИДЕРИТЕ ОТ Г-7 МОГАТ ДА ПРЕДИЗВИКАТ
ПРОМЯНА31
"...Опитът е показал, че колкото и много да правим в интерес на прозрачността и
превенцията,
винаги ще има компании, които пренебрегват споразуменията и
нарушават правилата. И така стигаме до третата ми точка: жизненоважното
значение на структури, които правят по-лесно за работниците и служителите да
изразят оплаквания и да отстояват правата си, без риск да загубят работата си, в
резултат на това. Винаги трябва да имаме предвид това." Канцлер Ангела Меркел, 23
март 2015 г.
Трудът не е стока. Този принцип е в основата на Конституцията на МОТ, и все пак
глобалните мрежи на веригите за доставка, които доминират на международната търговия
е били позволено да действат въз основа на този принцип. Държавите от Г-7 имат закони,
които гарантират основните права на работниците в собствените им страни. Те могат да
гарантират равно третиране на работниците в други страни, където компании, базирани в
страните от Г-7 работят, чрез разпростиране водещата роля на правовата държава извън
техните граници. Ръководните принципи на ООН за бизнеса и правата на човека
осигуряват рамка за това, чрез изясняване на съответните задължения на правителствата и
корпорациите: правителствата трябва да защитават правата на човека; корпорациите
трябва да зачитат правата на човека.
Отговорността на корпорациите да спазват правата на човека "съществува независимо от
способността и/ или готовността на държавата да изпълни своите собствени задължения
по правата на човека, и не намалява тези задължения." Принципите на ООН ясно показват,
че корпорациите имат отговорност да спазва правата на работниците при всички свои
дейности – включвайки също подизпълнителите и доставчиците. И когато бизнес моделът
на 21 век приема, че размерът на работната заплата е просто въпрос на пазара, ние трябва
да напомним на корпорациите, че получаването на заплата, осигуряваща издръжка (living
wage), е човешко право. А спазването на човешките права не е въпрос, който не подлежи
на преговори.
Само на правовата държава може да се предостави мандат за:
• прозрачност
• надлежна проверка за трудовите права и безопасността на труда
• минимален заплати за издръжка и колективно договаряне
• социална защита
На експлоататорския модел на веригите за доставка, който корумпира световната
търговия, трябва да се сложи край - лидерите от Г-7 могат да предизвикат промяна.
Мекото законодателство също има съществена роля. Настояваме Г-7 да засили
31

Summary statement to the G7:
English: http://www.ituc-csi.org/the-exploitative-model-of-supply?lang=en
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прилагането на Насоките на ОИСР за многонационалните предприятия, по-специално чрез
подкрепа за задължителния процес на наблюдение чрез партньорски проверка от
националните контактни точки и въвеждане на последствия за неспазване, основавайки се
на скорошния пример на Канада за засилване на авторитета на Националните контактни
точки. Ние също така настояваме ролята на МОТ да бъде подкрепена и подсилена, за да се
изсветли неформалния труд, да се сложи край на принудителния труд и да се наблюдава
корпоративното поведение.
Ние също така искаме правителствата да преразгледат собствените си закони така, че да е
достъпно правно средство за защита, когато мекото законодателство не успее. Големите
корпорации са замесени чрез спонсорство и търговията в стоки в корупционни скандали и
скандали, свързани с правата на човека, като например това, което става в момента във
FIFA, която се поставя над закона. Без основни права, спазвани чрез принципите на
правовата държава, глобалната икономика е опорочена. И хората искат правителствата да
действат. 55 процента от хората в четири от страните от Г-7 (Франция, Германия,
Великобритания, САЩ), анкетирани от МКП, се съгласяват, че не може да се вярва на
компаниите, че се грижат за своите работници. Г-7 може и трябва да отчита това и да
действа.
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НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР 2015 Г.
Европейски семестър 2015: решения на Комисията
С приетите на 25 февруари 2015 г. решения32 Европейската комисия изпрати на
държавите членки недвусмислен призив за осъществяване на структурни реформи и
консолидиране на публичните им финанси. Тези решения отразяват формулирания през
ноември подход на новата Комисия, който е в основата на Годишния обзор на растежа за
2015 г. и предвижда нов акцент върху инвестициите, структурните реформи и фискалната
отговорност.
Решенията на Комисията се състоят в следното:
Комисията предприема по-строга процедура по отношение на три от 16-те държави, в
които през ноември бяха установени макроикономически дисбаланси — Франция
(степен 5), Германия (степен 3) и България (степен 5). Открива се процедура при
макроикономически дисбаланси за Португалия и Румъния и се предвижда смекчаване на
процедурата за Словения. Промени в статута на останалите десет държави не се
планират (вж. приложението).
Във връзка с подобряването на състоянието на бюджета Комисията препоръчва да не се
задейства процедурата при прекомерен дефицит за Белгия, Италия и Финландия,
въпреки че състоянието на бюджета на тези държави не съответства на референтната
стойност на дълга. При тази препоръка са отчетени ключовите фактори, съгласно
член 126, параграф 3 от Договора за функционирането на Европейския съюз.
Комисията също така препоръчва да се предостави отсрочка на Франция до 2017 г. за
коригиране на нейния прекомерен дефицит. В препоръката е заложено стриктното
изпълнение на поетапен план за фискална корекция, който от месец май нататък ще бъде
подлаган на редовна оценка. Целта е Франция да разполага с достатъчно време за
осъществяването на амбициозни структурни реформи.
Заместник-председателят на Европейската комисия Валдис Домбровскис, отговарящ за
еврото и социалния диалог, заяви: „Пакетът, който Комисията обсъди днес,
представлява следващият основен етап от Европейския семестър след приемането на
Годишния обзор на растежа през ноември миналата година. Взетите от нас решения
отчитат икономическата ситуация в световен мащаб и в отделните държави членки,
както и интензивното ни сътрудничество през последните няколко седмици с Белгия,
Франция и Италия, свързано с плановете на тези държави за фискални и структурни
реформи.“
От своя страна, комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното
облагане и митническия съюз Пиер Московиси подчерта: „Приехме важен и балансиран
набор от решения, които изцяло отразяват икономическата ситуация в момента. С
тези решения Комисията доказва както важността на структурните реформи, така и
32
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спазването на нашите фискални правила. Макар повечето държави от ЕС да полагат
необходимите усилия, някои страни трябва да ускорят и засилят работата по
осъществяване на реформите и намаляване на своя дефицит и дълг. Ще продължим да
поощряваме усилията им в тази насока, като при необходимост ще използваме всички
правни средства, с които разполагаме.“
Следващи стъпки
Препоръките на Комисията ще бъдат представени на Съвета, като се очаква те да бъдат
обсъдени на заседанието на Съвета на икономическите и финансовите министри през
март.
Също през март Комисията ще организира нов кръг от двустранни срещи с държавите
членки, на които ще бъдат обсъдени докладите за отделните страни. Очаква се до средата
на април държавите членки да представят своите национални програми за реформи и
програмите си за стабилност или конвергенция. Въз основа на всички тези източници
Комисията ще представи през май нов и целенасочен набор от конкретни и ориентирани
към основните приоритети препоръки за всяка държава в периода 2015—2016 г.
Контекст
В представения пакет за икономически надзор е отчетен Годишният обзор на растежа от
ноември миналата година и се определя аналитичната база за приемането през май на
препоръки за отделните държави. Това е първият случай, в който Комисията
представя пакет за икономически надзор в подобен формат и публикува доклади за
отделните държави на толкова ранен етап през семестъра. Досега тези доклади
(известни като „работни документи на службите на Комисията“) бяха представяни
през май/ юни заедно с препоръките за отделните държави, като през март се
публикуваха единствено задълбочените прегледи, които сега са включени в
докладите за отделните държави. С публикуването на докладите три месеца по-рано от
обичайното се осигурява повече време за обсъждане със заинтересованите страни и поголяма ангажираност на държавите членки.

ОБОБЩЕНИЕ НА ВЗЕТИТЕ НА 25 ФЕВРУАРИ 2015 г. РЕШЕНИЯ ЗА
ПРОЦЕДУРИ ПРИ МАКРОИКОНОМИЧЕСКИ ДИСБАЛАНСИ ЗА 2015 г.

Степени на процедурата

2014

2015 г.*

1

Няма дисбаланс

—

—

2

Дисбаланси, във връзка с
които
са
необходими BE, BG, DE, NL, FI, SE
BE, NL, RO**, FI, SE, UK
политически
действия
и UK
мониторинг

3

Дисбаланси, във връзка с HU
които
са
необходими

HU, DE
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решителни политически
действия и мониторинг

4

Дисбаланси, във връзка с
които
са
необходими
решителни
политически IE, ES, FR
действия
и
специфичен
мониторинг

IE, ES, SI

5

Прекомерни дисбаланси, във
връзка
с
които
са
необходими решителни
политически
действия
и
специфичен мониторинг (по
отношение на FR и HR през
май ще бъде взето решение за HR, IT, SI
задействане на процедура при
прекомерен дисбаланс след
оценка
на
националните
програми за реформи и
програмите за стабилност или
конвергенция)

BG, FR, HR,IT, PT**

6

Процедура при прекомерен
—
дисбаланс

—

Бележки:
* Удебеленият шрифт показва наличието на промяна спрямо 2014 г.
** През 2014 г. PT изпълняваше програма за финансова помощ, а RO — превантивна
програма.
Констатации от задълбочените прегледи на отделните държави членки
Белгия: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими политически действия и мониторинг. Промените, свързани с
външноикономическата конкурентоспособност на стоките, продължават да създават
рискове и се налага да бъдат наблюдавани отблизо, тъй като евентуално ново влошаване
би застрашило макроикономическата стабилност. По-нататъшните действия за
сближаване на параметрите на разходите могат да забавят спада на заетостта в търгуемите
сектори, а пренасочването на данъчното облагане към извънтрудови данъчни основи ще
доведе до сериозен напредък в преодоляването на дългогодишните различия в разходите.
Макар държавният дълг да остава висок, налице са няколко фактора, които смекчават
произтичащите от него макроикономически рискове.


България: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими решителни политически действия и специфичен мониторинг. Сътресенията
във финансовия сектор през 2014 г. породиха опасения, че банковите практики от
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българска страна могат да окажат сериозни последствия върху сектора и върху общата
макроикономическа стабилност. Наред с това все още отрицателните (макар и
подобряващи се) външноикономически позиции, корпоративната свръхзадлъжнялост и
недостатъчното адаптиране на пазара на труда продължават да представляват
макроикономически рискове и заслужават специално внимание.
Германия: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими решителни политически действия и мониторинг. Засилените рискове са
свързани с трайния недостиг на частни и публични инвестиции, който води до забавяне на
растежа и допринася за много високия излишък по текущата сметка, заслужаващ сериозно
внимание. От решаващо значение е да се предприемат действия за намаляване на риска от
неблагоприятни последици за германската икономика и — предвид нейния мащаб — от
отрицателен ефект върху икономическия и паричен съюз.


Ирландия: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими решителни политически действия и специфичен мониторинг. През 2013 г.
Ирландия приключи програмата за финансова помощ на ЕС и МВФ и понастоящем е
обект на последващ надзор по линия на тази програма и на Европейския семестър.
Въпреки значителното подобрение на икономическите перспективи все още са
необходими мерки по отношение на рисковете, свързани с високите равнища на
задлъжнялост в частния и публичния сектор, неразрешените проблеми във финансовия
сектор (по-конкретно по отношение на рентабилността на банките) и адаптирането на
пазара на труда, белязан от висока структурна безработица.


Испания: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими решителни политически действия и специфичен мониторинг. През 2014 г. бе
прекратена програмата за финансова помощ за Испания за рекапитализация на
финансовите институции, като в момента държавата е обект на последващ надзор по
линия на тази програма и на Европейския семестър. Въпреки наличието на известни
подобрения в баланса по текущата сметка, рисковете, свързани с високите равнища на
задлъжнялост в частния и публичния сектор, както и силно отрицателната нетна
международна инвестиционна позиция, трябва да се следят отблизо, особено в условията
на много висока безработица. От решаващо значение е да се предприемат действия за
намаляване на риска от неблагоприятни последици за испанската икономика и — предвид
нейния мащаб — от отрицателен ефект върху икономическия и паричен съюз.


Франция: налице са прекомерни макроикономически дисбаланси, във връзка с
които са необходими решителни политически действия и специфичен мониторинг. През
май Комисията ще вземе решение за задействане на процедурата при прекомерен
дисбаланс въз основа на националните програми за реформи и други обявени дотогава
ангажименти за структурни реформи. В резултат на ниския растеж и ниската инфлация,
съчетани с недостатъчна рентабилност на предприятията, и предвид неубедителната
политическа реакция до този момент се наблюдава значително увеличение на рисковете,
произтичащи от влошаване на разходната и неразходната конкурентоспособност, както и
от все по-високите равнища на задлъжнялост на Франция и в частност на нейния
държавен дълг. От решаващо значение е да се предприемат действия за намаляване на
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риска от неблагоприятни последици за френската икономика и — предвид нейния мащаб
— от отрицателен ефект върху икономическия и паричен съюз.
Хърватия: налице са прекомерни макроикономически дисбаланси, във връзка с
които са необходими решителни политически действия и специфичен мониторинг. През
май Комисията ще вземе решение за задействане на процедурата при прекомерен
дисбаланс въз основа на националните програми за реформи и други обявени дотогава
ангажименти за структурни реформи. В условията на нисък растеж, забавено
преструктуриране на предприятията и незначителна ефективност на заетостта е налице
съществено увеличаване на рисковете, свързани с ниската конкурентоспособност,
високите външни задължения и нарастващия държавен дълг в съчетание със слабо
управление от страна на публичния сектор.


Италия: налице са прекомерни макроикономически дисбаланси, във връзка с които
са необходими решителни политически действия и специфичен мониторинг. В условия на
системно нисък растеж и производителност е регистрирано значително увеличаване на
рисковете, произтичащи от много високото равнище на държавния дълг и слабостта на
разходната и неразходната конкурентоспособност. От решаващо значение е да се
предприемат действия за намаляване на риска от неблагоприятни последици за
италианската икономика и — предвид нейния мащаб — от отрицателен ефект върху
икономическия и паричен съюз.


Унгария: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими решителни политически действия и мониторинг. Трябва да се обърне
особено внимание на рисковете, произтичащи от все още силно отрицателната нетна
международна позиция (въпреки отбелязания известен напредък в коригирането на
външните сметки), високото равнище на държавния дълг, значителната регулаторна
тежест върху финансовия сектор и високото равнище на необслужвани кредити, които
възпрепятстват усилията за намаляване на задлъжнялостта.


Нидерландия: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими политически действия и мониторинг. Трябва да се предприемат действия за
отстраняване на рисковете, произтичащи от високото равнище на частния дълг,
независимо от наскоро предприетите мерки за възстановяването на пазара на жилища и
ограничаване на растежа на ипотечните кредити. Въпреки че значителният излишък по
текущата сметка донякъде може да се обоснове със структурните характеристики на
икономиката, е възможно структурата на пенсионната и данъчната система да се окаже
причина за неефективно разпределяне на капитала.


Португалия: налице са прекомерни дисбаланси, във връзка с които са необходими
решителни политически действия и специфичен мониторинг. През 2014 г. Португалия
приключи програмата за икономически реформи и понастоящем е обект на последващ
надзор по линия на тази програма и на Европейския семестър. Въпреки постигнатия в
рамките на програмата значителен напредък по отношение на икономическите реформи и
политиките трябва да се обърне специално внимание на неотстранените съществени
рискове, свързани с високите равнища на вътрешна и външна задлъжнялост в различни
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сектори. Съществува също така силен натиск за намаляване на задлъжнялостта в
условията на нисък растеж, ниска инфлация и висока безработица.
Словения: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими решителни политически действия и специфичен мониторинг.
Преструктурирането е в ход, като решителните политически действия, повишеният износ
и подобрените условия на растеж са довели до намаляване на рисковете — най-вече на
свързаните с външноикономическата устойчивост — в сравнение с миналата година.
Независимо от това слабото корпоративно управление, високата степен на държавна
собственост, все още значителната корпоративна задлъжнялост и нарастващият държавен
дълг пораждат рискове за финансовата стабилност и растежа и към тях трябва да се
подходи с особено внимание. Вследствие на това дисбалансите не се смятат за
прекомерни, но трябва да останат под специално наблюдение.


Финландия: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими политически действия и мониторинг. По-конкретно трябва да се обърне
внимание на рисковете, свързани със слабия износ в условията на промишлено
преструктуриране. Макар че спадът в пазарните дялове на износа и отраслите на
преработващата промишленост като цяло е преодолян, равнището на инвестициите остава
ниско и е регистрирано намаляване на потенциалния растеж. Дългът на частния сектор е
стабилизиран и не поражда непосредствени опасения, но с оглед на относително високото
му равнище е необходимо да бъде наблюдаван отблизо.


Швеция: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими политически действия и мониторинг. По-конкретно дългът на домакинствата
продължава да отбелязва много високи равнища и да се увеличава в резултат на
растящите цени на жилищата, трайно ниските лихвени проценти, все още високите
данъчни стимули и ограниченията при предлагането на жилища. Необходимо е да
продължи наблюдението на макроикономическите промени, свързани с частния дълг.


Румъния: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с които са
необходими политически действия и мониторинг. Постигнато е значително намаляване на
външните и вътрешните дисбаланси в рамките на трите последователни програми на ЕС и
МВФ. Трябва обаче да се обърне внимание на рисковете от относително голямата
отрицателна нетна международна инвестиционна позиция и слабия капацитет за износ в
средносрочен план. За момента финансовият сектор остава стабилен, но все още се
наблюдават външни и вътрешни слабости на банковия сектор.


Обединено кралство: налице са макроикономически дисбаланси, във връзка с
които са необходими политически действия и мониторинг. Внимание по-специално
заслужават рисковете, свързани с високото равнище на задлъжнялост на домакинствата, за
което допринасят и структурните характеристики на пазара на жилища. Наблюдава се
увеличена устойчивост на икономиката и на финансовия сектор. Независимо от това
недостигът на жилища ще се запази, като е възможно той да доведе до повишаване на
техните цени в средносрочен план и да намали устойчивостта на сектора спрямо
евентуалните рискове.
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СПЕЦИФИЧНИ ЗА ВСЯКА ДЪРЖАВА ПРЕПОРЪКИ ЗА 2015 Г.: НЕОБХОДИМИ
СА
ДОПЪЛНИТЕЛНИ
УСИЛИЯ
В
ПОДКРЕПА
НА
СОЛИДНОТО
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
Необходими са допълнителни политически усилия за завръщането към автономен
растеж. Европейската комисия прие специфични за всяка държава препоръки във връзка с
икономическата политика за 2015 г. и 2016 г., като прикани към национални действия за
създаване на работни места и стимулиране на растежа. Те бяха представени на 13 Май
2015 г.
Тези препоръки отразяват икономическата и социална програма на Комисията. От
встъпването в длъжност на Комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер, през ноември
2014 г. и публикуването на нейния Годишен обзор на растежа за 2015 г. тази програма е
съсредоточена върху три взаимно подсилващи се стълба: стимулиране на
инвестициите, осъществяване на структурни реформи и прилагане на бюджетна
отговорност. Успешното изпълнение на специфичните за всяка държава препоръки за
2015 г. ще бъде от ключово значение, за да се подсигури връщането на Европа към растеж
и заетост. Връщане, което да бъде устойчиво и зависимо в по-малка степен от външните,
циклични фактори, които понастоящем поддържат възстановяването.
Валдис Домбровскис, заместник-председател на Комисията, отговарящ за еврото и
социалния диалог, заяви: „Укрепването на икономическото възстановяване на Европа
изисква допълнителни решителни политически усилия. Много държави членки са
изправени пред предизвикателства като висок публичен и частен дълг, ниска
производителност и липса на инвестиции, което води до висока безработица и
влошаване на социалните условия. Днешните специфични за всяка държава препоръки
целят да допринесат за преодоляването на тези предизвикателства. С оглед на това да
бъде насърчен националният ангажимент за изпълнението им, ние активизирахме
нашето сътрудничество с правителствата, парламентите и социалните партньори,
като значително рационализирахме и направихме още по-целенасочени нашите
препоръки“.
Комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан
Тейсен посочи: „Необходимо е да използваме напълно възможностите на зараждащото
се икономическо възстановяване, за да има отново работа за европейските граждани.
Държавите членки трябва да се възползват от положителната динамика и да
осъществят структурни реформи. Особено внимание трябва да се обърне на онези,
които останаха на заден план по време на кризата, и по-специално младежите и трайно
безработните“.
Комисарят по икономическите и финансовите въпроси, данъчното облагане и
митническия съюз Пиер Московиси заяви: „Днес призоваваме държавите членки да
гарантират, че възстановяването на икономиката, което се наблюдава в момента, е
нещо повече от сезонен феномен. От първия ден на встъпване в длъжност на
Комисията, ръководена от Жан-Клод Юнкер, нашите икономически приоритети са
стимулиране на инвестициите, подкрепа за осъществяване на структурни реформи и
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прилагане на отговорни бюджетни политики. Тези препоръки не са порицания от
Брюксел към правителствата. Те имат за цел да насърчат националните усилия за
постигането на заетостта и растежа, от които всички заедно се нуждаем“.
По-силен и рационализиран европейски семестър
Европейската комисия направи редица промени по отношение на процеса на
европейския семестър, календара на ЕС за координация на икономическите политики,
като целта е да се повиши политическата ангажираност и отчетността при вземането на
европейските и националните решения.
Те включват:
- по-силен акцент върху приоритетите на Годишния обзор на растежа с по-малък брой
препоръки във връзка със само няколко, ключови области за действие;
- по-ранно публикуване на специфични за всяка държава, както и за цялата еврозона
анализи, с което да се даде възможност за задълбочени обсъждания с държавите членки и
социалните партньори по ключовите въпроси;
- по-интензивно политическо сътрудничество на политическо и техническо равнище за
обсъждане на вече направените и на предстоящите препоръки;
- коригиран график за удължаване на периода, през който могат да бъдат обсъдени и
приети приоритети от европейска гледна точка, спрямо която да бъдат сравнявани и
националните постижения и приоритети.
Специфични за всяка държава препоръки за 2015 г.
Комисията изготвя препоръки за 26 държави и за еврозоната като цяло. В тези препоръки
са отразени следните приоритети:
стимулиране на инвестициите в подкрепа на бъдещия растеж. Това изисква
премахването на бариерите пред финансирането и стартирането на инвестиционни
проекти, както и бързото прилагане на Плана на Комисията за инвестиции за Европа в
размер на 315 милиарда евро;


осъществяване на амбициозни структурни реформи на пазарите на стоки и
услуги, както и на пазара на труда, които допринасят за повишаване на
производителността, конкурентоспособността и инвестициите. Чрез насърчаване на
работните места и растежа тези реформи ще допринесат за благоденствието и по-голямата
социална справедливост. Реформите на финансовите пазари ще улеснят достъпа до
финансиране с цел инвестиции и ще смекчат отрицателното въздействие от намаляването
на задлъжнялостта в банковия, публичния и частния сектор;


прилагане на политики на бюджетна отговорност, които постигат равновесие
между краткосрочната стабилизация и дългосрочната устойчивост. Държавите членки с
висок дефицит или ниво на задлъжнялост трябва да положат допълнителни усилия за
стабилизиране на своите финанси, докато държавите членки с достатъчни бюджетни
възможности следва да предприемат мерки в подкрепа на продуктивните инвестиции.
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Промените в структурата на публичните финанси следва да увеличат тяхната подкрепа за
растежа;
подобряване на политиката за заетост и социалната закрила с цел да се дадат
възможности на хората, както и те да бъдат подкрепени и защитени през целия си живот,
като също така се гарантира по-голямо социално сближаване като основен елемент на
устойчивия икономически растеж.


