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НА ФОКУС:
ИНДУСТРИАЛНИ ОТНОШЕНИЯ, СОЦИАЛЕН ДИАЛОГ,
СТРАТЕГИИ НА СИНДИКАТИТЕ ПРЕЗ ПОГЛЕДА НА
ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИЗСЛЕДОВАТЕЛИ
Кратък увод към тематиката на настоящето двойно
издание1

Социалният диалог, разглеждан като триъгълник на взаимоотношенията синдикати,
организации на работодателите и публични власти, беше негативно засегнат от
редица скорошни явления като глобализацията, новите форми на заетост, натискът
върху условията на труд и изменящото се функциониране на институциите на
пазара на труда. В някои държави бяха поставени ограничения (в рамките на
политиките на бюджетни рестрикции) върху индустриалните действия и
покритието на колективното трудово договаряне с цел постигане на по-голяма
икономическа стабилност. Доказателствата, събрани от ОИСР и от други източници
обаче показват, че държавите със силен социален диалог демонстрират по-добро
икономическо представяне и по-равномерно разпределени на доходите. МОТ
определя колективното трудово договаряне като основно средство, чрез което
работодателите и техните организации и синдикатите могат да достигнат до
справедливи работни заплати и условия на труд, но и да положат основата на
стабилни трудови отношения. Колективните права, които синдикатите бранят
(включително правото на стачка), трябва да бъдат защитени като основни
елементи на Европейския социален модел. Така прилагането на законови
ограничения към синдикалните действия, включително към правото на колективно
трудово договаряне и правото на стачка, трябва да се случва с едновременното
зачитане на международните стандарти, зададени от МОТ.
Синдикатите трябва да реагират на намаляващия брой на членовете си, на
отслабващата договорна сила и на политическите намеси във време на
икономическа криза и програми за бюджетни ограничения. Синдикалната плътност
намалява в държавите членки на ОИСР от 21% през 1999 г. до 16.7% през 2014 г.
Същевременно в държавите от ЕС (плюс Норвегия и Исландия) нивата на
синдикална плътност през 2013 г. варират съществено от около 85% в Исландия, в
диапазона 66%-69% във Финландия, Швеция и Дания, до близо 8% във Франция.
1

Използвани са и са доразвити основните тези, изразени в доклада „Укрепване на социалния
диалог като инструмент за стабилност и намаляване на социалните и икономическите неравенства“
, представен в Комитета за социални дела, здравеопазване и устойчиво развитие на
Парламентарната асамблея на Съвета на Европа.
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Източник: OECD Stat., Trade Union Density
* Данните за Полша са за 2003 и 2012 г.
Намаляването на синдикалната плътност в повечето държави е вследствие на
структурни промени: спад на производствените индустрии; дигитализиране на
производствения процес; икономически структури, засегнати от фрагментации
(чрез аутсорсинг) и мултинационални компании, затрудняващи регулацията на
труда от синдиката. В Европа освен структурните промени, то и определени
законодателни действия оказаха негативно влияние върху осъзнатата нужда от
присъединяване към синдикат- тук се включват отмяната на практиката МРЗ да се
базира на колективен трудов договор и на механизми за разпростиране;
децентрализирането на колективното трудово договаряне (преместване от
национално/секторно/браншово ниво към ниво компания). Натискът на кризата и
бюджетните ограничения доведоха до неподходящи намеси в системите на
колективно трудово договаряне в Гърция, Португалия, Испания и Румъния; мерки
за подкопаване на социалния диалог отчетоха и Германия, Турция, Гърция, Естония,
Унгария, Италия, Великобритания. Част от синдикатите са изправени и пред
проблема „използване на общото благо“- колективните трудови договори често
покриват всички работници, независимо от тяхната синдикална принадлежност
(напр. Франция). Данни на МОТ показват колко разнородна е картината в
отделните държави- делът на наетите, спрямо които се прилага колективен трудов
договор, е около 1-2% в Етиопия, Малайзия, Филипините, Перу; на обратния полюс,
или почти 100% покритие на наетите от (един или повече) колективен трудов
договор, пък се наблюдава във Франция, Белгия, Австрия и Уругвай.
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Фигура 1: Покритие на колективното трудово договаряне като дял от наетите и от общата
заетост, 2013 г.