Препоръките се основават на подробни анализи на положението във всяка държава.
Специално изготвените насоки са предхождани от открит диалог с държавите членки през
цялата година. Те се опират на анализа на Комисията, включен в докладите за отделните
държави, както и на националните програми за реформи и програмите за стабилност и
конвергенция, представени през април от държавите членки. В тях са отчетени последните
данни, представени в пролетната прогноза на Комисията.
Като част от днешния пакет Комисията прие също няколко решения относно публичните
финанси на държавите членки в съответствие с Пакта за стабилност и растеж. Взети
заедно, те представляват амбициозен набор от насоки и приоритети на икономиката на
ЕС.
Бюджетни решения
Днес Комисията препоръча Съветът на министрите на ЕС да приключи процедурата при
прекомерен дефицит (ППД) за две държави: Малта и Полша.
И двете държави са коригирали своя прекомерен дефицит. В Полша показателят на
номиналния дефицит за 2014 г. бе 3,2 %, с което бе надхвърлена референтната стойност от
3 % от БВП. През 2014 г. все още се усещат последиците от реформата на пенсионната
система от 1999 г., въпреки че тя бе отменена със закон през декември 2013 г. Вземат ли
се предвид нетните разходи от 1999 г., дефицитът е под 3 % от БВП (2,7 % през 2015 г.).
Поради това Комисията смята, че Полша изпълнява критерия за дефицита от Пакта за
стабилност и растеж.
През 2014 г. в Малта общият бюджетен дефицит бе сведен до 2,1% от БВП, като се
предвижда през 2015—2016 г. той да остане на равнище 3 % от БВП. През същата година
Малта спази правилото за дълга, което е необходимо условие за излизането от ППД, като
се има предвид, че процедурата бе открита вследствие на нарушаване на критериите на
дефицита и дълга.
По отношение на Обединеното кралство Комисията препоръчва Съветът да приеме
решение, че държавата не е предприела ефективни действия в съответствие с препоръката
от декември 2009 г. прекомерният дефицит да бъде коригиран до финансовата 2014—2015
година. Причината за това беше, че осъществената бюджетна консолидация бе по-ниска от
препоръчаната средногодишна бюджетна консолидация в размер на 1,75 % от БВП, като
дефицитът миналата година възлизаше на 5,2 %. Комисията препоръчва да бъдат
предоставени още две години на Обединеното кралство, до финансовата 2016—2017
година, за бъде намален дефицитът под референтната стойност от 3 % от БВП.
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Комисията изготви също доклад за Финландия, в който се заключава, че страната не
изпълнява критериите за дълга и дефицита от Пакта за стабилност и растеж.
Икономическият и финансов комитет ще предостави своето становище относно доклада в
рамките на две седмици, след което трябва да се вземе решение за евентуално откриване
на процедура при прекомерен дефицит.
Франция понастоящем е с открита процедура при прекомерен дефицит. В своята
програма за стабилност за 2015 г. правителството е планирало да коригира прекомерния
дефицит и да го намали до 2017 г. в съответствие с препоръката от 10 май 2015 г. на
Съвета, приета след предложение на Комисията. Съветът определи 10 юни 2015 г. като
краен срок за предприемането на действия от страна на Франция.

Каре 1. Положение на държавите членки по отношение на процедурата при
макроикономически дисбаланси (ПМД)
ПМД категория

Държави членки през 2015 г.*

Няма дисбаланси

Австрия, Дания, Естония, Латвия,
Литва, Люксембург, Малта,
Полша, Словакия, Чешка
република

Белгия, Нидерландия,
Дисбаланси, които изискват политически действия и
Обединеното кралство,
мониторинг
Румъния**, Финландия, Швеция
Дисбаланси, които изискват решителни политически
Германия, Унгария
действия и мониторинг
Дисбаланси, които изискват решителни политически
Ирландия, Испания, Словения
действия и специфичен мониторинг
Прекомерни дисбаланси, които изискват решителни България, Италия, Португалия,
политически действия и специфичен мониторинг
Франция, Хърватия
Прекомерни дисбаланси, които изискват решителни
политически действия и задействането на
–
процедурата при прекомерен дисбаланс
* Гърция и Кипър изпълняват програми за макроикономически корекции.
** Румъния изпълнява програма за превантивно финансово подпомагане.

Каре 2. Положение на държавите членки по отношение на Пакта за стабилност и
растеж към 13 май 2015 г.

Без процедура при прекомерен дефицит

Австрия, Белгия, България,
Германия, Дания, Естония,
Италия, Латвия, Литва,
Люксембург, Нидерландия,
Румъния, Словакия, Унгария,
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Чешката република, Швеция
Отмяна на процедурата при прекомерен дефицит

Малта, Полша

Продължаваща процедура при прекомерен дефицит Гърция, Ирландия, Испания,
Кипър, Обединеното кралство,
Португалия, Словения,
Финландия,
Нов краен срок: 2016/2017 г.
Франция,
Разглеждане на необходимостта от откриване на
нова процедура при прекомерен дефицит

Хърватия

Следващи стъпки
Специфичните за всяка държава препоръки ще бъдат обсъдени от министрите на ЕС през
юни, като впоследствие бъдат одобрени от държавните и правителствени ръководители на
ЕС на 25—26 юни. Те ще бъдат приети официално през юли. След това държавите членки
ще имат възможност да изпълнят препоръките, като ги вземат предвид при изготвянето на
националните си политики и бюджетните планове за 2015—2016 г.
За повече информация:
Специфични за всяка държава препоръки за 2015 г.
Решения в рамките на Пакта за стабилност и растеж
Информационна бележка относно специфичните за всяка държава препоръки
Информационна бележка относно бюджетните решения
Ключови области: тематични бележки
Всички документи, свързани с Европейския семестър за България са тук:
http://ec.europa.eu/europe2020/europe-2020-in-your-country/bulgaria/country-specificrecommendations/index_en.htm
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РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ ОТ 11 МАРТ 2015 Г.:
ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР ЗА КООРДИНАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ
ПОЛИТИКИ: АСПЕКТИ, СВЪРЗАНИ СЪС ЗАЕТОСТТА И СОЦИАЛНАТА
ПОЛИТИКА, В ГОДИШНИЯ ОБЗОР НА РАСТЕЖА ЗА 2015 Г.33
Амбициозни икономически политики за растеж, създаване на качествени работни
места и борба срещу дефлацията
1. Приветства интегрирания подход на Комисията по отношение на растежа,
основаващ се на три главни стълба: План за инвестиции за Европа, структурни реформи
и фискална отговорност; призовава за амбициозна експанзивна икономическа и фискална
политика, в рамките на действащите правила на Пакта за стабилност и растеж, за
насърчаване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж и за създаване на по-добри
и устойчиви работни места; подчертава, че солидарността е основната ценност, върху
която е изграден Европейският съюз; призовава Комисията да подкрепи усилията на
държавите членки, като предостави конкретни препоръки, които са от помощ за тях и за
ЕС като цяло, така че те да предприемат действия не само във връзка с фискалната
консолидация, но и по отношение на структурните реформи, по балансиран от
социална гледна точка и икономически ефективен и устойчив начин; подчертава, че
ниската инфлация вече води до повишаване на реалните лихвени проценти, както и на
реалния публичен и частен дълг, което, заедно с високата дългосрочна младежка
безработица, води до намаляване на икономическия растеж и увеличаване на бедността;
2. Отчита връзката между фискалната отговорност и необходимостта от насърчаване на
инвестициите и структурните реформи в държавите членки в контекста на Пакта за
стабилност и растеж; приветства, в тази връзка, съобщението на Комисията, озаглавено
„Пълноценно използване на гъвкавостта, заложена в действащите разпоредби на Пакта за
стабилност и растеж“; призовава партньорите да прилагат реформите, като използват
гъвкавостта, вече заложена в правилата и споразуменията, в случай че държава членка е
изправена пред прекомерни макроикономически дисбаланси, за да се гарантира, че
фискалната отговорност е съвместима с икономическия растеж, създаването на
работни места и социалната държава;
3. Подчертава необходимостта от структурни реформи в държавите членки; отбелязва, че
макар някои държави членки, които приложиха реформи, да успяха да си възвърнат
конкурентоспособността на световния пазар, тези реформи следва да бъдат съвместими с
интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж, както и със създаването на достойни
работни места; призовава да се постигнат тези цели и да се разшири обхватът на тези
реформи, за да включват области като цифровия единен пазар, енергийния съюз или
фискалните реформи; счита, че реформите, насърчавани на пазара на труда, трябва също
така да въвеждат гъвкавостта и сигурността, необходими за прекратяване на
сегментацията и за гарантиране на достойни трудови възнаграждения;
4. Приветства факта, че новият набор от политики добавя инвестициите към
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предишните приоритети за фискална консолидация и структурни реформи; въпреки това
счита, че Годишният обзор на растежа следва да отделя по-голямо внимание на
съвкупното търсене и на неговата връзка с увеличаването на трудовите
възнаграждения и социалните неравенства; подчертава, че основният приоритет във
връзка с намаляването на макроикономическите дисбаланси следва да бъде не
увеличаването на излишъците по текущите сметки, а по-скоро повишаването на
темповете на растеж, равнището на инвестициите и равнището на заетост, както и
намаляването на равнището на бедност;
5. Изразява загриженост, че инвестициите в ЕС са намалели значително през последните
години и вече са с близо 20 % под равнището отпреди кризата; предупреждава, че
намаляването е още по-голямо в периферните държави членки, в които мерките за
фискална консолидация бяха по-строги; изтъква отново потенциала за създаване на
работни места на зелената икономика, която според оценки на Комисията би могла да
създаде пет милиона работни места до 2020 г. само в секторите на енергийната
ефективност и възобновяемите енергийни източници, при условие че се прилагат
амбициозни политики в областта на климата и енергетиката; призовава държавите членки
да осигурят достатъчни равнища на инвестиции в тези сектори и да предвидят бъдещите
потребности от умения на работниците;
6. Приветства факта, че един от трите основни стълба на стратегията на Комисията
за 2015 г. са инвестициите, и призовава този план да бъде приложен незабавно;
отбелязва факта, че вноските на държавите членки в Европейския фонд за стратегически
инвестиции (ЕФСИ) няма да бъдат взети предвид при определянето на фискалната
корекция съгласно превантивната или корективната част от Пакта за стабилност и растеж;
7. Счита, че трите основни стълба на стратегията на Комисията за 2015 г. трябва да се
прилагат съвместно, за да се насърчават по отговорен начин инвестициите в областите,
които имат реално въздействие върху растежа и създаването на работни места, като
например цифровата икономика, „зелените“ сектори и здравеопазването;
8. Отбелязва факта, че ЕФСИ ще се основава на съществуващите ресурси на ЕС и няма да
набира публични „свежи“ средства, с изключение на допълнителните 5 милиарда евро от
Европейската инвестиционна банка (ЕИБ); подчертава рисковете, които поражда един
недостатъчно финансиран фонд, който се основава на прекалено оптимистични
предположения относно вероятността за привличане на по-голямата част от необходимото
финансиране от частни инвеститори; призовава ЕИБ да обмисли смяна на своята
ориентация от чисто търговско банкиране към следване на модел за оценка на риска на
проектите въз основа на определени критерии и прозрачност; призовава Комисията да
проучи начините за използване на бюджета на ЕС, както и на други, нови ресурси, за да се
гарантира, че ЕФСИ ще изпълнява целите си;
9. Призовава Комисията и ЕИБ да направят оценка на въздействието на икономическата
криза върху банковата система и крайните получатели на финансиране от ЕИБ, като се
обърне специално внимание на МСП, на сектора на социалната икономика и на
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публичните дружества;
10. Подчертава факта, че ЕФСИ трябва да бъде насочен към създаването на нови
инвестиции в области, в които инвеститорският интерес е слаб, вместо към
заместването на инвестиции, които биха били извършени другаде (ефект на
изтласкване), или към инвестиции с висока рентабилност, които биха се
осъществили във всички случаи (икономически загуби от неефективно
разпределение на ресурсите); призовава Комисията също така да включи и
насърчава социалните инвестиции, които не само осигуряват финансова възвращаемост,
но и насърчават положителните странични ефекти, като например инвестициите в
човешки капитал, инвестициите с висока степен на въздействие по отношение на
създаването на по-добри и устойчиви работни места или социалното приобщаване и
намаляването на бедността, като например системите за социална закрила и социалните
услуги, или инвестициите в социалната икономика; отново отправя призив за прилагане на
пакета за социални инвестиции;
11. Призовава Комисията да осигури инвестиции в икономически по-слабите
региони, засегнати от високо равнище на безработица, както и в МСП в такива
региони, предвид твърде ограничения им достъп до финансиране, за да се гарантира, че
тези усилия оказват значимо въздействие там, където са най-необходими, като изборът се
прави при надлежно отчитане на икономическите характеристики на инвестициите;
подкрепя становището на Комисията, че е необходима квалифицирана работна сила в
развиващите се сектори като цифровата икономика, „зелените“ отрасли и здравните
грижи;
12. Призовава Комисията и държавите членки да разработят специални засилени
механизми за изпълнение на инвестиционни програми в най-отдалечените региони, чиято
отдалеченост, географска разпокъсаност, уязвими икономики и природни ограничения
водят до по-големи неравенства при достъпа до възможности за работа, стоки и услуги;
13. Призовава Комисията при изготвянето на европейския инвестиционен план да вземе
под внимание регионите, които страдат от сериозни и постоянни неблагоприятни
природни или демографски условия, по-специално по отношение на достъпа до
широколентови технологии;
14. Призовава Комисията да преразгледа задълбочено и да внесе подобрения в
инициативата на ЕС и ЕИБ за облигации за финансиране на проекти, която започна като
пилотен проект през 2012 г. с цел обобщаване на европейския инвестиционен план, за да
му се предостави по-важна роля при насърчаването на заетостта; също така призовава в
този контекст за подробен преглед на облигациите за социално въздействие, включени в
пакета за социални инвестиции;
Отговорна политика с нов акцент върху инвестициите, създаването на качествени
работни места и растежа
15. Отбелязва, че европейският инвестиционен план е необходимо допълнение към
усилията за стимулиране на устойчивия икономически растеж и създаването на работни
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места, което трябва да бъде подкрепено с частни и публични ресурси, за да постигне
успех; приветства факта, че в Годишния обзор на растежа (ГОР) за 2015 г. продължава да
се настоява за повече усилия от страна на държавите с фискални възможности за действие
като средство за насърчаване на търсенето и на инвестициите в Европа;
16. Приветства ускоряването на темпа на бюджетната консолидация и въвеждането на
нови водещи цели ‐ като се набляга повече на структурните, отколкото на цикличните
дефицити ‐ които следва да имат положително въздействие върху заетостта и устойчивия
растеж; отбелязва обаче, че размерът на фискалните мултипликатори в настоящия
контекст все пак е все още много голям и че това ще окаже отрицателно въздействие
върху икономическия растеж и създаването на работни места, както и върху
устойчивостта на системите за социална закрила; призовава Комисията да улесни
използването на максимална гъвкавост в рамките на действащите правила на Пакта за
стабилност и растеж;
17. Призовава за разработването на европейска рамка, с която да се гарантира, че всички
инвестиции в рамките на европейския инвестиционен план имат значително въздействие
по отношение на стимулирането на устойчивия икономически растеж, създаването на
качествени работни места и насърчаването на социалния напредък; призовава Комисията
да следи и да контролира инвестициите в рамките на този план и също така да извършва
одит и да измерва икономическото и социалното въздействие на инвестициите в реално
изражение; призовава Комисията да включи специалисти в областта на социалната
политика в експертната комисия към новия ЕФСИ, която ще одобрява проектите,
подлежащи на финансиране, и да гарантира, че положителното социално въздействие е
един от главните критерии при този подбор;
18. Подчертава значението на гъвкавостта, която може да се използва в рамките на
съществуващия Пакт за стабилност и растеж с цел да се гарантира свобода на действие за
социалните инвестиции, и по-специално социалните инвестиции в хората, като им се
осигуряват необходимите умения и се подпомагат условията за ефективно и
удовлетворяващо участие в икономиката и обществото през целия им живот; подчертава в
този контекст потенциалната роля на социалната икономика за създаването на устойчиви,
приобщаващи и качествени работни места;
Възобновено финансиране за МСП за насърчаване на частните инвестиции и на
създаването на работни места
19. Подчертава, че макар МСП да са с основна заслуга за създаването на работни места в
Европейския съюз, те продължават да са изправени пред сериозни трудности при
получаването на достъп до финансиране и показват тревожна прекомерна задлъжнялост;
приветства в тази връзка новите препоръки на Комисията относно достъпа на МСП до
финансиране, включващи нов подход по отношение на несъстоятелността и фалитите на
предприятия; призовава за продължаване на усилията на държавите членки за подобряване
на схемите за преструктуриране на дълг като средство за постигането на тази цел;
призовава Комисията да насърчава, когато е необходимо, прилагането на национално
равнище на принципите, определени в препоръката ѝ от 12 март 2014 г., посредством
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специфични за всяка държава препоръки; подчертава, че управляваните от жени
предприятия МСП са изправени пред повече трудности при получаването на достъп до
финансиране; призовава Комисията да анализира причините за това положение и да
предложи мерки за неговото преодоляване;
20. Подчертава значението на създаването на култура на предприемачество в Европейския
съюз чрез намаляване на пречките пред самостоятелната заетост и създаването на
предприятия; посочва, че това може да бъде подпомогнато чрез интелигентна комбинация
от финансова подкрепа, като например оста „Микрофинансиране и социално
предприемачество“ по Европейската програма за заетост и социални иновации (EaSI), или
чрез решения, предлагащи обслужване на едно гише в държавната администрация при
регистрация на ново предприятие;
21. Изразява загриженост, че в някои случаи финансовата разпокъсаност в еврозоната
застрашава растежа и устойчивостта на МСП; призовава за възстановяването на
способността на икономиката за кредитиране, като по този начин ще се позволи на МСП
да инвестират и да създават работни места и ще се улесни достъпът до
предприемачеството и достъпът на МСП до програми, като например COSME или
„Хоризонт 2020“;
22. Призовава държавите членки да премахнат ненужните административни тежести и
бюрократични формалности за самостоятелно заетите лица, микропредприятията и МСП,
както и да създадат подходящи условия за новосъздадени предприятия;
23. Приветства съвместната схема на Комисията и на ЕИБ за отпускане на заеми за МСП,
която използва структурните фондове с цел насочване на инвестиции към тези
предприятия, така че да се стимулира създаването на по-добри и устойчиви работни места;
призовава ЕЦБ да допълни тези политически действия и да проучи начините за закупуване
на активи на МСП, както и да подкрепи развитието на МСП в рамките на програмите за
увеличаване на паричната маса въз основа на добрите практики в други икономически
региони или да служи като гарант за източниците на финансиране на МСП, които създават
до 80 % от работните места в много държави членки;
24. Отбелязва програмата на ЕЦБ за разширено купуване на активи, която за пореден път
е насочена към банковата система; поради това призовава ЕЦБ да оптимизира потенциала
си за подобряване на положението на реалната икономика чрез отпускане на кредити, с
цел да се даде тласък на растежа и да се предприемат мерки за борба срещу безработицата
в ЕС;
25. Приветства мерките, обявени от Комисията, за насърчаване на създаването на работни
места в МСП чрез предоставяне на алтернативи на банковите заеми, както и за
подобряване на нормативната и фискалната уредба с цел засилване на дългосрочните
инвестиции в МСП; призовава да се приложат незабавно тези мерки ; призовава
Комисията също така да подкрепя проекти от по-малък мащаб; призовава Комисията и
държавите членки да разгледат въпроса за създаването на финансови кооперативи за
финансиране на МСП (кредитни обединения) като алтернативни инструменти за
56