като % от общата заетост

като % от наетите

Източник на информацията: www.ilo.org/ilostat (IRData)
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Според ЕКП синдикалните права, структури и функциониране са били под
непрестанна атака най-вече при прилагането на бюджетни ограничения в почти
всички европейски държави, често под натиска на неформални институции като
т.нар. „Тройка“. Отвъд кризата, мерките за отслабване на системите за колективно
трудово договаряне се разпростряха и до системите за икономическо управление,
в частност чрез Европейския семестър на ЕС и чрез специфичните за всяка държава
препоръки.
Както и други пазарни институции, така и синдикатите трябва да се адаптират към
бързо развиващия се свят на труда, изискващ непрекъснато нови качества от
работниците на всички нива. Според изследване на Европейския профсъюзен
институт от 2014 г.2 европейското синдикално движение вече показва признаци на
иновативни практики в системите на колективно трудово договаряне. Съответно
Институтът разглежда иновациите като разширяване полето на действие на
синдиката в следните области: професионално образование, справяне със стреса
на работното място, подобряване на баланса „трудов-семеен“ живот, по-гъвкави
форми на работно време. Съвременният свят обаче регистрира все по-динамични
темпове на технологично изменение и понастоящем обществата се характеризират
с нарастващо използване на информационните технологии и социалните медии
като способ за направление на комуникацията и на трудовите отношения.
Оставайки и встрани от промените, синдикатите не биха били притегателен център
за младите работници, за самонаетите, за наетите на непълно работно време или
за тези в несигурна заетост. Нови предизвикателства пред социалния диалог е
появата и растящата употреба на интернет от фирмите (напр. Uber, Airbnb), както и
използването на он-лайн платформите за транзакция на услуги, където
работниците нямат ясно определен трудов статус.
В процеса на дигитална трансформация на заобикалящия ни свят синдикатите
също трябва да разработят стратегии за успешно бъдещо позициониране във
виртуалното пространство, възползвайки се от наличните медийни и интернет
инструменти за изграждане на кампании и набиране на съмишленици по кауза.
Наблюдават се вече и някои положителни примери от синдикалната практика.
Световният синдикат на обществените услуги (Public Services International (PSI))
например се включи активно в дебата относно международните договори като
Споразумението за търговията с услуги (TiSA), Трансатлантическо партньорство за
търговия и инвестиции (ТПТИ), Всеобхватното икономическо и търговско
споразумение (СЕТА). Турските синдикати пък стават все по-активни при
прилагането на транснационални механизми (международни кампании чрез
изграждане на коалиции сред синдикати и ориентирани към проблемите на труда
НПО-та) към мултинационални корпорации и доставчиците, които не уважават

2

Изследването е озаглавено „European trade unionism: from crisis to renewal?“ и е достъпно на
английски език ТУК.
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човешките права3. Достъпни он-лайн са и различни наръчници и обобщаващи
доклади за стартиране на кампании, синдикализиране на наети и регулиране на
отношенията работодател-работник: разработеният от Union Solidarity International
наръчник за синдикализиране и прилагане на съвременни методи за комуникация
в синдикалните среди (включително използване на социални медии, видео канали
и др.)4, както и публикуваният от Cornell University обзор на приложени синдикални
стратегии за провеждане на трансгранични кампании срещу мултинационални
компании5. КНСБ също има публикуван „Наръчник по синдикализиране и водене
на кампании“, в рамките на който е представен и швейцарския синдикален опит в
тази плоскост6.
Настоящият брой на „Социална Европа“ отправя поглед именно напред- към
бъдещето. Какви са възможните сценарии за индустриалните отношения в
европейски план - ерозия, реформа или трансформация? Чрез какви новаторски
стратегии и инструменти синдикатите отговарят на предизвикателствата пред
тяхното функциониране и ефективност? Отговорите на тези въпроси потърсихме в
експертните мнения… Защо си струва да търсим тези отговори? Защото….
Според публикация на МОТ, проследяваща ситуацията в 11 европейски държави7,
националните институции на социалния диалог са спомогнали за създаването на
креативни политически предложения за създаване на устойчив процес на
възстановяване на икономиката и заетостта. Стабилизиращият ефект на
синдикатите е уловен от още едно изследване. Според изчисления на ОИСР,
обхващащи периода 1985-2010 г., се наблюдава неравномерен ръст на реалните
доходи на домакинствата от различните подоходни групи- при високодоходните
ръстът е много по-голям отколкото при нискодоходните такива. Според ОИСР
ръстът в неравенствата се обуславя от нестандартните форми на заетост,
устойчивите неравенства между мъже-жени и неравномерното разпределение на
богатството. Съответно припознатите мерки за излизане от тази ситуация включват:
активни политики на пазара на труда, насочени към младите хора и към
насърчаване на равенството между половете; реформиране на пазарните
институции- т.е. и на синдикатите. Така ОИСР признава, че подобряването на

3

Изследване на Emre Eren Korkmaz разглежда създаването на международни коалиции между
синдикати, стъпвайки върху три кампании (в транспортния, химичния и текстилно-кожарския
сектор), проведени в Турция. Изследването е достъпно на английски език ТУК.
4
Наръчникът (на английски език) е достъпен на електронен носител при поискване от Библиотеката
на ИССИ на КНСБ.
5
Изследването е достъпно само с оторизиран достъп (напр. през библиотечния он-лайн достъп от
клоновете на библиотеката на Софийски университет) и на английски език ТУК. Един от авторите в
публикацията на Cornell University е Tom Juravich. Авторът има специално разработен уебсайт с
включени практически упражнения за стратегическо проучване на корпорациите (достъпен ТУК).
6
Наръчникът може да бъде използван на място в Библиотеката на ИССИ на КНСБ.
7
Изследването е озаглавено „Talking through the crisis: social dialogue and industrial relations trends in
selected EU countries“ (Geneva: ILO, 2017). Текстът (на английски език) на изследването може да
бъде намерен ТУК.
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социалния диалог и на индустриалните отношения е важен елемент за посправедливия и включващ растеж8.

Три сценария за развитие на индустриалните
отношения в Еврoпа
Ричард Хайман от Лондонско училище по икономика, известен дългогодишен
изследовател на индустриалните отношения, в своята статия «Какво е бъдещето
на индустриалните отношения? Европейската перспектива»9, публикувана през
2015 г. очертава три сценария за развитието на индустриалните отношения.
Според него, прогнозата винаги е опасна. Когато учените в областта на социалните
процеси се опитват да действат като пророци, те са по-често опровергавани.
Футурологията обикновено включва екстраполация от минали и настоящи
тенденции, като се приема, че причинната динамика, която идентифицираме, ще
запази техния ефект. Но социалната еволюция не е линейна и историята
обикновено не се повтаря. Социалните тенденции са сложни и противоречиви и
често ни липсват възникващите тенденции, чиято сила става очевидна със
закъснение. Съществуването на противоречиви социални сили създава
пространство за институционалните предприемачи да оформят бъдещето в нови
посоки, което на свой ред означава, че балансът (или дисбалансът) на социалната
власт може да бъде решаващ при определяне на резултатите.
В своята статия той предлага три възможни сценария, съответстващи на различни
съотношения на стратегическата инициатива и различна динамика на властовите
отношенията.
Първият
предвижда
продължаващо
ерозиране
на
институционализираните индустриални отношения и последващо продължаващо
влошаване на условията на труд и заетост. Вторият включва процес на реформа на
елита от горе, създаване на ефективна транснационална регулаторна рамка за
противодействие на вредните последици от неолибералната глобализация.
Третият включва насрещно движение отдолу, чрез което жертвите на
неолиберализма се изграждат като социални актьори и помагат за пренасочване
на сегашния баланс на социалните сили.
Сценарий 1: От лошо към по-лошо
Първият, песимистичен, но може би най-реалистичен сценарий, според Хайман
предвижда продължаване на ерозията на националните системи на индустриални
8