финансиране и да дадат възможност за по-добър достъп на МСП до обществените поръчки
и финансирането на равнището на ЕС и на национално равнище;
26. Подчертава значението на междинните органи, свързани с МСП, например
търговските камари, като двигатели с мултиплициращ ефект при изпълнението на
политиките на ЕС, свързани с МСП, и призовава Комисията да започне диалог за
партньорство с тези органи по въпроса как политиките на ЕС, свързани с МСП, могат да
бъдат по-добре прилагани, така че да се увеличи създаването на качествени работни места;
По-ефективно използване на средствата
27. Подчертава, че политиките за растеж и работни места имат различно териториално
въздействие, което зависи от конкретната ситуация във всеки регион на ЕС, както и че
регионалните различия са се увеличили от началото на кризата; подчертава, че
специфичните за всяка държава препоръки следва да вземат предвид териториалните
различия в рамките на държавите членки, с цел да се насърчават растежът и трудовата
заетост, като в същото време се запазва териториалното сближаване;
28. Счита, че мерките на политиката на сближаване трябва да играят съществена роля за
намаляването на вътрешните конкурентни различия и на структурните дисбаланси в
регионите, които имат най-голяма нужда от това; призовава Комисията да обмисли
подходящи решения за държавите членки, които, макар да са изправени пред много висока
безработица, са задължени да върнат средства на ЕС поради проблеми със
съфинансирането; призовава Комисията да разгледа възможността за предварително
финансиране, с цел да се улесни пълноценното използване на средствата от тези държави
членки в периода 2014 ‐ 2020 г., като в същото време винаги следи за спазването на
принципа на бюджетна отчетност;
29. Призовава Комисията да предприеме спешни действия за борба срещу данъчния
дъмпинг, данъчните измами и отклонението от данъчно облагане и призовава за
приемането на равнището на Съвета на амбициозен данък върху финансовите сделки;
30. Изразява твърдо убеждение, че финансирането от ЕС, особено финансирането по
линия на инициативата за младежка заетост и на Европейския социален фонд (ЕСФ),
следва да не се използва за субсидиране на националните подходи, а по-скоро с цел да се
осигури допълнителна подкрепа по начин, който допълва и засилва националните
програми, за които са взели решение държавите членки;
31. Призовава Комисията, държавите членки и регионите да гарантират пълното
използване на фондовете на ЕС за периода 2007 ‐ 2013 г. и да осигурят висока степен на
съответствие на ЕСФ и на другите европейски структурни фондове със стратегията
„Европа 2020“; призовава Комисията да гарантира, че стриктно се следи 20 % от ЕСФ да
бъдат насочени за борба срещу бедността; призовава Комисията да въведе в следващите
ГОР и в специфичните за всяка държава препоръки глава, свързана с изпълнението на
Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица;
32. Призовава Комисията да разработи структурни реформи на пазарите на енергия с цел
изграждане на устойчив енергиен съюз, който е по-малко зависим от външни източници, и
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диверсифициране на източниците на доставки (например алжирски газ);
Реформи с цел увеличаване на потенциала за растеж, на човешкия капитал и на
производителността
33. отбелязва, че плановете от решаващо значение за инвестиции с цел постигане на
устойчив растеж и създаване на по-добри и устойчиви работни места, както и мерките,
предприети от ЕЦБ, могат да имат успех само ако са съчетани с национални реформи за
повишаване на дела на участващите в качествена заетост, засилване на активността и на
производителността, развитие на човешкия капитал във всички възрастови групи, в това
число най-уязвимите групи, и подпомагане на здравите социални системи и на системите
за социална закрила; посочва, че решението на Европейския парламент и на Съвета
относно засилването на сътрудничеството в мрежата на обществените ведомства по труда
е ключов елемент в стремежа към подобряване на пазарите на труда; счита, че
структурните реформи на пазара на труда следва да въвеждат мерки за вътрешна
гъвкавост, насочени към поддържане на заетостта по време на икономически смущения, да
гарантират качеството на работните места и сигурността при смяната на работното място
и да осигуряват схеми за обезщетения при безработица, които са основани на реалистични
изисквания за активизиране, гарантират подходяща защита за съкратените работници и са
свързани с политиките за реинтегриране;
34. Призовава Комисията и държавите членки да проучат нови начини за насърчаване на
инвестициите в ЕС; подчертава тенденцията в последно време дружествата да връщат
производството и услугите в Европа и произтичащите от това възможности за създаване
на работни места, особено за младите хора; счита, че икономиките на ЕС имат уникална
възможност да ускорят тази тенденция за връщане на работни места;
35. Призовава Комисията и държавите членки да разработят специални политики в
подкрепа на създаването на качествени работни места за трайно безработните лица,
безработните в напреднала възраст, жените и другите приоритетни групи, особено
тежко засегнати от кризата, като например имигрантите, ромската общност и хората с
увреждания, включително мерки в подкрепа на политиките срещу дискриминацията на
работното място, на съвместяването на личния и професионалния живот, на ученето и
обучението през целия живот и за борба срещу ниското равнище на образование, което
засяга някои от тези групи, много от които са заплашени от социално изключване;
призовава в специфичните за всяка държава препоръки систематично да присъстват мерки
за намаляване на несъответствията в заплащането и пенсиите при двата пола; настоятелно
призовава Комисията да поиска от всяка от държавите членки да състави национален план
за заетост за създаване на работни места в съответствие с договореното от тях в рамките
на пролетното заседание на Съвета през 2012 г.;
36. Призовава Комисията да предприеме нова инициатива, насочена към насърчаване на
възможностите за заетост на ромите в държавите членки, която да съдържа мерки за
насърчаване на уменията и квалификацията, както и да се води борба срещу
дискриминацията и да се насърчава създаването на работни места, например чрез
самостоятелна заетост и предприемачество и посредством използването на иновативни
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финансови инструменти;
37. Призовава държавите членки да отдават предимство на преодоляването на различията
в заетостта между половете, по-конкретно чрез действия за премахване на разликата в
заплащането на мъжете и на жените и прилагане на мерки за улесняване на съчетаването
на семейния и професионалния живот, наред с другото, чрез увеличаване на предлагането
на места в детски заведения;
38. Изразява съжаление, че европейският семестър не е приведен в достатъчна степен в
съответствие със стратегията „Европа 2020“; призовава Комисията и държавите членки
да приведат икономическите мерки, прилагани в хода на европейския семестър, в
съответствие с целите на стратегията „Европа 2020“ в областта на социалните
въпроси и заетостта, както и със социалните принципи, заложени в Договорите;
призовава за по-решителни действия за насочване и координиране на политиките на ЕС за
насърчаване на интелигентния, устойчив и приобщаващ растеж и за създаване на по-добри
и устойчиви работни места; призовава Комисията незабавно да представи междинния
преглед на стратегията „Европа 2020“ предвид спешната необходимост да се постигне поголям напредък по отношение на намаляването на бедността и на други цели в социалната
област, както и нуждата от повишаване на значимото участие на заинтересованите страни;
Образование и активни политики в областта на заетостта с цел увеличаване на
човешкия капитал
39. Счита, че в резултат на увеличаващата се международна конкуренция, задвижвана от
все по-квалифицираната работна сила, ЕС е изправен пред сериозен недостиг и
несъответствия на умения, което действа като спирачка за икономическия растеж; счита,
че за да имат държавите членки реална възможност да постигнат целите на стратегията
„Европа 2020“ по отношение на заетостта, те трябва да се съсредоточат върху създаването
на подходяща среда за разкриване на работни места;
40. Отново отправя призив към Съвета, Комисията и държавите членки за включването на
стълб, свързан с равенството между половете, в рамките на стратегията „Европа 2020“;
41. Посочва, че стратегията за възстановяване на конкурентоспособността следва да е
насочена не само към разходите за труд, но и към повишаване на производителността чрез
инвестиции в човешки капитал и структурни реформи;
42. Призовава държавите членки да възстановят равнището на инвестициите в човешки
капитал от преди кризата, по-конкретно като се улесни преходът от образование към
работа за младите хора, и да инвестират в програми за професионално обучение и учене
през целия живот;
43. Приветства факта, че в ГОР 2015 Комисията призовава държавите членки да
защитават или насърчават дългосрочните инвестиции в образованието, изследванията и
иновациите; отбелязва обаче, че държавите членки, чиито бюджети вече са ограничени, не
разполагат с достатъчно средства, за да постигнат тази цел;
44. подчертава значението на активните трудови политики за някои държави членки в
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настоящия контекст; призовава тези държави членки да увеличат обхвата и ефективността
на активните политики за пазара на труда;
Качествените работни места и трудовите възнаграждения като двигатели на
производителността и растежа
45. Призовава държавите членки да обърнат особено внимание на високите равнища на
безработица сред представителите на групите в неравностойно положение, като отдадат
приоритет на присъединяването към и интеграцията на пазара на труда и превръщането на
политиките за присъединяване и интеграция в стандартна практика, тъй като трудовата
заетост е от ключово значение за успешната интеграция;
46. Припомня, че достойното възнаграждение е важно не само за социалното сближаване,
но и за поддържането на стабилно възстановяване и на производителна икономика;
призовава Комисията да проучи въздействието на въвеждането на минимални заплати от
страна на държавите членки в контекста на намаляването на неравенствата при заплатите;
призовава Комисията да организира конференция относно европейска рамка за минимални
трудови възнаграждения;
47. Изразява загриженост, че реформите на пазара на труда в много държави членки
не успяха да намалят дела на несигурните работни места; отбелязва, че 50 % от
работните места, създадени през 2014 г., са били за временна трудова заетост;
отбелязва, че според Комисията бедността сред работещите продължава да
съществува и че за 50 % от всички търсещи работа лица осигуряването на заетост не е
достатъчно, за да ги спаси бедността, нито води до повишаване на производителността;
призовава държавите членки да превърнат в приоритет качеството на работните места и да
положат усилия за преодоляване на сегментацията на пазара на труда; призовава
държавите членки да гарантират, че реформите на пазара на труда са насочени, освен към
стимулиране на създаването на по-добра и устойчива заетост, към намаляване на
сегментацията, ускоряване на приобщаването на уязвимите групи на пазара на труда,
насърчаване на равенството между половете, намаляване на бедността при работещите и
осигуряване на подходяща социална закрила за всички работници, включително
самостоятелно заетите лица;
48. Счита, че държавите членки могат да създават работни места само ако пазарът го
позволява, ако могат да разчитат на квалифицирана работна ръка, ако пазарите на труда са
достатъчно гъвкави, ако разходите за труд, включително възнагражденията, са в
съответствие с производителността, ако системите за социална закрила правят работата
по-привлекателна и ако регулирането е пропорционално и основано на данните;
49. Призовава Комисията и държавите членки да положат по-сериозни усилия за
решаване на въпроса със социалния дъмпинг в ЕС, които причиняват значителни вреди
на засегнатите работници и на системите на държавите членки за социално подпомагане;
призовава също така социалните партньори да бъдат включени на всяко равнище в
рамките на тези усилия;
50. Приветства инициативата за европейска платформа относно недекларирания труд;
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призовава отново държавите членки да гарантират, че лицата с несигурни трудови
договори и самостоятелно заетите лица разполагат с основен набор от права и подходяща
социална закрила, особено по отношение на съвместяването на семейния и
професионалния живот; призовава Комисията да положи целенасочени усилия, за да се
справи с допълнителните проблеми, причинени от принудителното непълно работно
време, временната заетост и фиктивната самостоятелна заетост;
51 Изразява съжаление поради факта, че почти не се споменава качеството или
устойчивостта на създаваните работни места, особено що се отнася до заетостта при
жените, при които е налице непропорционално висок дял на работещите на непълен
работен ден поради затруднения в съчетаването на професионалния и личния живот;
52. Счита, че постигането на целите за реиндустриализация е от първостепенно
значение за конкурентоспособността на ЕС, както и че осигуряването на нов импулс за
една истинска европейска промишлена политика би могло да насърчи растежа и да
създаде нови висококачествени работни места;
53. Изразява съжаление във връзка с факта, че когато се говори за равнищата на
безработица, не се разглеждат по подобаващ начин другите фактори, например
нарастващия дял на неактивните лица, на мобилността и на миграцията;
Безработица сред младите хора и мобилност на работната сила
54. Приветства намаляването на равнищата на безработица сред младите хора, но посочва,
че тези равнища все още пораждат тревога и не се основават непременно на нетно
създаване на заетост; подчертава, че несигурността на работните места и недостатъчната
заетост също са се повишили и че 43 % от младите хора се оказват в ситуацията да работят
при несигурни условия, като не по собствено желание сключват договори на непълно
работно време или стават фиктивно самостоятелно заети лица;
55. Призовава Комисията да предложи европейска рамка за въвеждане на минимални
стандарти за прилагането на гаранцията за младежта и за конкретни мерки за повишаване
на обществената осведоменост; призовава държавите членки да използват ефикасно
наличните бюджетни средства, да прилагат без забавяне гаранцията за младежта и да се
уверят, че достигат и до младите хора с неравностоен социален произход; призовава за
подходящ бюджет при средносрочния преглед на многогодишната финансова рамка
(МФР) в съответствие с препоръките на Международната организация на труда (МОТ);
отбелязва, че по приблизителни оценки на Международната организация на труда (МОТ)
са необходими 21 милиарда евро за решаването на проблема с безработицата сред младите
хора;
56. Настоятелно призовава Комисията да предприеме повече и по-сериозни действия от
посочените в препоръката на Съвета от март 2014 г. за рамка за качество на стажовете и да
предложи нова рамка за качеството с цел да се предотвратят дискриминацията и
експлоатацията на младите работници;
57. Призовава държавите членки да създадат по-приобщаващи условия на пазарите на
труда за хората със семейни задължения като отглеждане на деца или грижи за членове на
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семейството, нуждаещи се от тях; поради това призовава за мерки в полза на съчетаването
на професионалния и семейния живот като част от реформите на пазара на труда,
насърчавани в рамките на европейския семестър;
58. Отново призовава държавите членки да инвестират във възможности за учене
през целия живот, професионално обучение и стаж на работното място; призовава да
бъде извършена оценка на националните системи за учене през целия живот като част от
стратегиите на европейския семестър за реформиране на пазара на труда;
59. Подчертава, че според Комисията въпреки високите равнища на безработица има 2
милиона свободни работни места в ЕС и че едва 3,3 % от икономически активното
население работи в друга държава членка, което показва все още ниско равнище на
мобилност в сравнение със САЩ или Япония; припомня, че различията в степента на
трудова мобилност ― които в най-силно засегнатите от кризата държави членки могат да
достигнат 10 процентни пункта ― могат да бъдат намалени чрез използването
платформата EURES; заявява, че продължава да подкрепя принципа на свободно
движение;
60. Призовава Комисията и държавите членки да гарантират правилното функциониране
на обществените ведомства по труда, за да се улесни и стимулира търсенето на работа в
чужбина;
61. Предвид броя на работниците, по-специално на младите хора, които сега напускат
своите страни на произход, за да отидат в други държави членки в търсене на
възможности за заетост, съществува неотложна необходимост от разработване на
подходящи мерки, за да се гарантира, че абсолютно всички работници са обхванати от
защитата на социалните и трудовите права; призовава в тази връзка Комисията и
държавите членки да повишат допълнително мобилността на работната сила в рамките на
ЕС чрез инструменти като EURES, като същевременно се утвърждава принципът на равно
третиране и се гарантират възнагражденията и социалните стандарти; призовава всяка
държава членка да установи социална политика и политика на заетост, гарантиращи равни
права и равно заплащане на едно и също място на работа, в съответствие с принципите, на
които се крепи свободата на движение на работниците, и по-специално от гледна точка на
равенството между жените и мъжете;
62. Припомня целите на ЕС в областта на равенството между мъжете и жените, а именно
целите за постигане на равнище на заетост на жените и мъжете от 75 % до 2020 г. и
намаляване с 20 милиона на хората в бедност или изложени на риск от бедност;
63. Настоятелно призовава Комисията да представи предложение относно родителския
отпуск, което допринася за гарантирането на равни условия на труд за жените и мъжете,
не на последно място поради факта, че населението на ЕС застарява с бързи темпове,
което излага на опасност способността на държавите членки в бъдеще да поддържат
необходимите социални услуги; призовава Комисията и държавите членки да прилагат в
по-голяма степен политики, които допринасят за демографския прираст на ЕС чрез
стимулиране на раждаемостта или на имиграцията;
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64. Изразява съжаление, че мерките за строги икономии, наложени от ЕС и насочени
към възстановяване на доверието на инвеститорите, са довели до влошаване на
условията на труд и на социалните условия, в резултат на което е налице
повишаване на равнищата на безработица, бедност и неравенство;
65. Призовава държавите членки да подобрят сътрудничеството на всички равнища между
предприятията и сектора на образованието;
Решителен призив в подкрепа на социалното измерение на ЕС и сближаването
66. Отново предупреждава относно социално-икономическите предизвикателства, пред
които е изправен Съюзът, особено в някои държави членки, и относно рисковете за
неговата устойчивост и за неговия потенциал за стабилен растеж, произтичащи от
евентуален регрес в процеса на регионално сближаване; припомня, че повече от 122
милиона граждани на ЕС са изложени на риск от бедност или социално изключване,
включително бедност при работещите и бедност сред децата; посочва, че за 19 % от децата
в ЕС в момента се счита, че са изложени на риск от бедност, и настоява, че тези равнища
са неприемливи и трябва да бъдат намалени незабавно; призовава Комисията да
продължава да развива социалното измерение в ЕС; признава дейността на Комисията във
връзка със социалния стълб на Икономическия и паричен съюз като част от процеса на
интегриране на социалното измерение в настоящите структури на механизмите за
икономическо управление и призовава да се продължи по този път с цел да се постигне
напредък в изпълнението на стратегията „Европа 2020“;
67. Изразява съжаление, че липсват показатели или ясни определения за абсолютната
бедност, която е повод за загриженост в множество държави членки;
68. Припомня на Комисията, че съгласно член 9 от ДФЕС политиките за заетост и
социалните политики за насърчаване на достиженията на правото на ЕС в социалната
област следва да бъдат водещ принцип във всички политики на ЕС; отправя искане към
Комисията да изпълни задължението си да свърже европейския семестър с целите на
стратегията „Европа 2020“;
69. Посочва, че социалната закрила и социалната политика ‐ по-специално обезщетенията
при безработица, минималният гарантиран доход и прогресивното данъчно облагане ‐
първоначално спомогнаха за намаляването на обхвата на рецесията и стабилизираха
пазарите на труда и потреблението; подчертава обаче, че социалните политики и
социалните стандарти са широко използвани като фактори за коригиране от държавите ‐
членки на ИПС, които изпитват икономически срив; подчертава, че социалната закрила и
социалните политики са от компетентността на държавите членки;
Социални стабилизатори
70. Отбелязва, че в годишния си доклад за 2013 г. относно заетостта и социалната
обстановка в ЕС Комисията изтъкна значимостта на разходите за социална закрила като
предпазна мярка срещу социални рискове; припомня значението на автоматичните
стабилизатори за справяне с асиметрични сътресения, за избягване на прекомерно
изчерпване на националните социални държави и по този начин за укрепване на
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устойчивостта на ИПС като цяло; призовава Комисията да включи в специфичните за
всяка държава препоръки важността на запазването на автоматичните стабилизатори в
държавите членки предвид тяхната изключителна роля за поддържане на социалното
сближаване, както и за стимулиране на вътрешното търсене и на икономическия растеж;
отново отправя призив към Комисията за изготвяне на Зелена книга за автоматичните
стабилизатори в еврозоната;
71. Отбелязва целта на Комисията „да направи европейското право по-просто, по-ясно и
свързано с по-малко разходи за благото на гражданите и предприятията“; подчертава, че
премахването на регулаторните пречки следва да не накърнява нито достиженията на
правото на ЕС в социалната сфера, като например здравословни и безопасни условия на
труд, информиране на работниците и осъществяване на консултации с тях, нито основните
конвенции на МОТ, нито Европейската социална харта, и следва да зачита независимостта
на социалните партньори, както е предвидено в Договора; настоятелно призовава
Комисията да полага убедителни усилия за осигуряване на защита на бременните
работнички и на работнички, които наскоро са родили;
Социални показатели
72. Приветства факта, че съвместният доклад за заетостта, приложен към ГОР, включва
таблица с показатели за заетостта и социалните политики; призовава Комисията да проучи
дали тези показатели са достатъчни, за да се направи задълбочен анализ на социалноикономическото положение в държавите членки; подчертава значението на разбирането на
динамиката и последиците от промените в доходите на домакинствата и увеличаващите се
неравенства в доходите; изразява съжаление, че голяма част от данните, представени в
тазгодишното издание на таблицата, са остарели; отправя искане към Комисията да
използва по-пълноценно тази таблица при формулирането на политиките; призовава за
обстоен преглед на решенията на държавите членки в различни области на политиката и
съответните резултати; призовава Комисията да оценява и да подобрява обхвата и
ефективността, за да се гарантира, че те са изцяло взети предвид при разработването на
специфични препоръки за всяка държава;
73. Подчертава, че заетостта и социалните съображения следва да бъдат поставяни
наравно с макроикономическите съображения в процедурата на Европейския
семестър;
74. Призовава за идентифицирането на най-големите макроикономически и
макросоциални дисбаланси в ЕС и в икономиките в еврозоната и на тази основа ‐ за
формулирането на специфични за всяка държава препоръки в контекста на европейския
семестър, включително стъпки към сближаване на трудовите и социалните стандарти;
Бедност и социално изключване
75. Изразява съжаление, че годишният обзор на растежа и съвместният доклад за
заетостта не съдържат никаква мярка или политическа рамка, които да съответстват на
целта на стратегията „Европа 2020“ за намаляване на бедността; призовава Комисията и
държавите членки да гарантират, че тази цел е отразена по по-добър начин в европейския
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семестър;
76. Подчертава необходимостта от укрепване на достиженията на правото в социалната
област, на хоризонталната социална клауза и на протокола относно услугите от общ
интерес;
77. Приветства призива на председателя на Комисията държавите членки да въведат
минимален доход с цел намаляване на бедността в ЕС; призовава Комисията да предложи
инициатива за насърчаване на въвеждането на минимални доходи в държавите членки;
подчертава, че всяка държава членка трябва сама да определя минимални равнища на
доходите и че те следва да бъдат съобразени с конкретната социално-икономическа
ситуация във въпросната държава;
78. Изразява съжаление относно факта, че подходът на Комисията, насочен към
преодоляване на неравенството между половете, е съсредоточен основно върху
съвместяването на професионалния и семейния живот като проблем на жените; отбелязва,
че мерките, целящи насърчаване на това съвместяване както при мъжете, така и при
жените, са от изключително значение за създаването на работни места и влияят пряко
върху качеството на създаваните работни места; отбелязва, че достъпът до финансово
приемливи и качествени услуги в областта на грижите за деца продължава да е основна
пречка пред съвместяването, и поради това призовава Комисията да обръща внимание на
този показател, когато анализира таблицата на основните социални показатели и
показатели за заетост;
79. Призовава Комисията да работи съвместно с държавите членки за незабавно
предприемане на действия във връзка с обезпокоителния ръст на детската бедност в ЕС
чрез дългосрочни и комплексни мерки, основани на добрите практики на някои държави
членки, по-специално мерки за увеличаване на държавната подкрепа за осигуряване на
храна в училищата, и да прилага включващата три стълба препоръка на Комисията
„Инвестициите в децата“, включена в пакета за социални инвестиции;
80. Посочва, че възникващите нови форми на бедност, задълбочени от кризата с дълга,
като например бедността при работещите, утежняваща проблеми като изплащането на
ипотеки, или високите цени на комуналните услуги, създаващи енергийна бедност, са
довели до зачестяване на случаите на отстранение и на възбрана и нарастване на броя на
бездомните хора; призовава Комисията и държавите членки да прилагат интегрирани
политики, които благоприятстват предлагането на социални и финансово достъпни
жилища, ефективни превантивни политики за намаляване на броя на съдебните
отстранения и политики за справяне с енергийната бедност въз основа на добрите
практики в някои държави членки, и да преустановят криминализирането на бездомните
хора, установено в някои държави членки; призовава Комисията да пусне в ход незабавно
план за действие на ЕС относно бездомничеството, както беше поискано няколкократно от
страна на Европейския парламент, и съгласно отправения призив от други органи на ЕС, за
да се помогне на държавите членки да се справят с неотложния и бързо нарастващ
проблем с бездомничеството;
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81. Изисква от Европейската комисия да разработи стратегия, с която чрез интегрирани
политики и подходящи социални инвестиции да подкрепя държавите членки в борбата им
с бездомничеството;
82. Призовава Европейската комисия и държавите членки да предприемат спешни
действия за справяне с бездомничеството; посочва, че тази крайна форма на бедност и
социално изключване нарушава основни права и е нараснала в повечето държави членки;
призовава Комисията да предложи конкретни механизми за наблюдение и подпомагане на
усилията на държавите членки за борба с бездомничеството, както се призовава в
резолюциите на ЕП от 14 септември 2011 г. и от 16 януари 2014 г. относно стратегия на ЕС
за борба срещу бездомничеството;
83. Призовава Комисията да оцени дали е възможно да бъде увеличен Фондът за
европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица (FEAD) по време на междинния
преглед на многогодишната финансова рамка;
Устойчиви пенсии и здраве
84. Призовава за финансово достъпни и качествени обществени услуги в областта на
грижата за деца и зависими лица, което да позволява най-вече на жените да се върнат на
работа и да улесни съвместяването на професионалния и личния живот;
85. Припомня на Комисията, че за да се гарантира както устойчивостта, така и
сигурността и адекватността на пенсиите, е необходимо пенсионните реформи да бъдат
придружавани от политики, които: създават възможности за заетост за по-възрастните и
младите работници с цел да се допринесе за устойчива пенсионна система; ограничават
стимулите за схеми за ранно пенсиониране и за други схеми за ранно напускане на пазара
на труда; предвижда компенсация за времето, прекарано в полагане на грижи за деца или
зависими членове на семейството; създават възможности за заетост за по-възрастните
работници; гарантират достъп до учене през целия живот както за заетите, така и за
незаетите лица от всички възрасти; подобряват условията за остаряване на работното
място в добро здраве, като се отчитат физическите и психосоциалните рискове за здравето
и безопасността; въвеждат политики за данъчни облекчения, като предлагат стимули за
по-дълго оставане на пазара на труда; и подпомагат активното остаряване в добро здраве;
подчертава, че пенсионните реформи изискват национално политическо и социално
сближаване и че те следва да бъдат договаряни със социалните партньори и
представителите на по-младите и по-възрастните поколения, тъй като те са пряко
засегнати групи от населението, така че то да бъде успешно; призовава държавите членки
да отчитат изцяло позицията на Парламента относно Зелената и Бялата книга относно
пенсиите;
86. Отбелязва препоръката на Комисията да се извърши реформа на системите за
здравеопазване, така че те да изпълняват своите цели за предоставяне на всеобщ достъп
до висококачествени грижи ‐ включително достъп до лекарства на достъпни цени, особено
за тези, които са животоспасяващи ‐ и да се гарантира зачитането на правата на здравния
персонал; отбелязва, че като следствие от кризата някои държави членки не са успели да
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осигурят пълен обхват на общественото здравеопазване; призовава Комисията да изготви
конкретни препоръки за коригиране на това положение; призовава за по-нататъшни
усилия за реформи, за да се гарантира, че качеството и финансовата достъпност на
здравната инфраструктура не е изложена на риск;
87. Отбелязва, че Комисията признава, че секторите на здравеопазването и на социалните
грижи притежават значителен потенциал за растеж и представляват ключови области за
инвестиции с цел изграждане на устойчиви икономики; приканва Комисията да докладва
за напредъка в разработването на инициативи, в рамките на стратегията „Европа 2020“, за
инвестиции в секторите на здравеопазването и на социалните грижи по отношение на
качествената заетост;
88. Призовава за засилване и разработване на ефективните мерки за опазване на здравето
като „остаряване в добро здраве през целия живот“ с цел повишаване на качеството на
живот и същевременно намаляване на разходите на националните здравни системи за
медицинско лечение и лекарствени продукти, необходими през късните години на живота;
По-справедливи системи на данъчно облагане на труда
89. Подчертава, че данъчната тежест оказва по-голямо влияние върху получаващите ниско
заплащане и вторите работещи лица в домакинството и това продължава да представлява
проблем; призовава Комисията да вземе предвид доклада на МВФ от октомври 2013 г.
относно данъчното облагане, в който се посочва, че е налице възможност за по-добри и
по-прогресивни форми на данъчно облагане;
90. Отбелязва значението на намаляването на данъчното облагане на труда, особено
за нископлатените и нискоквалифицираните работници, трайно безработните и
други уязвими групи, като същевременно се осигури дългосрочната устойчивост на
обществените пенсионни системи; призовава държавите членки да изместят акцента на
данъчното облагане от труда към потреблението и капитала и екологични такси, като
обръщат надлежно внимание на възможните ефекти на преразпределение;
Засилване демократичната легитимност на европейския семестър
91. Изразява дълбока загриженост относно ограничената роля, която ЕП,
националните парламенти, а също така и социалните партньори и организациите на
гражданското общество трябва да играят при формулирането, наблюдението и
прилагането на икономическите и социалните приоритети в европейския семестър;
отново призовава за по-голямо и структурирано участие на гражданското общество и на
социалните партньори на равнището на ЕС, както и на национално равнище, за да се
подобрява легитимността на процеса на европейския семестър чрез разработването на
конкретни насоки;
92. призовава за включването на субнационалните парламенти и на местните и
регионалните органи в разработването и изпълнението на националните програми за
реформи, включително чрез механизми за многостепенно управление;
93. Настоятелно призовава Комисията да включва по-непосредствено социалните
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партньори при изготвянето на Годишния обзор на растежа и в по-общ план да
придава официален характер на ролята на социалните партньори в процеса на
европейския семестър;
94. Отново призовава за междуинституционално споразумение, което да включи
Европейския парламент в изготвянето и одобряването на Годишния обзор на растежа и на
насоките за икономическите политики и заетостта;
95. Възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на
Комисията.