Цитираното мнение на ОИСР е изложено подробно в доклада: OECD (2015), In It Together: Why Less
Inequality Benefits All, OECD Publishing, Paris. Целият текст на доклада (на английски език) е достъпен
ТУК.
9
Hyman, Richard (2015) Three scenarios for industrial relations in Europe. International Labour Review,
154 (1). pp. 5-14. http://eprints.lse.ac.uk/61888/
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отношения. Почти повсеместно в цяла Европа членството в синдикатите е
намаляло (със сигурност по-бързо в някои страни, отколкото в други); в много
случаи работодателските организации също губят членове; и, докато обхватът на
колективните трудови договори остава видимо впечатляващ в много (но не във
всички) държави поради редица институционални усилия, реалната ефикасност на
колективно договорените стандарти като цяло е много по-слаба от тази преди
няколко десетилетия.
Тези тенденции отразяват обяснението на следвоенните договорености- това,
което някои описват като Фордистски класов компромис, който създаде или
укрепи организираните индустриални отношения в Западна Европа. Във всички
случаи регулаторните режими включват приспособяване на националните
движения на труда и техните събеседници. Работодателите са предимно
национални по отношение на корпоративната собственост и стратегиите за
производство, често притежават статут на "национални шампиони" и в повечето
държави са готови да действат колективно. Правителствата до голяма степен са
автономни в социалната и икономическата политика и насърчават възхода на
кейнсианската социална държава. Тази динамика е до голяма степен
самостоятелна, независимо от усилията на МОТ за установяване на глобални
регулаторни норми, което допринася за значително разнообразие на
националните модели на индустриални отношения. Тези системи за
институционално регулиране на труда и заетостта са изправени пред две различни
предизвикателства.
Първото е отгоре: увеличаване на икономическата интернационализация
(глобализацията) и "свободното движение" на стоки, услуги, капитал и труд,
определени в договорите за Европейския съюз (ЕС). Основните компании вече са
почти универсално транснационални по отношение на собствеността и техните
производствени стратегии, с намаляващ интерес към националните институции за
регулиране на заетостта (и намаляващо желанието да осигурят данъчните приходи,
необходими за поддържане на социалните държави). Правителствата изповядват
своята неспособност да се противопоставят на диктата на световните
икономически сили и действително са предали голяма част от своята автономия на
международните правила, улесняващи свободната търговия.
Второто предизвикателство е отдолу: ръстът на режими на заетост, специфични за
фирмата. Преди две десетилетия Кац (1993) разгледа децентрализацията на
колективното договаряне в Западна Европа, включваща преход от споразумения на
множество работодатели на отраслово/ браншово равнище към споразумения на
равнище предприятия. Кац идентифицира три обяснения. Първо, преминаване на
силата на договаряне от профсъюзите към работодателите превърна силната
секторна регулация в по-малко необходима за мениджмънта; второ, промените в
технологиите и организацията на труда могат да бъдат договорени ефективно само
на ниво предприятие или на работното място; трето, самата структура на
компанията става все по-сложна и децентрализирана, с отделни "центрове за
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печалба", от които се изисква да управляват собствените си оперативни решения,
включително и в индустриалните отношения.
И трите фактора оттогава са придобили още по-голямо значение и последиците са,
от една страна, преход от това, което Traxler (1995) нарича "организирана" към
"дезорганизирана" децентрализация, а от друга страна, отклоняването или
предоставяне на подизпълнители на дейности, които след това избягват мрежата
на колективно регулиране. Друг аспект на предизвикателството отдолу е
нарастването на така наречената "неформална икономика".
Системите за институционализирани индустриални отношения традиционно се
основават, поне в индустриализираните страни, на това, което често се нарича
"нормално" трудово правоотношение. Тези, чието положение се считаше за найочевидно целесъобразно за колективна организация и представителство и със
сигурност за предоставяне на най-благоприятна подкрепа за набирането и
задържането на синдикални членове, бяха наети на пълен работен ден при повече
или по-малко постоянни договорни условия; обикновено също в по-големи
организации и в професии, при които колективното оттегляне на труда
(индустриалните акции) може да има убедителен ефект.
Стереотипният синдикалист притежаваше "индустриални мускули". Стереотипът
представляваше също, в преувеличена форма, реалност, в която типичният наемен
работник беше мъж. Но работната сила се превърна във все по-разнообразна по
отношение на пола, етническата принадлежност и (в значителна степен,
припокриващ се с тези категории) статус на заетост.
Това, което някога беше наречено "нетипична" заетост, стана все по-типично,
особено за новите участници на пазара на труда. Подчиняването на "Фордисткия