ЕК ПРЕДЛОЖИ ПАКЕТ ЗА „ПО-ДОБРО РЕГУЛИРАНЕ”
Програма за по-добро регулиране: засилване на прозрачността и контрола с цел подобро законотворчество в ЕС34
На 19 май 2015 г., Европейската комисия прие Програма за по-добро регулиране35. Според
ЕК, този цялостен пакет от реформи, обхващащ целия цикъл на изготвяне на политики, ще
направи процеса на вземане на решения в ЕС по-открит и по-прозрачен, ще подобри
качеството на новите закони посредством по-добри оценки на въздействието на
законодателните предложения и изменения и ще насърчи постоянния и съгласуван
преглед на действащото законодателство на ЕС, така че политиките на ЕС да постигат
целите си по най-ефективния и ефикасен начин.
Първият заместник-председател на Комисията Франс Тимерманс заяви:
„Настоящата комисия е решена да промени както това, което Съюзът прави, така и
начина, по който го прави. Следователно по-доброто регулиране е един от водещите ни
приоритети. Ние се вслушваме в тревогите на гражданите и предприятията — особено
МСП — които се притесняват, че Брюксел и неговите институции не винаги създават
правила, които те могат да разберат или да приложат. Искаме да възвърнем доверието
им в способността на ЕС да създава висококачествено законодателство. По-доброто
регулиране няма за цел създаването на „повече“ или „по-малко“ правила на ЕС, или
подкопаването на високите ни социални и екологични стандарти, увреждането на
нашето здраве или накърняването на основните ни права. Целта на по-доброто
регулиране е да гарантира, че ще постигнем амбициозните цели на политиките, които
сме си поставили, по най-ефикасния начин.“
„Трябва да извършваме задълбочена оценка на въздействието на законодателните
предложения, включително на съществените изменения, внесени по време на
законодателния процес, така че политическите решения да вземат предвид различните
фактори и да се основават на обективни данни. И въпреки че за политиците е
характерно да се съсредоточават върху нови инициативи, трябва да посветим поне
34
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също толкова внимание на прегледа на действащото законодателство и на
определянето на областите, в които може да бъде постигнато подобрение или
опростяване. Трябва да бъдем откровени по отношение на това кое работи и кое — не.
Решенията, вземани от институции на ЕС, засягат всички нас и поради тази причина
предлагаме мерки, които ще отворят процеса на вземане на решения в ЕС, като
предвидят по-голяма прозрачност и по-голям контрол и предоставят повече
възможности на хората да представят своите становища.''
Пакетът от мерки за по-добро регулиране ще се прилага пряко от Комисията при
извършваното от нея подготвяне и оценяване на законодателството и в сътрудничество с
Европейския парламент и Съвета. За тази цел Комисията ще започне преговори с
Парламента и Съвета за ново междуинституционално споразумение за по-добро
законотворчество.
По-голяма прозрачност и повече консултации
Комисията ще отвори процеса на разработване на политиките си за по-голям обществен
контрол и участие посредством уеб портал, където инициативите ще могат да бъдат
проследявани, както и посредством нови обществени консултации, когато се извършва
оценка на съществуващи политики или се обмислят възможности за нови предложения.
Ще има и нови възможности за предоставяне на коментари от заинтересованите страни
през целия цикъл на политиката, от първоначалната пътна карта до окончателното
предложение на Комисията. След като Комисията е приела дадено предложение, всеки
гражданин или заинтересована страна ще разполага с 8 седмици, за да предостави обратна
информация или да направи предложения, които ще бъдат включени в законодателните
дебати в Парламента и в Съвета.
Този прозрачен подход ще се прилага и за вторичното законодателство под формата на
делегирани актове и актове за изпълнение. За първи път проектите на мерки, които
изменят или допълват действащо законодателство или които съдържат специфични
технически разпоредби, ще бъдат достъпни за обществеността в продължение на 4
седмици преди приемането им. Това ще даде възможност на заинтересованите страни да
направят коментари преди приемането на мерките от Комисията или от експерти от
държавите членки.
Редовен преглед на действащото законодателство
Програмата за пригодност и резултатност на регулаторната рамка (REFIT), посредством
която се прави оценка на действащото законодателство на ЕС с цел повишаване на
неговата ефективност и ефикасност, ще бъде подсилена, без да се излагат на риск целите
на политиките. Тя ще има по-специфични цели, свързани с разглеждането на найсериозните източници на неефективност и ненужна тежест, и също така ще определя в
количествено изражение разходите и ползите, когато това е възможно. Комисията вече
работи активно за намаляване на тежестта в области като ДДС, обществените поръчки,
бизнес статистиката и химическите вещества. В момента се извършват цялостни оценки и
в други области. REFIT ще стане основна част от годишната работна програма на
Комисията и от политическия ѝ диалог с другите институции.
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Комисията ще създаде постоянна и приобщаваща платформа за диалог със
заинтересованите страни и държавите членки, в рамките на която ще се обсъждат
начините за подобряване на законодателството на ЕС в контекста на REFIT.
Платформата REFIT ще събере експерти на високо равнище от бизнеса, гражданското
общество, социалните партньори, Икономическия и социален комитет, Комитета на
регионите и държавите членки. Посредством нея ще бъдат събирани предложения за
намаляване на регулаторната и административната тежест, произхождащи от практиката,
и ще бъдат представяни конкретни идеи. Комисията ще отговаря на всички предложения и
редовно ще обяснява какви последващи действия възнамерява да предприеме. Освен това
Комисията отново обещава, че ще се вслушва в становищата на заинтересованите страни
по всяко време посредством онлайн инструмента, наречен „Lighten the Load — Have Your
Say“.
Подобряване на оценките на въздействието и повишаване на контрола на качеството
Без да засяга политическите решения, Комисията укрепва подхода си към оценките на
въздействието и оценяването с цел подобряване на набора от обективни данни, който е в
основата на всички законодателни предложения. По-специално, действащият от 2006 г.
насам Комитет по оценка на въздействието към Комисията ще бъде преобразуван в
независим Комитет за регулаторен контрол. Неговите членове ще имат по-независим
статут и половината от тях ще бъдат наети извън Комисията. Комитетът ще има засилена
роля при проверката на качеството на оценките на въздействието във връзка с новите
предложения, както и при проверките за пригодност и оценките на действащото
законодателство.
Комисията също така предлага оценки на въздействието да се извършват по време на
целия законодателен процес, а не само когато Комисията подготвя своето предложение.
Призоваваме Европейския парламент и Съвета да извършват оценки на въздействието на
съществените изменения, предложени от тях в хода на законодателния процес. По искане
на Европейския парламент, Съвета или Комисията може да бъде създадена ad hoc
независима група от експерти, която ще анализира дали дадено изменено
предложение е практично за прилагане, дали създава разбираеми права и задължения за
заинтересованите страни и дали избягва непропорционалните разходи. Оценката следва да
бъде завършена и публично оповестена в разумен срок от време, за да може да бъде взета
предвид в процеса на формулиране на решения в рамките на политиките.
Ново междуинституционално споразумение за поемането на общ ангажимент от
страна на институциите на ЕС
По-добро регулиране може да се постигне само ако представлява общ ангажимент на
Комисията, Съвета и Европейския парламент. Днес Комисията внесе в Парламента и
Съвета предложение за ново междуинституционално споразумение за по-добро
законотворчество, като целта е по него да се постигане съгласие преди края на 2015 г. В
проекта на новото междуинституционално споразумение се предлагат: общ ангажимент
към програмата REFIT; извършване на оценки на въздействието по време на целия
законодателен процес; непрекъснато наблюдение на резултатите от прилагането на
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нормативната уредба на ЕС и извършване на по-задълбочени оценки; координиране на
годишното и многогодишното планиране, включително консултации относно работната
програма на Комисията; по-голяма прозрачност относно тристранните преговори; и
съвместни усилия за намаляване на необоснованото свръх регулиране при
транспонирането на законодателството на ЕС от държавите членки.
Какво предстои?
Комисията ще започне преговори с Парламента и Съвета относно предложението за
междуинституционално споразумение, като целта е тези преговори да приключат до края
на 2015 г.
До края на юни ще започне набирането на външните членове на Комитета за регулаторен
контрол и ще бъде стартирана платформата REFIT. Актуализирането на съществуващите
онлайн платформи и създаването на нови уеб сайтове ще приключат до края на 2015 г.

22 Юни 2015 г. ЕК: ДОКЛАД НА ПЕТИМАТА ПРЕДСЕДАТЕЛИ:
ЗАВЪРШВАНЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ИКОНОМИЧЕСКИ И ПАРИЧЕН
СЪЮЗ
Петимата евро ръководители – председателят на Европейската комисия Жан-Клод
Юнкер, председателят на срещата на върха на държавите от еврозоната Доналд Туск,
председателят на Еврогрупата Йерун Дейселблум, председателят на Европейската
централна банка Марио Драги и председателят на Европейския парламент Мартин
Шулц – представиха амбициозни планове за задълбочаване на икономическия и паричен
съюз (ИПС) от 1 юли 2015 г. и за неговото завършване най-късно до 2025 г.
Контекст
На срещата на върха на държавите от еврозоната през октомври 2014 г. бе подчертано, че
„по-тясната координация на икономическите политики е от първостепенно значение за
осигуряване на гладкото функциониране на икономическия и паричен съюз“. Бе отправен
призив за продължаване на работата „за разработване на конкретни механизми за засилена
координация на икономическите политики, сближаване и солидарност“ и за подготвяне на
„следващите стъпки към по-добро икономическо управление в рамките на еврозоната“.
Докладът36 е резултат от интензивни обсъждания с държавите членки и гражданското
общество. В основата му стои докладът „Към един истински икономически и паричен
съюз“ (известен още като „доклада на четиримата председатели“) и на документа
„Подробен план за задълбочен и истински ИПС“ на Комисията от 2012 г., които остават
основни отправни документи във връзка с изграждането на ИПС.
Докладът се съсредоточава върху еврозоната, тъй като страните с обща валута са
изправени пред специфични общи предизвикателства, интереси и отговорности. Въпреки
36

http://ec.europa.eu/priorities/economic-monetary-union/docs/5-presidents-report_bg.pdf
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това, процесът на задълбочаване на ИПС е отворен за всички държави — членки на ЕС.
Той трябва да бъде прозрачен и да гарантира целостта на единния пазар във всички негови
аспекти. В действителност, завършването и пълноценното използване на единния пазар на
стоки и услуги и на цифровите, енергийните и капиталовите пазари трябва да бъде част от
един по-силен импулс към постигането на икономически съюз, както и към повече
работни места и по-висок растеж. Завършването на ИПС не е самоцел. То е средство за
създаване на по-добри и по-равностойни условия за живот за всички граждани, за да
подготви Съюза за посрещането на бъдещите глобални предизвикателства и да даде
възможност на всички държави членки да просперират.
Целта на настоящия доклад е в две направления: да се определят първите стъпки, с които
днес ще бъде дадено началото на този процес, и да се предостави ясна насока за
дългосрочните мерки.
В доклада са изложени основните стъпки, необходими за завършването на ИПС най-късно
до 2025 г. В него се представя пътна карта, която е амбициозна, нопрагматична. За
практическото осъществяване на своята визия за бъдещето на ИПС те представят
конкретни мерки, които ще се изпълнят на три етапа. Някои от тези стъпки могат и
следва да бъдат осъществени незабавно. Първите инициативи за тази цел следва да бъдат
започнати от институциите на ЕС, считано от 1 юли 2015 г. , като например да се
въведе европейска схема за гарантиране на депозитите, други навлизат в сферата на
споделения суверенитет сред държавите членки, чиято парична единица е еврото, като
например да се създаде бъдеща финансова служба на еврозоната. Други ще изискват
повече време.
Преди всичко обаче, докладът предлага ясна насока за ИПС на Европа. Това е от
съществено значение за гражданите и за стопанските субекти, а също и за тяхното доверие
в единната валута. Превръщането на тези предложения в действия ще изисква общата
целенасоченост на всички държави членки и институции на ЕС. Европейският съвет се
приканва да одобри тези предложения при първа възможност.
Това е част от визията на петимата председатели. Според тях, ако искаме да осигурим
солидна и прозрачна структура на ИПС, трябва да преминем от система, основана на
правила, към система, основана на институции. Постигането на по-задълбочен и посправедлив икономически и паричен съюз е един от 10-те основни приоритета
в политическите насоки на председателя Юнкер.
Председателят Юнкер заяви: „Понастоящем еврото е обща парична единица на 19
държави — членки на ЕС, и на над 330 милиона граждани. Това е нещо, с което трябва
да се гордеем. Това е нещо, което защитава Европа. Но това е и нещо, което може да
функционира по-добре. Нашият икономически и паричен съюз все още не е напълно
изграден, а при встъпването си в длъжност аз обещах, че ще работя за укрепване и
допълване на безпрецедентните мерки, които приехме по време на кризата, и те ще
станат по-социално справедливи и по-демократично легитимни. Днес ние, петимата
председатели, определяме нашата обща визия. Целият свят ни гледа и иска да знае
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накъде вървим. Днес ние очертаваме същността на паричната интеграция и я
ориентираме към нейната крайна цел.“
Заместник-председателят Валдис Домбровскис, отговарящ за еврото и социалния диалог,
заяви: „В последните години икономическият и паричен съюз укрепна и през финансовата
и икономическа криза. Той обаче все още не е завършен. Днешният доклад включва
предложения за начините на неговото по-голямо укрепване, което ще се извърши
поетапно през следващите години. Ние сме готови да представим конкретните
предложения, необходими за осъществяването на практика на тази амбициозна, но
същевременно прагматична визия. Изцяло завършеният ИПС обаче не е самоцел. Той е
средство, което да допринесе за по-голям растеж, повече работни места и просперитет
за всички граждани както сега, така и в бъдеще.“
Въпреки постигнатия напредък през последните няколко години, особено със създаването
на банковия съюз, ИПС все още не е завършен. Различията в рамките на еврозоната са
значителни, а кризата от последните години допълнително подчерта съществуващите
недостатъци. Ясно е, че при 18 милиона безработни и много хора, които са изложени на
риск от социално изключване в нашите общества, трябва да се направи много повече, за
да може еврозоната — втората по размер икономика в света — да се превърне в солидна
структура.
Необходима е трайна, справедлива и демократично легитимна основа за бъдещето, която
да допринася за по-голям растеж, повече работни места и просперитет за всички
граждани.
В доклада са набелязани три различни етапа, през които визията на петимата
председатели да се осъществи на практика:
Етап 1, или „Задълбочаване чрез действия“ (1 юли 2015 г. — 30 юни 2017 г.): да
се използват съществуващите инструменти и действащите Договори, за да се подобрят
конкурентоспособността и структурното сближаване, като в резултат на това се получат
отговорни фискални политики на национално равнище и на равнището на еврозоната при
изцяло изграден финансов съюз и по-добра демократична отчетност.
Етап 2, или „Завършване на икономическия и паричен съюз“: ще бъдат
предприети повече всеобхватни действия, така че процесът на сближаване да придобие
по-обвързващ характер, например чрез създаване на набор от общоприети показатели за
сближаване, които биха могли да бъдат правно обвързващи, както и чрез създаване на
финансова служба на еврозоната.
Последен етап (най-късно до 2025 г.): след като всички мерки са изцяло в сила,
задълбоченият и истински ИПС ще осигури стабилно пространство на благоденствие за
всички граждани на държавите — членки на ЕС, които споделят единната валута, което
ще накара други държави — членки на ЕС, да искат да се присъединят към него, ако са
готови за това.
За да подготви прехода от първия към втория етап, през пролетта на 2017 г.
Комисията ще представи Бяла книга, в която ще бъдат набелязани необходимите
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стъпки, в т.ч. правните мерки за завършване на ИПС на втория етап. В случая е следван
моделът на бялата книга на Жак Делор от 1985 г., с която чрез поредица от мерки и
график за тяхното изпълнение бяха положени основите на пътя към Единния европейски
акт — правното основание на проекта за единния пазар.

ПЪТНА КАРТА КЪМ ЗАВЪРШВАНЕТО НА ИКОНОМИЧЕСКИЯ И ПАРИЧЕН
СЪЮЗ
ЕТАП 1 - 1 ЮЛИ 2015 Г. — 30 ЮНИ 2017 Г.
Икономически съюз
. Нов устрем за сближаването, работните места и растежа
• Създаване на система от органи за конкурентоспособност в еврозоната
• Укрепване на прилагането на процедурата при макроикономически дисбаланси
• Засилен фокус върху заетостта и социалните показатели
• Засилена координация на икономическите политики в рамките на обновен европейски
семестър
Финансов съюз
. Завършване на банковия съюз
• Създаване на механизъм за мостово финансиране за Единния фонд за преструктуриране
(ЕФП)
• Прилагане на конкретни мерки за въвеждане на общ предпазен механизъм за ЕФП
• Постигане на съгласие относно обща схема за гарантиране на депозитите
• Подобряване на ефективността на инструмента за пряка рекапитализация на банките от
Европейския механизъм за стабилност (ЕМС)
. Стартиране на съюза на капиталовите пазари
. Укрепване на Европейския съвет за системен риск

Фискален съюз
. Нов консултативен европейски фискален съвет
• Фискалният съвет ще осигури публична и независима оценка на европейско равнище на
начина, по който бюджетите — и изпълнението им — се извършват въз основа на
икономическите цели и препоръките, изложени във фискалната рамка на ЕС. Съветите му
следва да бъдат отразени във вземаните от Комисията решения в контекста на
европейския семестър.
Демократична отчетност, легитимност и институционално укрепване
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. Обновяване на европейския семестър
• Реорганизиране на семестъра в два последователни етапа, като първият етап бъде
посветен на еврозоната като цяло, а на втория етап бъдат обсъждани специфични за
отделните държави въпроси.
. Засилване на парламентарния контрол като част от европейския семестър
• Разискване в пленарната зала на Европейския парламент относно годишния обзор на
растежа преди и след представянето му от Комисията; последвано от разискване в
пленарната зала относно специфичните за всяка държава препоръки;
• По-систематично взаимодействие между членовете на Комисията и националните
парламенти относно специфичните за всяка държава препоръки, както и относно
националните бюджети;
• По-систематично допитване и участие от страна на правителствата, националните
парламенти и социалните партньори преди годишното представяне на националните
програми за реформи и за стабилност.
. Увеличаване на равнището на сътрудничество между Европейския парламент и
националните парламенти.
. Засилване на ролята на Еврогрупата
. Предприемане на стъпки към въвеждане на консолидирано външно представителство
на еврозоната
. Интегриране в правната рамка на ЕС на Договора за стабилност, координация и
управление; на съответните части от пакта „Евро плюс“ и на междуправителственото
споразумение относно Единния фонд за преструктуриране.
ЕТАП 2 ЗАВЪРШВАНЕ НА АРХИТЕКТУРАТА НА ИПС

Икономически съюз
. Формализиране на процеса на сближаване и превръщането му в правно обвързващ процес

Фискален съюз
. Създаване на макроикономическа стабилизираща функция за еврозоната
• Сближаването в посока на еднакво устойчиви национални икономически структури ще бъде условие за
достъп до този механизъм.

. Интегриране на Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) в правната рамка на Съюза
. Създаване на финансова служба на еврозоната с отговорност на европейско равнище.

ПОСЛЕДЕН ЕТАП НАЙ-КЪСНО ДО 2025 Г.
Основни проблеми в доклада на петимата председатели
1. Към икономически съюз на сближаване, растеж и работни места
В основата на този съюз следва да залегнат четири стълба: създаване на система от
органи за конкурентоспособност в еврозоната; укрепване на прилагането на
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процедурата при макроикономически дисбаланси; по-голям фокус върху заетостта и
социалните показатели; засилена координация на икономическите политики в рамките на
обновен европейски семестър. Тези мерки следва да бъдат въведени в краткосрочен план
(етап 1) чрез практически действия в съответствие с общностния метод. В средносрочен
план процесът на сближаване следва да стане по-обвързващ. Това ще бъде
осъществено с помощта на набор от договорени на високо равнище стандарти, заложени в
европейското законодателство.
Органи за конкурентоспособност
Органите за конкурентоспособност не трябва да имат за цел трансграничното
хармонизиране на практиките и институциите, отговорни за формиране на заплатите. Тези
процеси се различават значително в рамките на ЕС и отразяват съответно националните
приоритети и правни традиции.
Въз основа на общ образец всяка държава членка трябва да определи съответната
структура на своя национален орган за конкурентоспособност, който трябва да се
характеризира с демократична отчетност и функционална независимост. Националните
участници, като например социалните партньори, трябва да продължават да играят своята
роля в съответствие с установените практики във всяка държава членка; те трябва обаче
да вземат предвид становищата на органите за конкурентоспособност като насоки по
време на преговорите за определяне на заплатите. Някои държави членки, като
Нидерландия и Белгия, вече имат такива органи.
2. Към финансов съюз
Икономическият и финансовият съюз се допълват и подсилват взаимно. Напредъкът в
тези две направления трябва да бъде основен приоритет на първия етап. Тъй като поголямата част от парите представляват банкови депозити, паричната единица може да
бъде действително единна само ако доверието в сигурността на банковите депозити е едно
и също независимо в коя държава членка дадена банка извършва дейността си. Това
изисква единен банков надзор, единно преструктуриране на банките и единна схема за
гарантиране на депозитите. Вече постигнахме целта за единен банков надзор. Беше
постигнато съгласие за Единен механизъм за преструктуриране с Единен фонд за
преструктуриране (който ще започне работа на 1 януари 2016 г.). На следващо място
петимата
председатели
предлагат в
рамките
на
първия
етап да
бъде
въведена европейска схема за гарантиране на депозитите (EDIS), която може да бъде
създадена като система за презастраховане на европейско равнище на националните схеми
за гарантиране на депозитите.
3. Към фискален съюз
Неустойчивите фискални политики не само застрашават стабилността на цените в Съюза,
те също така вредят на финансовата стабилност. В краткосрочен план (етап 1) петимата
председатели предлагат да се създаде консултативен европейски фискален съвет, който
ще координира и допълва вече съществуващите национални фискални съвети (вж.
приложение 3). Той ще осигурява независим анализ на европейско равнище на начина, по
който бюджетите се изпълняват спрямо икономическите цели, изложени в рамката на ЕС
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за бюджетно управление. В по-дългосрочен план (етап 2) следва да бъде създадена обща
макроикономическа стабилизираща функция за по-добро справяне със сътресения,
които не могат да бъдат преодолени само на национално равнище. Тя следва да подобри
смекчаването на големи макроикономически сътресения и по този начин да подобри
устойчивостта на ИПС. Една такава стабилизираща функция би могла, например, да се
основава първо на Европейския фонд за стратегически инвестиции чрез
установяването на набор от източници на финансиране и инвестиционни проекти,
специфични за еврозоната, които да бъдат използвани.
4. Укрепване на демократичната отчетност, легитимността и институциите:
преминаване от правила към институции
Постигането на по-голяма отговорност и интеграция на равнище ЕС и на равнището на
еврозоната означава по-голяма взаимозависимост. Това означава също така по-добро
споделяне на нови правомощия и по-голяма прозрачност относно това кой решава какво и
кога. Време е да преразгледаме и консолидираме нашата политическа структура: в
доклада се предвижда по-голямо участие и контрол от страна на парламента на
национално и европейско равнище, особено що се отнася до специфичните за всяка
държава препоръки, националните програми за реформи и годишния обзор на растежа.
Както бе подчертано в политическите насоки на председателя Юнкер, в краткосрочен
план (етап 1) ИПС се нуждае от единно външно представителство. Днес ЕС и
еврозоната все още не са представени като едно цяло в международните финансови
институции, и по-специално в МВФ. Тази фрагментираност означава, че Съюзът не се
състезава в подходящата за политическата и икономическата си категория. Петимата
председатели предлагат също така да бъде укрепена ролята на Еврогрупата.
В краткосрочен план това може да изисква укрепване на председателството и на
средствата, с които разполага. В дългосрочен план (етап 2) би могло да се предвиди
постоянно председателство на Еврогрупата.
И накрая, въпреки че държавите членки от еврозоната ще продължат да вземат решенията
относно данъчното облагане и разпределението на бюджетните разходи в съответствие с
националния политически избор, някои решения ще трябва все повече да бъдат вземани
съвместно, като се гарантира демократична отчетност и легитимност. Една бъдеща
финансова служба на еврозоната би могла да бъде мястото за такова съвместно вземане
на решения.
5. Социалното измерение на ИПС
Една от основните поуки от кризата е, че един „ИПС с рейтинг ААА“ трябва да
представлява съчетание между конкурентоспособни икономики, които са способни да
създават иновации и да се развиват успешно във все по-глобализирания свят, и висока
степен на социално сближаване. Както заяви председателят на Комисията, г-н Юнкер,
пред Европейския парламент, когато бе избран на тази длъжност: „Искам Европа да се
стреми да постигне рейтинг ААА в социалната сфера, така както се стреми към този
рейтинг във финансовата и икономическата област.“ Това означава, че пазарите на
труда и социалноосигурителните системи трябва да функционират ефективно и да бъдат
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устойчиви във всички държави членки от еврозоната. По-добрите пазари на труда и
социални показатели, както и социалното сближаване трябва да бъдат в центъра на новия
процес към „сближаване във възходяща посока“, представен в доклада.
Следващи стъпки: В доклада са представени основните стъпки, които са необходими за
завършването на ИПС най-късно до 2025 г. Първите инициативи трябва да бъдат
предприети от институциите на ЕС още от 1 юли 2015 г. За да се подготви преходът
между първия и втория етап, Комисията — в консултация с председателите на другите
евроинституции, ще представи „Бяла книга“ през пролетта на 2017 г., в която ще бъде
направена оценка на постигнатия напредък на първия етап и ще бъдат набелязани
следващите необходими стъпки. В нея въз основа на аналитичния принос на експертна
консултативна група ще бъдат разгледани правните, икономическите и политическите
предпоставки за по-всеобхватните мерки, необходими за завършването на ИПС на втория
етап. Преобразуването на доклада на петимата председатели в законодателство и
институции следва да започне незабавно.
ПО-ИНТЕГРИРАН ЕВРОПЕЙСКИ СЕМЕСТЪР
За по-добро интегриране на еврозоната и националното равнище европейският семестър
следва да бъде структуриран в два последователни етапа, като се разграничават по-ясно
европейски момент и национален момент (схемата по-долу е илюстрация на новата
структура).
Първият етап (ноември на година „n-1“ до февруари на година „n“) ще бъде посветен на
оценка на положението в еврозоната като цяло. Годишният обзор на растежа (ГОР) на
Комисията ще бъде основата на тази дискусия и ще се основава на редица тематични
доклади, като доклада за механизма за предупреждение, годишния доклад на Европейския
съвет за системен риск, съвместния доклад за заетостта и социалните въпроси, както и
становищата на нов европейски фискален съвет и новата система от органи за
конкурентоспособност в еврозоната. Взети заедно, тези доклади ще осигурят цялостна
картина на предизвикателствата, пред които е изправена еврозоната.
Годишният обзор на растежа ще бъде представен на Европейския парламент и обсъждан
от него. Едновременно с годишния обзор на растежа Комисията ще представи отделна
препоръка за действия в рамките на еврозоната, както и списък на държавите членки, за
които счита, че трябва да преминат през „задълбочен преглед“ съгласно процедурата при
макроикономически дисбаланси. Тези документи ще се обсъждат с Европейския
парламент в рамките на икономическия диалог, както е предвидено в пакета от шест
законодателни акта, както и с различните състави на Съвета и на Еврогрупата. Това
означава, че до края на февруари на всяка година ще се е провела истинска дискусия
относно приоритетите, определени за ЕС и по- конкретно за еврозоната, за следващата
година.
Следващият етап (от март до юли от година „n“) ще бъде посветен на преразглеждането
и оценката на резултатите и политиките на държавите членки в контекста на тези
приоритети. Това е етапът, на който държавите членки следва систематично да включват
националните парламенти заедно със социалните партньори и гражданското общество в
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обсъждането на национални приоритети. Този етап ще започва с публикуването от страна
на Комисията на докладите за страните, в които се обобщават предизвикателствата и
възможностите на държавите членки. Този етап ще приключва с приемането на
специфични за всяка държава препоръки, при които трябва ясно да се взема предвид
измерението на еврозоната, договорено на първия етап. Социалните партньори на
равнище ЕС биха могли да се включат в обсъждането по-рано, например посредством
подновената тристранна социална среща на високо равнище и макроикономическия
диалог, за да се увеличи максимално техният принос към този нов процес.
По-интегриран европейски семестър
За по-добро интегриране на еврозоната и националното равнище европейският семестър
следва да бъде структуриран в два последователни етапа, като се разграничават по-ясно
европейски момент и национален момент (схемата по-долу е илюстрация на новата
структура).
Първият етап (ноември на година „n-1“ до февруари на година „n“) ще бъде посветен на
оценка на положението в еврозоната като цяло. Годишният обзор на растежа (ГОР) на
Комисията ще бъде основата на тази дискусия и ще се основава на редица тематични
доклади, като доклада за механизма за предупреждение, годишния доклад на Европейския
съвет за системен риск, съвместния доклад за заетостта и социалните въпроси, както и
становищата на нов европейски фискален съвет и новата система от органи за
конкурентоспособност в еврозоната. Взети заедно, тези доклади ще осигурят цялостна
картина на предизвикателствата, пред които е изправена еврозоната. Годишният обзор на
растежа ще бъде представен на Европейския парламент и обсъждан от него.
Едновременно с годишния обзор на растежа Комисията ще представи отделна препоръка
за действия в рамките на еврозоната, както и списък на държавите членки, за които счита,
че трябва да преминат през „задълбочен преглед“ съгласно процедурата при
макроикономически дисбаланси. Тези документи ще се обсъждат с Европейския
парламент в рамките на икономическия диалог, както е предвидено в пакета от шест
законодателни акта, както и с различните състави на Съвета и на Еврогрупата. Това
означава, че до края на февруари на всяка година ще се е провела истинска дискусия
относно приоритетите, определени за ЕС и по- конкретно за еврозоната, за следващата
година.
Следващият етап (от март до юли от година „n“) ще бъде посветен на преразглеждането и
оценката на резултатите и политиките на държавите членки в контекста на тези
приоритети. Това е етапът, на който държавите членки следва систематично да включват
националните парламенти заедно със социалните партньори и гражданското общество в
обсъждането на национални приоритети. Този етап ще започва с публикуването от страна
на Комисията на докладите за страните, в които се обобщават предизвикателствата и
възможностите на държавите членки. Този етап ще приключва с приемането на
специфични за всяка държава препоръки, при които трябва ясно да се взема предвид
измерението на еврозоната, договорено на първия етап. Социалните партньори на
равнище ЕС биха могли да се включат в обсъждането по-рано, например посредством
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подновената тристранна социална среща на високо равнище и макроикономическия
диалог, за да се увеличи максимално техният принос към този нов процес.

За повече информация:
Докладът на петимата председатели на всички езици
Обяснителна бележка от Жан-Клод Юнкер, изготвена в тясно сътрудничество с Доналд
Туск, Йерун Дейселблум и Марио Драги „Подготовка на следващите стъпки към по-добро
икономическо
управление
в
рамките
на
еврозоната“:http://ec.europa.eu/priorities/docs/analytical_note_bg.pdf

Политически насоки за следващата Европейска комисия
Стратегическа бележка „The Social Dimension of Economic and Monetary Union
(Социалното измерение на икономическия и паричен съюз)“ на Европейски център за
политическа стратегия
Стратегическа бележка „The Euro Plus Pact - How Integration into the EU Framework can
Give New Momentum for Structural Reforms in the Euro Area (Пактът „Евро плюс“ - как
интегрирането в рамката на ЕС може да даде нов тласък за структурни реформи в
еврозоната) “ на Европейски център за политическа стратегия
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ЕК ПЛАНИРА НОВА ВОДЕЩА ИНИЦИАТИВА НА ЕС ЗА
ОТГОВОРНО УПРАВЛЕНИЕ НА ВЕРИГИТЕ НА ДОСТАВКИ В
СЕКТОРА ОБЛЕКЛО
ЕК планира нова водеща инициатива на ЕС за отговорно управление на веригите на
доставки в сектора облекло, която ще бъде обявена до края на 2015 г.
Тази инициатива се предлага, тъй като е близо до опасенията и очакванията на
гражданите, което отчасти се дължи на повишеното внимание, отделено на този въпрос
след трагедията с рухването на сграда на завода на Rana Plaza през април 2013 г., която
разкри сериозни недостатъци в безопасността на работното място и условията на труд на
работниците в шивашката промишленост в Бангладеш.
На 24 април 2013 г. 1 127 души загинаха при срутване на фабрика за облекло в сградата
„Рана Плаза“ в Дака, Бангладеш, превръщайки това в най-голямата трагедия в историята
на световната промишленост за производство на облекла. Условията в тези текстилни
фабрики често са незадоволителни, не се обръща недостатъчно внимание на трудовите
права като признатите в основните конвенции на МОТ и често на безопасността се
обръща малко или въобще не се обръща внимание. като има предвид, че Европа е найголемият пазар за износа от Бангладеш на облекло и текстилни изделия, като водещи
западни предприятия признават, че са имали договори за доставка на облекло с фабрики в
„Рана Плаза“.В Бангладеш има повече от 5 000 текстилни фабрики, в които работят
приблизително 3,5 милиона души, а Бангладеш е вторият по големина износител на готово
облекло в света, надминат единствено от Китай. Увеличаването на цената на труда в други
части на света води до прехвърлянето на нискоквалифицираните работни места в
производствения сектор към Индия, Пакистан, Камбоджа, Виетнам и по-специално в
Бангладеш, където понастоящем облеклото съставлява 75 % от износа; износът на облекло
от Бангладеш възлиза на 18 милиарда евро годишно и заедно с това, работещите в „Рана
Плаза“ получават по едва 29 евро на месец. Според кампанията „Чисти дрехи“ разходите
за труд в този сектор възлизат на едва 1–3% от крайната цена на продукта.
Тази най-смъртоносна авария в историята беше като призив за събуждане. Тя помогна на
европейските граждани да осъзнаят факта, че голяма част от производството на облекла,
внасяни от страните от ЕС, не е произведена в съответствие със "западните" социални
стандарти и стандарти за здраве и безопасност на труда. В резултат на тази трагедия,
Бангладеш, ЕС, Международната организация на труда и Съединените американски щати
подписаха пакт за начините за подобряване на трудовите права и безопасността във
фабриките за готови дрехи и трикотажната промишленост в Бангладеш.
Според Klaus Rudischhauser, заместник генерален директор на отдел Развитие на
Европейската комисия, „Трагедията „Rana Plaza” може да се случи отново в някоя
развиваща се страна. Затова трябва да се действа превантивно и да се подобряват
условията на труд в тези страни. Това ще допринесе за тяхното развитие и ще насърчи
въвеждането на програмата за достоен труд на Международната организация на труда.
Създаването на такава платформа на множество заинтересовани страни би могло да бъде
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един от основните резултати от Европейската година за развитие, заедно с повишаване
информираността на гражданите по въпросите на развитието.
Въпросът за отговорни вериги за доставка е свързан с няколко аспекта на устойчивото
развитие, вариращи от безопасни условия на труд, използването на химикали, детския
труд, заплатите, осигуряващи издръжка и колективните права, включително прилагане на
съответното национално законодателство и на международните стандарти и задължения,
както и много други въпроси, по-пряко свързани с устойчивата конкурентоспособност на
фирмите от ЕС, които участват в тези вериги на доставки.
В тази връзка ЕК организира неформална среща със заинтересованите страни в края на
януари 2015 г. в Брюксел. Като признава, че в много страни от ЕС се прилагат съвместни
усилия за подобряване на въздействието на модната индустрия, напр. SCAP във
Великобритания, Плана за действие в Нидерландия и Текстилния Алианс в Германия, ЕК
с тази неформална среща иска да установи дали извеждането на тези дейности на
европейско равнище може да донесе добавена стойност.
Очаква се инициативата да насърчи по-добра координация между всички заинтересовани
участници, да повиши осведомеността по въпросите на устойчивото потребление, да
подобри комуникацията, свързана с успешни инициативи и да стимулира всички
участници да засилят действията си, както и да насърчи подкрепата за отговорно
управление по веригата за доставки, за да се подобри цялостната комуникация на
съответните действия на ЕС във връзка с устойчивото развитие и да се насърчи по-добрата
координация между заинтересованите страни.
Много актьори вече са активни в тази област, като например правителствата на
държавите-членки на ЕС и в страните партньори, частния сектор, организации на
гражданското общество, местните власти, социалните партньори и международни
организации.
Предложените цели на тази водеща инициатива ще бъдат:
- Да се повиши осведомеността и подкрепата за необходимостта от насърчаване на
отговорното управление на веригата на доставки в сектора на облекло, както и
повишаването на интереса за по-добра информираност и разбиране от страна на
европейските потребители,
- Да се подобри комуникацията за съответните действия на ЕС относно укрепването на
устойчиво развитие в страните партньори и в глобалната верига на доставки,
- Да постави началото на приобщаващ процес на консултации и на участие (евентуално
чрез платформа на множество заинтересовани страни) с всички заинтересовани страни,
- Да насърчи по-добрата координация между всички заинтересовани страни, които вече са
активни в тази област (службите на Комисията и EEAS, на други институции на ЕС,
държавите-членки на ЕС, националните правителства в страните партньори, частния
сектор, НПО, местни власти, синдикати, международни организации, и т.н.) ,
- Да се създаде добавената стойност за ЕС и да стимулира всички участници да увеличат
усилията, за да разработят отговор на равнище ЕС, чрез оптимално използване на
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инструментите на ЕС, политиките и механизмите за диалог, насърчаване на ефективното
прилагане на съществуващите международни насоки, стандарти и инициативи в сектора за
облекло, включително чрез насърчаване и подпомагане на развиващите се страни да
подпишат и прилагат международните стандарти и конвенции, чрез насърчаване на
отговорно управление на веригата за доставки от частния и публичния сектор, както и
чрез засилване на глобалното управление (с МОТ, ОИСР, ООН и други).
С предлагането на тази инициатива ЕК отново призовава големите международни марки
за облекло внимателно да проучат веригите си на доставки и да сътрудничат на
подизпълнителите си с цел подобряване на стандартите за здравословни и безопасни
условия на труд; призовава търговците на дребно, НПО и всички други участници,
включително – по целесъобразност – Комисията, да работят заедно за прилагане на
основните трудови стандарти на МОТ по цялата верига на доставки.

НОВИ ПУБЛИКАЦИИ
Индустриалните отношения в Европа 2014, Eвропейска комисия,
Европейски съюз, април 2015 г.
Резюме37
На всеки две години службите на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и приобщаване“
на Европейската комисия представят издание на „Индустриалните отношения в Европа“,
което прави преглед на основни тенденции и явления в колективните отношения между
работници, работодатели и техните съответни представители, включително на
тристранното измерение, в което участват обществени органи на различни равнища.
Настоящото издание за 2014 г. е осмо по ред.
Предговор от комисаря
Европа може да надгражда своя дългогодишен и богат опит в областта на социалния
диалог. Ефективният социален диалог помага на икономиките, отраслите и дружествата да
предвидят промените, да преодолеят сътресенията по-лесно и да се възстановят по-бързо.
Подобно на предишни години „присъдата“ на „Индустриалните отношения в Европа през
2014 г.“ е ясна: държавите със стабилни институции за социален диалог са сред най-добре
справящите се и най-конкурентоспособните икономики в ЕС, където социалното
положение е по-добро и по-устойчиво. Социалните партньори могат да определят
балансирани и съобразени с конкретната ситуация политически решения в отговор на
сложни социално-икономически тенденции.
„Индустриалните отношения в Европа през 2014 г.“ посочва също така, че социалният
диалог е засегнат от кризата, по-конкретно през по-късните етапи на рецесията. Докато в
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някои държави стабилните структури за социален диалог оказаха помощ за устоява не на
кризата, системата за колективно договаряне в други претърпя промени и остана
отслабена и по-фрагментирана.
В няколко случая, включително в държавите членки, засегнати най-сериозно от кризата,
икономическата криза породи едно ускоряване на съществуващи преди това тенденции,
като например намаляването на обхвата на колективното договаряне и преминаването към
по-децентрализирано колективно договаряне.
Заобиколени от икономическа несигурност работодателите и работниците все по-трудно
постигаха съгласие за точния политически микс или за необходимите реформи. В
случаите на липса на консенсус правителствата и обществените органи по-често вземаха
едностранни решения без подкрепата на социалните партньори.
Европа се възстановява и се очаква всички държави членки на Европейския съюз отново
да постигнат растеж през 2015 г. Положителните въздействия от икономическия обрат
предстои да се материализират в ежедневието на много европейски граждани. Това
включва голяма група млади хора, които очакват с нетърпение началото на своята
кариера.
За да осигури мощно и устойчиво възстановяване, което насърчава създаването на
качествени работни места, Европа трябва да повиши конкурентоспособността и
справедливостта на своята социална пазарна икономика. Това ще изисква непрекъснати и
координирани усилия на всички равнища. Социалните партньори ще играят изключително
важна роля в програмата на Комисията за работни места, растеж, справедливост и
демократична промяна. Поради това е необходимо да се даде нов тласък на социалния
диалог при пълно спазване на автономията на социалните партньори.
За да могат ЕС и държавите членки да постигнат успех по отношение на
предизвикателството за растеж и при създаването на повече работни места, е необходим
широк консенсус относно точния политически микс и относно подкрепата за реализиране
на структурни реформи, които изискват помощта на всички заинтересовани лица, а
именно на социалните партньори. Както беше посочено в Годишния обзор на растежа за
2015 г., Комисията ще се опита да включи социалните партньори по-тясно в планирането
и реализирането на реформи в рамката на Европейския семестър.
Ето защо следва да се отделят достатъчно ресурси и да се оказва помощ за създаване на
възможности, по-специално в държави членки, където системите за индустриални
отношения са засегнати най-сериозно от кризата. „Индустриалните отношения в Европа
през 2014 г.“ цели да допринесе за дебата като предостави надеждни доказателства и
анализ на колективните трудови отношения в Европейския съюз.
Освен това ние знаем, че представителите на работниците и служителите са найефективни, когато съчетават своите познания от първа ръка за икономиката и пазара на
труда. Поради тази причина по-широкото участие на социални партньори в различни
политически програми е важно, за да се изготвят адекватни начини за реагиране на
основните предизвикателства, пред които е изправена Европа. „Индустриалните
отношения в Европа през 2014 г.“ предоставя конкретни примери за ползите от
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съвместните мерки от социални партньори, като например инициативи за насърчаване на
младежката заетост.
Ние желаем да обединим силите си с европейските и националните профсъюзи и
работодателски организации, за да преодолеем потискащите социално-икономически
предизвикателства в Европа. С това можем да направим голяма крачка напред и да
укрепим европейската социална пазарна икономика.
Мариан Тисен, Комисар по заетост, социални въпроси, умения и трудова мобилност
Системата от индустриални отношения, базирана на социален диалог, е крайъгълният
камък на конкурентоспособната социална пазарна икономика, която вдъхновява
европейския социален модел. В „Индустриалните отношения в Европа през 2012 г.“ се
достигна до заключение, че въздействието на кризата с държавния дълг и бюджетното
консолидиране, извършено в редица европейски държави, създава напрежение в
социалния диалог по различни начини. Това издание потвърждава заключението, че
индустриалните отношения в Европа продължават да се променят, но също така повдига
въпроса за това кои промени са временни и кои ще бъдат постоянни. Все още се
дискутира формата, която пост кризисният диалог ще приеме. Индустриалните отношения
в Европа са на кръстопът.
Както беше изтъкнато в Договора за функционирането на ЕС и в Хартата на основните
права, многообразието на националните системи определя облика на системата от
индустриални отношения в ЕС. Не съществува висш „модел“ на индустриални
отношения, който да служи за еталон на всички държави членки. Много от промените,
наблюдавани по време на кризата, са част от дългосрочни тенденции в индустриалните
отношения в отговор на една бързо променяща се социално-икономическа среда. Те се
характеризират с бавен, но постоянен спад в процента на работниците, чиито
възнаграждения се определят от колективни договори, и децентрализиране на структурите
за договаряне от национални или секторни преговори с много на брой работодатели до
индивидуални фирми или работни места.
Окончателното създаване на ИПС в края на деветдесетте оказа значително въздействие
върху пазарите на труда и системите за индустриални отношения в ЕС. В рамките на
единната парична политика пазарите на труда се превърнаха във важен канал за
регулиране на асиметричните сътресения в еврозоната. Съществуват доказателства, че
подготовката на изискванията на ИПС („критериите от Маастрихт“) е била основен
фактор за появата на социални пактове между социални партньори и правителства в много
държави — членки на ЕС, някои от които (например, Португалия, Испания, Ирландия и
Италия) не са имали подобна традиция за договорен корпоративизъм.
Въпреки това, след началото на ИПС и до възникналата неотдавна криза, промените в
националните системи за индустриални отношения все още следваха специфичен за
държавата модел, ръководен до голяма степен от традициите и практиките на всяка
държава в социалния диалог, както и от променящата се глобална икономика. В повечето
случаи процесите на промяна осигуряваха на участниците в социалния диалог достатъчно
време и възможност за постепенно приспособяване към променящия се социално85

икономически и индустриален контекст. В някои държави социалните партньори
управляваха децентрализирането на колективното договаряне чрез въвеждането на
координационни механизми между фирменото и секторното равнище.
Неотдавнашната криза извади наяве някои недостатъци на първоначалния замисъл на
ИПС, които, макар да не са причина за кризата, отчасти обясняват сериозното въздействие
на външните сътресения върху много държави-членки на ЕС. Освен това кризата
предизвика забавяне на скоростта и интензитета на промените в индустриалните
отношения, тъй като външните ограничения станаха по-важни и нуждата от насърчаване
на бърза промяна на рамковите условия с цел даване на тласък на потенциален растеж
стана по-спешна. В сравнение с годините преди кризата индустриалните отношения се
променят по различни начини, по-бързо и по-често.
Европейският съюз въведе цялостен пакет от мерки за подобряване на европейското
икономическо управление и за укрепване на координацията на икономическите,
бюджетните и политиките за заетост във всички държави членки. Европейският семестър
функционира кръгообразно като започва с Годишния обзор на растежа, определя
широките икономически политики на ЕС, програмите за национални реформи,
представени от държавите членки, предложенията от Комисията до Съвета относно
специфични за дадена държава препоръки и оценката на Комисията за действията,
предприети на национално равнище в отговор на тези препоръки, включително чрез
становища на Комисията относно проектите за бюджетни планове. Новата рамка за
управление оказва въздействие върху социалния диалог на национално равнище. На
европейско равнище тя доведе до дискусии относно степента, до която социалните
партньори следва да участват в европейското макроикономическо управление и относно
размера, до който националните тенденции при възнагражденията (договарянето) —
основен въпрос на националните системи за индустриални отношения — следва да се
повишават на равнището на ЕС.
Редица препоръки, свързани с конкретни държави, разгледаха определени аспекти от
националните системи за определяне на възнагражденията и по този начин засегнаха
основен компонент на националните индустриални отношения. Целта беше да се изтъкне
необходимостта от по-голяма гъвкавост при регулирането на възнагражденията в
държавите със значителен вътрешен или външен дисбаланс и така да се подпомогне
процесът на регулиране. Децентрализирането на колективното договаряне беше
разгледано като мярка за по-добро съгласуване на възнагражденията спрямо
производителността на местно и на фирмено равнище.
В държавите членки, получаващи помощ за финансова стабилност, необходимостта от
извършване на реформи в най-кратки срокове (включително промени в системите за
определяне на възнагражденията) с цел стабилизиране на фискалната и икономическата
ситуация остави малко възможности и време за консултации с национални социални
партньори и/или за постигане на консенсус. Комисията непрекъснато изтъкваше
важността на социалния диалог и на съобразяването с националните обстоятелства и
практики. Въпреки това ситуацията на криза в комбинация с някои традиции в сферата на
индустриалните отношения представляваше неблагоприятна среда за социален диалог,
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което доведе до разрастване на конфликта между социалните партньори и между
профсъюзите и обществените органи. Поради това качеството на социалния диалог се
превърна в основна тема за дискусия. Проявеното напоследък внимание към социалното
измерение на ИПС, което подчертава необходимостта от рестартиране на съвместния
социален диалог на европейско и на национално равнище, изглежда предоставя нови
перспективи за индустриални отношения по линия на ИПС. То се подкрепя от
възобновеното акцентиране върху двойствената роля на тенденциите при
възнагражденията не само като фактор на конкурентоспособността, но и в подкрепа на
търсенето и намаляването на неравенството, особено в разпределението на най-ниските
доходи.
Въпреки че изминалите две години породиха тревоги относно състоянието на
индустриалните отношения в Европа, доказателствата от най-успешните държави —
членки на ЕС говорят, че добре структурираният социален диалог допринася за
преодоляването на сложни социално-икономически промени, налагани от модерната
икономика.
Подобно на предишни години, „присъдата“ е ясна: държавите със стабилни институции за
социален диалог са сред най-добре справящите се и най-конкурентните икономики в ЕС,
където социалното положение е по-добро и по-устойчиво. Примерите подчертават
приложимостта на един „качествен подход“ към международната конкурентоспособност,
който използва потенциала за разрешаване на проблеми на социалния диалог. Подобна
стратегия се базира не само на цената на труда, но и на факторите отвъд
възнаграждението при конкурентоспособността, като например качеството и
надеждността на стоките и услугите, и обучената и образована работна сила. Настоящият
доклад документира конкретни примери за приноса на социалните партньори към
социалния и икономическия напредък, например техните усилия да помогнат за
преодоляване на неприемливо високите нива на младежка безработица. Това още веднъж
потвърждава значимостта на социалния диалог като крайъгълен камък на европейския
социален модел и на конкурентоспособната социална пазарна икономика.
В „Индустриалните отношения в Европа през 2014 г.“ се прави заключение, че
предизвикателството се състои в намирането на точния микс от последователност и
промяна в системите за индустриални отношения, за да се извърши приспособяване към
контекста на ИПС и на бързопроменящия се глобализиран свят. В държавите със слаби
институции за индустриални отношения организациите на социалните партньори и
структурите на социалния диалог трябва да бъдат подсилени и да се увеличат
възможностите им да прогнозират необходимите промени. Поради това е необходим
непрекъснат анализ на еволюцията на националните системи за индустриални отношения,
подобен на извършения в настоящия доклад.
След като най-тежкият етап на кризата приключи и Европа поема курс обратно към
растеж, въздействието на кризата върху индустриалните отношения до момента може да
се оцени в контекста на развиващия се ИПС на Европа. Това е задачата, която е поставена
на „Индустриалните отношения в Европа през 2014 г.“. Глава 1 дава общ поглед върху
основните количествени тенденции при показателите за индустриални отношения в целия
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ЕС. Тя включва актуална информация по два текущи въпроса, засегнати в доклада от
2012 г.: най-новите тенденции при социалния диалог в държавите членки от Централна и
Източна Европа и насоките в публичния сектор. Глава 2 поставя по-голям акцент върху
институциите за определяне на възнагражденията, някои от които претърпяха
трансформации през последното десетилетие. Освен това главата подчертава някои
основни емпирични доказателства за нови тенденции при колективното възнаграждение и
производителността. Глава 3 разглежда задълбочено системите за индустриални
отношения на петте държави, които са получили някаква форма на помощ за финансова
стабилност — Гърция, Ирландия, Португалия, Испания и Кипър — и проучва
взаимодействието между външните и вътрешните ограничения при дълбоката
трансформация на социалния диалог във всяка държава. Глава 4 анализира
предизвикателствата, пред които са изправени социалните партньори, при опита си да
решат проблема с младежката безработица, като извежда на преден план основните
политически позиции, действия и инициативи, предприети от социалните партньори на
национално и европейско равнище. Докладът завършва с обобщение на тенденциите и
реакциите при социалния диалог на европейско равнище (глава 5) и с описание на
основните тенденции в европейското трудово законодателство (глава 6). Първите четири
глави се базират на проекто разработки на външни сътрудници. Последните две глави са
изготвени от службите на Комисията.
Глава 1 — Тенденции в европейските индустриални отношения
Тази глава разглежда основните промени при действащите лица в индустриалните
отношения и процесите преди и след кризата. По-конкретно тя се опитва да посочи
доколко новите тенденции в индустриалните отношения са продължение на дългосрочни
тенденции или дали те са били подтикнати или ускорени от кризата.
Като цяло структурата и състава на организациите на социалните партньори е
относително стабилна през последните няколко години, но това само по себе си е
забележителна тенденция. В повечето държави дългосрочната тенденция за трайно
намаляване на плътността на профсъюзите се забави значително през първите години на
кризата, когато дяловете на заетостта и на членството в профсъюзи придобиха
сравнително близки пропорции. Не е ясно дали тази тенденция ще продължи с
възстановяването на заетостта. Дългосрочната стабилност при плътността на
организациите на работодателите продължи.
По време на годините в криза обаче имаше значителни промени в процесите на
индустриални отношения. Продължи децентрализирането на структурите за колективно
договаряне и обхватът на колективното договаряне отпадна в много държави — в някои
южноевропейски държави до безпрецедентни нива.
Както децентрализацията, така и спадът в обхвата на договарянето бяха ясно видими
тенденции дори и преди кризата. Те са част от едни по-широки дългосрочни промени в
обществата и в икономиките, за които основно е все по-глобализиращото се естество на
конкуренцията. Това, което се промени от кризата насам, е скоростта и степента на
извършените промени. Съществуват две основни причини за това. Първо, по-строгите
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разпоредби и променящите се практики направиха изключително трудно прилагането на
колективни договори за по-широк дял от служители. Второ, въздействията на новите
разпоредби в няколко държави относно (не)продължаването на действието на
колективните договори след изтичането им в комбинация с икономическата несигурност
намалиха обхвата на колективното договаряне чрез забавяния в преговорите, които
доведоха до задънена улица. В допълнение нови клаузи в системите за колективно
договаряне все повече позволяват на дружествата да се отказват от участие в колективни
споразумения на високо равнище, което ускорява тенденцията на децентрализация.
В главата се твърди, че тези промени са реакция на вътрешни и външни фактори. Някои
национални участници предприеха инициативи, които в последствие бяха приспособени
към променящия се социално-икономически кон? текст. Там, където диалогът между
социалните партньори вървеше трудно, се появи външен натиск, който наложи
правителствата да предприемат действия в отговор на препоръките от Комисията, от
Европейския съвет и от други международни организации. В държавите с програма за
финансова помощ националните органи договориха с Европейската комисия, с
Европейската централна банка и с Международния валутен фонд извършването на
структурни реформи, включително на пазарите на труда, като част от набор от цялостни
политики в помощ на ре балансирането на икономиката и за увеличаване на потенциала за
растеж. Много от аспектите на политиките, включени в условията, определени за
финансова помощ, включително относно системите за индустриални отношения, не бяха
определени подробно, а беше дадена свобода на избор на държавите, които получиха
финансова помощ.
Докато с вътрешната промяна може да се обясни дългосрочната трансформация на
националните системи за индустриални отношения, външният натиск е обяснението за
скорошните дълбоки промени, които бележат значителна промяна от минали тенденции.
Те обаче са взаимно свързани, тъй като и двете представляват реакции на промени и
тенденции в международната икономическа система и в обществото. Освен това мощни
отношения и институционални фактори оформят взаимоотношенията между двете нива.
Макар да се наблюдава промяна на индустриалните отношения в целия ЕС, нейният
мащаб и скорост варират значително в различните държави членки по-специално след
2008 г.
Глава 2 — Еволюцията на кризата: тенденции в системите за договаряне на
възнаграждения
Колективното договаряне е ключова характеристика на системите за индустриални
отношения, тъй като представлява основният инструмент, използван от работодателите и
профсъюзите за съвместно регулиране на трудовите отношения. Колективното договаряне
защитава работниците като определя задълбочени минимални стандарти и ограничава
прерогативите на ръководителите да вземат едностранни решения във връзка със задачите
на служителите и с организацията на работа. За работодателите колективното договаряне
представлява полезен начин за спестяване на разходи за транзакции чрез прилагането на
единни стандарти спрямо работната сила и за намаляване на индустриалните конфликти.
Договарянето с много на брой работодатели намалява обхвата на конкуренцията относно
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разходите за труд, което може да е от полза, когато договарянето обхваща всички основни
местни конкуренти в определен сектор, особено онези, които са изложени на глобална
конкуренция в ограничена степен.
Тъй като конкуренцията става все по-глобална по своето естество, националното
договаряне на възнаграждения от много на брой работодатели във все по-малка степен
успява да осигури защита срещу конкуренция при разходите за труд. Между работниците
и работодателите договарянето представлява основен фактор в конфликта за разпределяне
на добавената стойност, създадена от икономически дейности. За отделните работници
договарянето на трудовите възнаграждения осигурява известна степен на защита срещу
колебанията на пазара на труда, а общо за всички работници то съставлява начин за
изразяване на солидарност с други работници в същата област чрез определяне на прагове
за надниците, които се прилагат за различни групи работници с различна степен на
производителност. Но тъй като то поддържа нива на възнагражденията над тези, които
биха били преобладаващи при липса на колективна намеса, то насърчава сегментирането
на трудовите пазари, тъй като работодателите могат да се обърнат към други форми на
заетост, които не са обхванати от договорените колективни условия.
В тази глава се разглеждат различните институции, занимаващи се с определяне на
възнагражденията в ЕС, и се прави анализ на това дали договарянето на колективно
възнаграждение е претърпяло значителна трансформация през последното десетилетие.
Както беше изтъкнато в глава 1, икономическата криза ускори дългосрочната тенденция
за децентрализиране на институциите, занимаващи се с определяне на възнагражденията,
по-специално чрез разрешаване на повече изключения от отрасловите стандарти в
споразуменията на по-ниско равнище. Въпреки че националните модели варират,
децентрализирането в много случаи е застъпено в координираните системи за колективно
договаряне.
В условията на децентрализирано договаряне координирането позволява на социалните
партньори да разглеждат макроикономически цели и възможните разпространяващи се
въздействия от тенденциите при възнагражденията. В главата се прави преглед на
инициативите за координиране на договарянето на възнаграждения отвъд националните
граници.
През последните години намесата на централната власт в работата на институциите,
занимаващи се с определяне на възнагражденията, се засилва, тъй като регулирането на
трудовия пазар и на моделите за възнаграждения става все по-важно в контекста на една
интернационализирана икономика и по-специално на ИПС. Правителствата изиграха
ключовата роля при оформянето на промените в механизмите за определяне на
възнагражденията като част от едни по-широкообхватни реформи на икономическата
политика и на институциите на пазара на труда в отговор на кризата и на глобалната
икономическа промяна. Автономните, двустранни решения на социални партньори
играеха много по-малка роля. Докато инструментите на политиките на ЕС, като например
конкретните препоръки към държави, също предлагаха реформи на институциите за
колективно определяне на възнагражденията, националните правителства бяха тези, които
извършиха трансформацията (с изключение на държавите, които получаваха помощ за
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финансова стабилност, чиито национални органи поеха ангажимент за извършване на
реформи по линия на програмата на ЕС/МВФ; вж. глава 3). Това не е особено
изненадващо, като се има предвид, че правомощията на ЕС по отношение на пазара на
труда са ограничени и че съобразяването с многообразието на националните системи за
индустриални отношения е залегнало в Договора за функционирането на ЕС.
В главата се посочва, че икономическата криза оказва ясно въздействие върху
колективните реални възнаграждения. В повечето случаи тенденциите при реалните
възнаграждения са се забавили значително, а понякога са станали отрицателни. Само в
малък брой случаи възнагражденията са запазили значителна степен на растеж или на
ускоряване. Най-високото нарастване на колективни възнаграждения е установено в
източно и централноевропейските държави, където се наблюдава процес на догонване на
„европейските възнаграждения“, макар разликите да остават значителни. Освен това в
главата се посочва съществуването на значителна взаимовръзка между растежа на
колективните възнаграждения и тенденциите при производителността през предкризисния
период, въпреки че увеличенията на реалните възнаграждения често пъти са по-ниски от
приходите от производителност. Противно на това през последния период растежът на
реалното колективно възнаграждение по-често е превишавал увеличението на
производителността отчасти в резултат на неочаквано ниска инфлация, която не е взета
под внимание при договарянето. В резултат на това колективното договаряне успява да
защити доходите на служителите до известна степен, като задържа въздействието на
кризата върху нивата на възнагражденията. Резултатите от няколко изследвания сочат, че
кризата създава значително напрежение върху възнагражденията, като ограниченията на
възнагражденията допринасят до голяма степен за компенсиране на макроикономическите
дисбаланси и за възстановяване на конкурентоспособността.
Глава 3 — Индустриални отношения в държави членки, които получават помощ
за финансова стабилност
През 2010 г. най-напред Гърция, а след това Ирландия беше изправена пред сериозна
дългова и фискална криза. През 2011 г. дълговата криза се разпростря в Португалия, а
през 2012 г. бяха засегнати финансовите сектори в Испания и Кипър.
Всички тези държави преживяваха слаб икономически растеж и увеличение на
безработицата, а Ирландия, Испания и Кипър преминаха и през банкова криза. За да
преодолеят тези сериозни предизвикателства, и петте държави извършиха задълбочени
структурни реформи и реализираха програми за фискално консолидиране. Обяснението е,
че управлението на източниците на дългове и дефицит и възстановяването по този начин
на стабилността в банковия сектор и на доверието в пазара създават условията за връщане
към растеж и за създаване на заетост.
В Кипър, Гърция, Ирландия и Португалия правителствата бяха извадени от
международните фондови борси и трябваше да поискат финансови заеми за финансиране
на своя публичен сектор и за рекапитализиране на финансовите институции. Като условия
по заемите националните правителства поеха официални ангажименти към
международните кредитори, представлявани от Европейската комисия, Европейската
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централна банка и Международния паричен фонд, че ще извършват политически
реформи. Испания получи специфична форма на временна финансова помощ от
Европейския механизъм за стабилност (ЕМС) за възстановяване на своя финансов сектор,
а реформите на правителството бяха наблюдавани от Европейската комисия.
Преди кризата петте засегнати държави имаха относително стабилна система за
колективно договаряне, предимно на централно или секторно ниво, с изключение на
Кипър. Тристранните социални пактове бяха ключова характеристика на реформата на
индустриалните отношения във всички тях с изключение на Гърция, преди кризата в
еврозоната. Въпреки това, поради различни причини, никоя от петте държави не успя
ефективно да се саморегулира и да се адаптира към необходимостта от увеличен
капацитет за приспособяване в контекста на ИПС и на загубата на гъвкавост на обменният
курс. Независимо от активните опити за по-тясно съобразяване на възнагражденията с
производителността и за повишаване на гъвкавостта на пазарите на труда, всички тези
държави претърпяха спад на реалните обменни курсове и разрастване на отклоненията
между капитала и текущата сметка.
Наложените от кризата програми за реформи въведоха широкообхватни промени в много
области с цел възстановяване на потенциала за растеж и работни места и повишаване на
справедливостта. Самата система за индустриални отношения или поне някои от нейните
елементи се разглеждаха като част от проблема, който трябваше да бъде решен в отговор
на кризата. Възстановяването на ценовата конкурентоспособност се считаше за особено
важно за постигането на устойчиво възстановяване на икономиката и на заетостта.
Въздействието върху националните институции за индустриални отношения беше
значително: секторното колективно договаряне, механизмите за тристранно
сътрудничество, институциите за определяне на възнагражденията и правилата за
регулиране на индустриални конфликти бяха обект на реформи. Меморандумите за
разбирателство (МР) договорени между правителствата на Гърция, Ирландия, Португалия
и Кипър и ЕС/МВФ се позовават на изричната необходимост от консултации със
социалните партньори за прилагането на национални програми за реформи, а някои се
позовават конкретно на тристранни споразумения.
Но макар че Европейската комисия непрекъснато изтъкваше важността на социалния
диалог и от съблюдаването на националните обстоятелства и практики, практическият
резултат беше неблагоприятна среда за социален диалог, водеща до разрастване на
противоречията между социалните партньори и между профсъюзите и публичните органи.
Това беше илюстрирано от жалби до Международната организация на труда (МОТ) и до
Съвета на Европа, и от особено критичната оценка на Европейския парламент за спазване
на социалните права по линия на програми на ЕС/МВФ.
Обосновката за реформата е осигуряване на повече възможности за приспособяване към
промените в икономическите условия за фирмите като се позволи по-добро съгласуване
между възнагражденията и производителността (на фирмено равнище) и по този начин се
повиши ценовата конкурентоспособност и се насърчи преместването на работната сила.
На практика това означава преминаване към децентрализирано договаряне на фирмено
равнище. Никоя от тези държави обаче не е сформирала работни съвети или всеобхватни
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системи за договаряне на фирмено равнище, така че на практика децентрализирането на
определянето на възнагражденията в много случаи отслабва системите за колективно
договаряне, поне в краткосрочен аспект. Това въздействие се поражда от резкия спад в
обхвата на разглежданото колективно договаряне между 2008 г. и 2013 г. (вж. глава 1).
Въздействието на регулаторните промени върху нивата на възнагражденията и
конкурентоспособността в държавите, обект на анализ, ще трябва да се наблюдават
отблизо. Ако структурите за социален диалог не бъдат регулирани, така че да комбинират
децентрализирано договаряне с достатъчно механизми за координиране на по-високи
нива, съществува риск регулирането на трудовия пазар чрез социален диалог и тристранно
управление сериозно да бъде отслабено и да се направи обрат към значителна
законодателна намеса при определянето на възнаграждения,
характерна за ранния период на индустриализацията. Това може да намали потенциала на
институциите за трудовия пазар да посредничат при конфликти, да разпределят приходи и
да създават съюзи между заинтересовани групи.
Отвъд промените в механизмите за определяне на възнаграждения правителствата в
проучваните държави извършиха набор от широкообхватни реформи на пазара на труда в
отговор на кризата. Те включваха намаляване на минималното възнаграждение,
отслабване на законодателството за защита на трудовата заетост и намаляване (или
замразяване) на възнагражденията и работните места в обществения сектор (вж.
„Индустриалните отношения в Европа през 2012 г.“, Европейска комисия, 2013 г.). В
държавите, които получават финансова помощ, Комисията и останалите международни
организации призоваха за социален диалог относно ключовите политически решения,
които трябваше да се вземат. В крайна сметка самите държави са тези, които носят
отговорност за включването на социалните партньори във формулирането и
реализирането на реформите. Това не винаги беше успешно и не винаги беше възможно:
прилагането на спешни мерки, насочени към възстановяване на конкурентоспособността и
растежа, както и към стабилизиране на финансовите пазари често пъти имаше приоритет
пред намирането на консенсус със социалните партньори.
Честата липса на ефективен социален диалог предизвика отдалечаване от традицията за
социални пактове и тристранно сътрудничество между правителството и социалните
партньори.
С изключение на Португалия, по отношение на реформите на трудовия пазар, и Ирландия,
по отношение на промените в обществения сектор, изглежда че кризата е отслабила
съществуващите институции за тристранни консултации. В резултат на това ролята на
(едностранните) държавни действия в индустриалните отношения се увеличи значително
след 2010 г. и социалният диалог играеше значително по-малка роля при планирането на
структурни реформи и планове за фискално консолидиране, отколкото през първата фаза
на кризата през 2008 г. и 2009 г. (вж. „Индустриалните отношения в Европа през 2010 г.“,
Европейска комисия, 2011 г.).
Докато държавите бавно излизат от кризата, някои държави започнаха да се пренасочват
към институции за социален диалог и тристранно сътрудничество, за да насърчат
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консенсуса със социалните партньори относно най-належащите предизвикателства на
пазара на труда и да насърчат стабилността и мира. Например Гърция възстанови
тристранния съвет за трудова заетост и тристранния съвет за социална защита.
Правомощията за колективни уволнения сега се представят на висшия тристранен съвет за
трудова зае? тост за становище. Правителството на Португалия положи усилия да
поддържа постоянен канал за комуникация със социалните партньори и създаде
тристранен Център за трудови правоотношения. В Кипър тристранните партньори
изтъкнаха важната роля на Консултативния съвет за трудова заетост. Ясно е обаче, че
кризата е променила из основи системите за индустриални отношения в петте държави.
Но тъй като социалният диалог все още се счита за изключително важен за
преодоляването на предизвикателствата на пазара на труда, определянето на
възнагражденията и за въпросите на конкурентоспособността, остава да се види в бъдеще
дали структурите за колективно договаряне на държавите ще възстановят влиянието си
или дали ще останат отслабени в дългосрочен аспект. Отговорът на този въпрос може да
варира значително за различните държави.
Глава 4 — Индустриални отношения и младежка заетост
Младежката заетост и проблемите, които младите хора изпитват при прехода от
образование към пазара на труда, са едни от най-належащите проблеми на социалната
поли? тика на нашето време и те ще отекнат през поколенията, ако не се предприемат
действия. Тази глава има за цел да илюстрира текущото състояние на пазара на труда във
връзка с процента на заетост и процента на безработица сред младите хора. По-конкретно
в нея се разглеждат предизвикателствата, пред които са изправени социалните партньори
в опитите си да подобрят достъпа до пазара на труда за младите хора. Освен това се прави
опит да се определят основните политически ситуации, действия и инициативи,
предприети от социалните партньори.
Макар че младежката безработица е структурен проблем за ЕС, е ясно, че кризата е
изострила една и без друго трудна ситуация по отношение на безработицата за младите
хора. Според данните от Евростат, които се отнасят за декември 2014 г., нивото на
безработицата сред лицата на възраст под 25 години в 28-те държави — членки на ЕС е
било 21,4 %, повече от два пъти по-висока от отчетените за работещото население (9,9 %)
като цяло. Младежката безработица е особено висока в държави като Испания (51,4 %),
Гърция (50,6 % към октомври 2014 г.), Хърватия (44,8 % през четвъртото тримесечие на
2014 г.) и Италия (42,0 %). За сравнение процентът в Германия и Австрия е съответно 7,2
% и 9,0 %.
Докато политиците на равнището на ЕС могат да предоставят рамка, в чиито обхват
заинтересованите лица могат да се опитат да предприемат смекчаващи действия,
социалните партньори могат да използват структурите, с които разполагат, например
социалния диалог и колективното договаряне, за да се опитат да постигнат промяна.
Всъщност те получиха възможност да направят това по линия на „гаранцията за
младежта“, която насърчава подхода на партньорство за национално
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прилагане. Но обхватът, до който социалните партньори участват в разработването на
политики и в тяхното реализиране, варира и въздействието трудно може да се измери.
Междусекторните и секторните социални партньори на равнището на ЕС сключиха
споразумения и направиха препоръки на своите федерации членки и на останалите
заинтересовани лица и насърчиха дебата и представянето на добри практики. Това
включва рамката за действия на ЕС за междусекторни социални партньори относно
младежката заетост, сключена през 2013 г.
Обхватът и въздействието на мерките на европейско и на национално равнище и обхватът,
до който те могат да подпомогнат диалога и колективното договаряне в държавите
членки, зависи от устойчивостта на социалния диалог и традициите на колективното
договаряне, от взаимоотношенията между социалните партньори и най-вече от размера на
предлаганото държавно подпомагане и финансиране. Вероятно все още е твърде рано да
се прави оценка дали действията и инициативите на социалните партньори са успели да
постигнат реална промяна, особено след като съществува осезаемо изоставане на
икономическите тенденции и тенденциите на пазара на труда. Въпреки това общото ниво
на младежката безработица в ЕС започна да намалява през последното тримесечие на
2013 г. Трудно е разбира се да се посочи дали целевите действия са допринесли за това
намаление или дали то се дължи в по-голяма степен на икономическото възстановяване,
което сега се усеща в някои държави членки.
За сложния проблем с младежката безработица не съществува лесно решение, тъй като
той включва много взаимнозависими въпроси, които изискват координирани действия от
страна на различни видове заинтересовани лица, като например доставчици на
образователни услуги, организации за професионално обучение, лица, които се занимават
със съчетаване на търсенето на уменията с предлагането и политици в областта на пазара
на труда. Следователно отвъд действията, които социалните партньори могат да
предприемат чрез индивидуални или двустранни действия на всички нива, те имат също
така централна роля за преодоляването на предизвикателството, което младежката
безработица представлява, в сътрудничество с голям брой заинтересовани лица.
Глава 5 — Тенденции в европейския социален диалог 2012—2014 г.
В тази глава се прави преглед на тенденциите при европейския социален диалог от
септември 2012 г. до декември 2014 г. като се обръща специално внимание на резултатите
от индустриалните отношения на равнището на ЕС.
През последните години европейският социален диалог се провежда в изключително
предизвикателен социално-икономическо контекст: от 2008 г. насам Европа е в криза с
висока безработица, увеличаващи се различия между държавите членки и засилване на
тревогите, свързани със социалното сближаване. Както беше посочено в „Индустриалните
отношения в Европа през 2012 г.“ (Европейска комисия, 2013 г.), по-специално вторият
етап на кризата постави националните системи за индустриални отношения под сериозен
натиск.
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Освен това съществува много по-малко доверие в процеса на европейска интеграция, поспециално в държавите, за които се предоставя помощ. Тенденциите в европейския
социален диалог от последните две години трябва да бъдат разгледани в този контекст.
Натискът върху социалния диалог, който се почувства в няколко държави членки, остави
ясни следи също и на равнището на ЕС. Изглежда, че броят на споразуменията в резултат
на секторния социален диалог в ЕС е спрял да нараства поне временно. Освен това се
повдигат основни въпроси относно неравномерното прилагане на автономни
споразумения на национално равнище. Все още съществуват значителни разлики между
националните системи за индустриални отношения, особено в обхвата на колективното
договаряне, и те засягат възможностите на националните социални партньори за
ефективно прилагане на подобни споразумения. В това отношение глава 1 показа, че
последните тенденции при националните системи за индустриални отношения — поспециално в държавите членки, където те са били твърде крехки дори преди кризата — не
са особено обещаващи.
Въпреки това европейският социален диалог продължава да показва знаци за
издръжливост. Предприети са важни стъпки за повишаване на социалното доверие в нови
процеси като например Европейския семестър. Европейските социални партньори на
междуиндустриално равнище обърнаха внимание на предизвикателството в резултат на
младежката безработица и постигнаха стабилен напредък при разработването на
съвместен задълбочен анализ на трудовата заетост. Създаването на два нови комитета за
секторен социален диалог и стабилният напредък на изпитателния етап за трети сектор
показва, че работодателите и профсъюзите все още проявяват интерес към ангажираност
на европейско равнище. Чрез съвместни становища и декларации двете страни на
индустрията продължиха да осигуряват ценна входяща информация и експертни познания
за инициативите на Комисията и за политическите процеси на национално равнище.
Посредством инструменти и съвместни проекти европейските социални партньори
споделят експертни познания и най-добри практики за създаване на възможности на
европейско и национално равнище.
Европейският социален диалог в момента е на кръстопът. Основните разпоредби на
договора относно социалния диалог бяха въведени на етап, когато заетостта и социалното
законодателство бяха основният инструмент за действия на ЕС, засягащи социалните
партньори. Последното десетилетие стана свидетел на различни тенденции. Първо, от
2000 г. насам координирането на политики се превръщаше във все по-важен инструмент
за действия на ЕС в областта на социалната политика. Това насърчи нови тенденции в
социалния диалог в ЕС (вече са инкорпорирани в договора) за насърчаване на
съгласуването между институциите на ЕС и социалните партньори, като например
Комитета по заетостта (EMCO) и на Комитета за социална закрила (SPC) и на най-високо
ниво — тристранната среща на високо равнище по социални въпроси. Второ, поскорошното въвеждане на нови форми на макроикономическо управление чрез
Европейския семестър също така засяга основни въпроси на заетостта и социалната
политика, повдига въпроси за най-подходящия начин за участие на социалните партньори
в дискусиите на равнището на ЕС. При надграждането на постепенната промяна към по96

голяма тристранна концентрация на това равнище се появи консенсус относно
необходимостта за по-нататъшно засилване на участието на социалните партньори в
управлението на ЕС и за укрепване на съществуващите форуми за социален диалог.
В резултат на това през последните две години Комисията направи предложения за
засилване на ролята на социалните партньори в макроикономическото управление на ЕС и
в Европейския семестър, и относно ревизирането на Решението на Съвета за тристранната
среща на високо равнище по социални въпроси, за да се приведе в съответствие с
институционалните промени от Договора от Лисабон, по-специално създаването на
длъжността постоянен председател на Европейския съвет.
Междусекторните социални партньори ясно се различават в своите възгледи относно
причините за кризата, относно подходящите политически реакции спрямо нея, програмите
за фискално консолидиране, макроикономическия политически микс и съдържанието на
структурните реформи. Възгледите се различават ясно и в регулаторната област както се
вижда от неуспеха на социалните партньори да се договорят за преработване на
Директивата за работното време и от техните твърди противоположни възгледи относно
необходимостта от допълнително социално регулиране на равнището на ЕС.
Работодателите все повече обръщат внимание на предизвикателствата на
конкурентоспособността и на необходимостта от намаляване на разходите за труд, от
опростяване на трудовото законодателство и от увеличаване на външната гъвкавост.
Съюзите изтъкват аспектите, свързани с нетрудовите разходи на конкурентоспособността,
положителната роля на възнагражденията за съвкупното търсене и уместността от
подобряване на качеството на работата и инвестирането в умения. Тези отклонения бяха
отразени в редица дебати между работници, работодатели и обществени органи в цяла
Европа. В някои държави членки тези дебати доведоха до споразумения, които
допринесоха за оформянето на политическите реформи. В други държави членки и на
равнището на ЕС обаче се наблюдава тенденция на увеличаване на конфликтите и
напрежението.
Независимо от тези усилия за насърчаване на ролята на социалните партньори както беше
предвидено в договора, турбулентността на кризата оказва осезаемо въздействие върху
взаимоотношението между социалните партньори и Комисията, както и с други
институции на ЕС. Напоследък доверието изглежда е на висока цена поради редица
спорни въпроси, които предизвикват конфликт в обстановка, като например тристранната
среща на високо равнище по социални въпроси. Това включва дискусии относно програми
за макроикономическо регулиране, специфични за държавата препоръки, предполагаема
намеса в колективното договаряне на национално равнище, фокусът на програмата за
регулаторна уместност на Комисията, стратегическата рамка на Комисията за здраве и
безопасност, оценката на Комисията на споразуменията на социалните партньори на
равнището на ЕС, където страните поискаха изпълнение чрез директиви на Съвета.
В рамките на политическата програма на председателя Юнкер, която поставя акцент
върху социалния диалог, Комисията започна да работи за рестартиране и засилване на
диалога със социалните партньори.
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Глава 6 — Преглед на европейското трудово законодателство 2012—2014 г.
Тази глава предлага задълбочен преглед на тенденциите в трудовото законодателство на
равнището на ЕС през изминалите две години, включително здраве и безопасност при
работа. Тези тенденции в европейското трудово законодателство се появиха на фона на
кризата, което значително влоши състоянието на трудовата заетост и понижи жизнените и
работните стандарти по-конкретно по отношение на уязвимите категории хора.
В отговор, и в съответствие със стратегията Европа 2020 за интелигентен, устойчив и
приобщаващ растеж, Комисията продължи да работи за подобряване на качеството на
работните места и на условията на труд, както и на функционирането на трудовия пазар.
През май 2014 г. Европейският парламент и Съветът приеха Директивата за осигуряване
на изпълнението, насочена към подобряване на защитата на командированите работници,
като осигуриха равни възможности на единния пазар.
Пак през 2014 г. Съветът се споразумя за Директива относно работното време за мобилни
работници във вътрешния воден транспорт, която прилага чрез законодателството на ЕС
споразумение по собствена инициатива между европейските социални партньори и този
сектор. Споразумението, постигнато през 2012 г., определя минимални правила за
работното време за пътнически или товарни кораби при вътрешно корабоплаване в ЕС.
След предложение на Комисията през март 2014 г. Съветът прие Препоръка за рамка за
качество на стажовете, насочена към осигуряване на възможност за обучаващите се да
придобиват висококачествен професионален опит при безопасни и справедливи условия и
към увеличаване на техните шансове за намиране на работа с добро качество. През април
2014 г. Комисията прие своето предложение за създаване на Европейска платформа за
повишаване на сътрудничеството за предотвратяване и възпиране на полагането на
недеклариран труд.
В областта на здравето и безопасността при работа и след извършване на оценка на
Европейската стратегия за здраве и безопасност (2007—2012 г.) и на обществена
консултация, през юни 2014 г. Комисията представи нова Стратегическа рамка на ЕС
относно здравето и безопасността при работа за 2014—2020 г. Рамката има за цел да
подобри прилагането на съществуващите правила за здраве и безопасност, да подобри
превенцията на професионалните заболявания и да обърне внимание на застаряването на
работната сила в ЕС.
Приети бяха две директиви относно здравето и безопасността при работа: първата засяга
минималните изисквания относно излагането на работниците на въздействието на
електромагнитни полета и втората обхваща синхронизирането на пет директиви относно
здравето и безопасността при работа към Регламента на ЕС относно класифицирането,
етикетирането и опаковането на химични вещества. В допълнение Комисията прие
решение за синхронизиране на функционирането на Научния комитет за граничните
стойности на професионална експозиция (SCOEL) с правилата на Комисията относно
експертните групи.

98

Комисията продължи работата си, насочена към оценяване и преглед на настоящото
трудово законодателство на ЕС в съответствие със стратегията Европа 2020 и принципите
за „интелигентно“ регулиране. По-конкретно тя завърши „проверката на уместността“ по
три информационни и консултативни директиви и установи, че тези директиви са напълно
уместни за целта, т.е. са съответстващи, ефективни, съгласувани и ефикасни. Тече
работата по прегледа на Директивата за работното време и по последващите оценки на
Директивите относно срочната работа и работата на непълно работно време, и на
Директивата за писмената декларация. В момента тече задълбочена оценка на
24 директиви на ЕС в областта на здравето и безопасността при работа, резултатите от
която се очакват в края на 2015 г.

Неформалното предприемачество, Европейска комисия и ОИСР, 20
април 2015 г.38
Анализът се фокусира върху неформалните самостоятелно заети лица и неформалните
предприемачи, които заедно съставляват това, което се определя като "неформално
предприемачество". Настоящият анализ представя информация за размера на сивата
икономика и неформалното предприемачеството в ЕС, като показва, че те са особено
разпространени в някои страни и сред някои социални групи. На второ място показва
основните причини за неформалното предприемачество и въздействието му върху
икономиката, и в крайна сметка представя политическа рамка за стратегии за преход към
официалната икономика на базата на разликата между мерки, насочени към възпирането,
стимули и мерки за убеждаване.
Основни послания

Въпреки лекото намаление през последните 10 години, неформалната икономика в
ЕС се оказа устойчива. Това е особено вярно за държавите-членки от Източна и Южна
Европа, където тя често представлява повече от 20% от БВП на страната.

Неформалното предприемачеството - т.е. неформално самонаетите и неформалните
нови предприемачи - е основен компонент на неформалната икономика като цяло.
Неформална самонаемане като основен източник на доход най-често се среща в Южна
Европа, а неофициалната самостоятелна заетост, включваща малки случайни дейности
(т.е. платени услуги) най-често се среща в скандинавските страни. От друга страна,
процентът на неформален стартиращ бизнес са по-високи в Източна и Южна Европа,
въпреки че съществуват изключения. Мъжете, младежите, безработните, самонаетите
лица и жителите на селата са по-склонни от други социални групи да се включат в
неформална самостоятелна заетост.

Нивото на неформалната предприемачеството е повлияно от макроикономическите
условия. Периодите на икономическа експанзия са свързани с отлив от неформалната
икономика, докато моментите на икономически спад довеждат до нарастване на
38
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неформалната икономика. Институционалните фактори също имат значение за
напреднали икономики като тези на ЕС. Високото данъчно облагане, натоварващите
бизнес регулации и липсата на мерки за сдържане и разубеждаване, всичките тези фактори
се считат за важни движещи сили на неформалната икономика.

Стратегиите за преход към официалната икономика ще зависят от три политически
направления: възпирането, стимулите и убеждаването. Докато първите два подхода се
опитват да променят съотношението разходи-ползи за предприемачите от оставане в
неформалния сектор, третият се стреми да спечели техните "сърца и умове" чрез
насърчаване на култура на спазване.

Мерките за възпиране, са сред най-често се използваните за противодействие на
неформалната икономика като цяло. Въпреки това, те могат да бъдат неподходящи за
влияние върху неформалното предприемачеството, тъй като трудовите инспекции са
фокусирани върху регистрираните фирми и често започват от оплакване на работник,
срещу работодателя. В резултат на това стимулите ще играят по-важна роля в справянето
с неформалното предприемачеството. Те могат или да се насочат към предприемачите
(например, стимули, свързани с предлагането), или към потребителите, които подхранват
продукти и услуги в неформалния сектор (стимули, свързани с търсенето). От страна на
предлагането, стимулите ще включват данъчни ваканции и социални помощи, които
улесняват прехода от социални помощи към работа на неформалните предприемачи,
докато по отношение на търсенето най-честите стимули включват отраслово специфични
данъчни облекчения, ваучери и освобождаване от ДДС.

Мерките за убеждаване могат да бъдат важно допълнение към традиционната
политика на "тоягата и моркова". По-специално, те могат да бъдат полезни за социалните
групи в неравностойно положение на пазара на труда (например етническите малцинства,
ниско образованите, жителите на бедните квартали), където участието в неформалното
предприемачество е резултат от множество форми на лишения (например културни
бариери и липсата на умения ), които възпирането и фискалните стимули сами по себе си
е малко вероятно да решат.
Работещите за собствена сметка и новите предприемачи представляват голяма част от
хората, заети в неформалния сектор. Самостоятелно заетите лица- особено тези,
ангажирани в личните и домакинските услуги (например, поддръжка на домакинството и
личната грижа), са тези, които могат по-лесно да избегнат данък общ доход и данък върху
добавената стойност (ДДС). От друга страна, новите предприемачи могат да решат да
започнат в неформалния сектор, за да тестват първо своята бизнес идея на по-ниска цена,
отколкото ако трябваше да отговарят изцяло на закона.
Размер на неформалната икономика
Според иконометричните оценки делът на неформалната икономика в ЕС варира от помалко от 8 % в Австрия до 32 % от БВП в България, докато средното равнище за ЕС-27 е
18.4 %.
Таблица 1. Размер на неформалната икономика в ЕС-27, % от БВП
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2003

2004 2005 2006

2007

2008

10.8

11

10.3

9.7

9.4

Belgium

21.4

20.7

20.1

19.2

Bulgaria

35.9

35.3

34.4

Cyprus

28.7

28.3

Czech Republic

19.5

Denmark

8.1

2009 2010 2011 2012
8.5

8.2

7.9

7.6

18.3 17.5

17.8

17.4

17.1

16.8

34

32.7 32.1

32.5

32.6

32.3

31.9

28.1

27.9

26.5 26

26.5

26.2

26

25.6

19.1

18.5

18.1

17

16.6

16.9

16.7

16.4

16

17.4

17.1

16.5

15.4

14.8 13.9

14.3

14

13.8

13.4

Estonia

30.7

30.8

30.2

29.6

29.5 29

29.6

29.3

28.6

28.2

EU-27 (средно)

22.3

21.9

21.5

20.8

19.9 19.3

19.8

19.5

19.2

18.4

Finland

17.6

17.2

16.6

15.3

14.5 13.8

14.2

14

13.7

13.3

France

14.7

14.3

13.8

12.4

11.8 11.1

11.6

11.3

11

10.8

Germany

17.1

16.1

15.4

15

14.7 14.2

14.6

13.9

13.7

13.3

Greece

28.2

28.1

27.6

26.2

25.1 24.3

25

25.4

24.3

24

Hungary

25

24.7

24.5

24.4

23.7 23

23.5

23.3

22.8

22.5

Ireland

15.4

15.2

14.8

13.4

12.7 12.2

13.1

13

12.8

12.7

Italy

26.1

25.2

24.4

23.2

22.3 21.4

22

21.8

21.2

21.6

Latvia

30.4

30

29.5

29

27.5 26.5

27.1

27.3

26.5

26.1

Lithuania

32

31.7

31.1

30.6

29.7 29.1

29.6

29.7

29

28.5

Luxembourg

9.8

9.8

9.9

10

9.4

8.8

8.4

8.2

8.2

Malta

26.7

26.7

26.9

27.2

26.4 25.8

25.9

26

25.8

25.3

Netherlands

12.7

12.5

12

10.9

10.1 9.6

10.2

10

9.8

9.5

Poland

27.7

27.4

27.1

26.8

26

25.3

25.9

25.4

25

24.4

Portugal

22.2

21.7

21.2

20.1

19.2 18.7

19.5

19.2

19.4

19.4

Romania

33.6

32.5

32.2

31.4

30.2 29.4

29.4

29.8

29.6

29.1

Slovakia

18.4

18.2

17.6

17.3

16.8 16

16.8

16.4

16

15.5

Slovenia

26.7

26.5

26

25.8

24.7 24

24.6

24.3

24.1

23.6

Spain

22.2

21.9

21.3

20.2

19.3 18.4

19.5

19.4

19.2

19.2

Sweden

18.6

18.1

17.5

16.2

15.6 14.9

15.4

15

14.7

14.3

United Kingdom 12.2

12.3

12

11.1

10.6 10.1

10.9

10.7

10.5

10.1

8.5

Източник: Schneider F. (undated), “Size and Development of the Shadow Economy of 31 European and
5
other
OECD
Countries
from
2003
to
2012:
Some
New
Facts”,
http://www.econ.jku.at/members/Schneider/files/publications/2013/ShadEcEurope31_Jan2013.pdf
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Данните за неформалното предприемачество са по-оскъдни (Фигура 1). Някои
изследвания показват по-високи дялове в страните от Южна Европа и показват, че като
цяло, неформалното предприемачество е по-разпространено отколкото неформалната
заетост при работещите на заплата, с изключение на Кипър и Латвия.

Фигура 1. Неформална самостоятелна заетост и неформална заетост на хората,
работещи на заплата - % от активната работна сила

неформална самостоятелна заетост
неформална заетост на работници на заплата

Източник: Hazans (2011), “Informal Workers across Europe: Evidence from 30 Countries”, IZA
Discussion Paper No. 5871, Institute for the Study of Labor, Bonn.

От гледна точка на сектора, неформална самостоятелна заетост се среща най-често в
сектора на услуги в домакинството (например услуги по почистване и грижи за децата и
възрастните хора) (25% от общия дял на неформалната самостоятелна заетост),
строителната промишленост (19%) и в сектора на персонални услуги (например
фризьорство) (11%), а от социално-демографска гледна точка най-голямо участие имат
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мъжете, младежите, студентите, безработните, самостоятелно заетите лица и тези,
живеещи в селските райони. Интересното е, че жените получават по-малко пари от
тяхната неформална самозаетост, отколкото мъжете, което отразява традиционната полова
дискриминация на официалния пазар на труда.
В обобщение се предлагат следните препоръки:
• Разширяване на обхвата на трудовите и данъчни проверки за по-добро покритие на
неофициалното предприемачество. Това може да изисква нов баланс между реактивни и
проактивни проверки.
• Осигуряване на временни данъчни ваканции за улесняване на прехода от неформалния
към формалния сектор. В същото време, намаляване на общото данъчно облагане, поспециално данък върху личните доходи, с цел да намали устойчиво размера на
неформалното предприемачество с течение на времето.
• Въвеждане на секторни данъчни облекчения, насочени към клиентите в секторите на
националната икономика, където неформалното предприемачество е по-разпространено,
за да се намали привлекателността на неформалността от страна на търсенето.
• Експериментиране с бизнес коучинг, наставничество и обучение, съобразени с
особеностите на неформалните предприемачи, особено когато неформалността има силни
културни корени.
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