компромис ", включващо изтъргуване между подчинението на мениджмънта, от
една страна, и относителната сигурност на работното място и стандартизираните
условия на заетост, от друга страна, все повече отстъпва в полза на срочни трудови
договори, работа чрез агенции за временна работа, договори за подизпълнение,
зависима самостоятелна заетост, неплатени стажове.
Това е една от причините за нарастващото неравенство в доходите и нарастващата
част от работната сила, засегната от липсата на работа, от една страна, и
пренатоварването с работа, от друга; от все по-несигурната работа, често чрез
недостоен труд в многобройните му форми. Макар че ерозията на регулираните
системи за индустриални отношения ясно отразява материалните, структурните
промени, те са тясно свързани с политическите и идеологическите промени.
Хегемонията на неолиберализма (и по-специално, възприемането му от
управляващите институции на ЕС) води до отхвърляне на принципите, които са в
основата на различните следвоенни договорености. Те могат да се разглеждат като
формулирани в съответствие с максимата на МОТ, че "трудът не е стока". За
Полани (1944 г.), нарастването на индустриалния капитализъм през ХІХ век
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наистина наложи статут на стока на работниците, но това предизвика насрещно
движение, при което се установи нова рамка от права.
Впоследствие Еспинг-Андерсън (1990) пише за "обезвреждането на де–
стоковизацията", защитата на работниците от капризите на пазарните сили (и
дисбалансите на социалната власт, която те имат), например чрез законови
минимални стандарти за заетост, подкрепа за колективно представителство и
колективно договаряне, обществено осигуряване на образование, здравеопазване,
пенсии и подпомагане на доходите в момент на нужда. Обратно, по-новите
събития представляват повторна стоковизация. Това се насърчава от
неолибералното преследване на "гъвкавост на пазара на труда", легитимирано от
твърденията, че установените форми на институционална регулация представляват
бариери пред конкурентоспособността - концепция, която издига идеята, че
"свободните" пазари са добродетелни и неизбежни.
Глобалната криза от последните шест години, която обективно демонстрира
провала на неолибералните рецепти, парадоксално остави неолиберализма още
по-силен. Налагането в много страни на програми за строги икономии, включващи
премахването на много от предпазните мрежи, които защитават най-уязвимите
работници, засилва динамиката на сценария "от лошо към по-лошо". Това, което
се разви през последните десетилетия, е анализирано от някои автори като
"ракова фаза на капитализма". Полани описва труда, земята и парите като
"фиктивни стоки", защото всички те са обект на пазарни сили, за разлика от
реалните стоки, те не са произведени за продажба на пазара.
"Да се позволи на пазарния механизъм да бъде единствен директор на съдбата на
хората и тяхната естествена среда, дори и на размера и използването на тяхната
покупателна способност, ще доведе до разрушаването на обществото." Със
сигурност следвоенните компромиси налагат строги ограничения върху
стоковизацията на труда, земята и парите; но анализът на Полани беше
забележително предсказуем. Процесът, който Макмъртри описва, е системното
отслабване и отстраняване на социалните ограничения върху разрушителната
динамика на стоковизацията: "канцерогенна мутация", която освободи
патологичния потенциал, който капиталистическите икономики винаги съдържат
заплашващ социалното и политическото (но и екологичното и икономическото)
сближаване.
Раковата фаза на капитализма е свързана причинно-следствено с ерозията на
предпоставките за следвоенните социални компромиси. Глобализацията- от която
европейската икономическа интеграция е важен елемент- извади доминиращите
капиталистически агломерации от националния контрол и предостави алиби за
антисоциалните политики от правителствата, които настояват, че няма алтернатива
на подчинението на глобалните пазари. Либерализирането на финансовите пазари
създаде множество екзотични фиктивни стоки, които Полани никога не би могъл
да си представи: деривати, вторични пазари, хедж фондове, частни капиталови
инструменти, изкупуване на левъридж ....
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Националните икономики и националните пазари на труда все повече се
освобождават от ефективни социални регулации; а бенефициентите на
финансиализирания акционерен капитализъм имат малък интерес да поддържат
исторически компромиси. Равновесието на класовите сили се е променило
радикално. Екстраполацията от последните три десетилетия предполага, че
ситуацията може само да се влоши.
Сценарий 2: Реформа на елита
Не липсват проекти за възстановяване на социалния и икономическия ред, в който
цивилизованите индустриални отношения отново могат да процъфтяват, и разбира
се, МОТ е автор на много от тях (както и международните синдикални
организации). Основните принципи за възстановяване на социалното регулиране
бяха обобщени преди десет години от Световната комисия на високо равнище за
социалното измерение на глобализацията, създадена от МОТ:


Фокус върху хората: крайъгълният камък на една по-справедлива
глобализация се състои в задоволяване на изискванията на всички хора за:
зачитане на техните права, културна идентичност и автономия; Достойна
работа; и овластяване на местните общности, в които живеят. Равенството
между половете е от съществено значение.



Демократична и ефективна държава: държавата трябва да има способността
да управлява интеграцията в световната икономика и да осигури социални и
икономически възможности и сигурност.



Устойчиво развитие: търсенето на справедлива глобализация трябва да
бъде подкрепено от взаимнозависимите и взаимно подсилващите се
стълбове на икономическото развитие, социалното развитие и опазването
на околната среда на местно, национално, регионално и световно равнище.



Производителни и справедливи пазари: това изисква здрави институции,
които да насърчават възможностите и предприемачеството в добре
функционираща пазарна икономика.



Справедливи правила: правилата на глобалната икономика трябва да
предлагат справедливи възможности и достъп за всички страни и да
признават разнообразието в националните капацитети и нуждите от
развитие.



Глобализация със солидарност: съществува обща отговорност за
подпомагане на страните и хората, изключени от глобализацията или
поставени в неравностойно положение от нея. Глобализацията трябва да
помогне да се преодолеят неравенствата както между страните, така и в
отделните страни и да допринесе за премахването на бедността.
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По-голяма отчетност пред хората: публичните и частните участници на
всички равнища, които имат правомощия да влияят върху резултатите от
глобализацията, трябва да бъдат демократично отговорни за политиките,
които преследват, и за действията, които предприемат. Те трябва да
изпълняват своите ангажименти и да използват своята власт с уважение към
другите.



По-дълбоки партньорства: много участници са ангажирани в реализирането
на глобалните социални и икономически цели - международни организации,
правителства и парламенти, бизнес, труд, гражданско общество и много
други. Диалогът и партньорството между тях е основен демократичен
инструмент за създаване на по-добър свят.



Ефективна Организация на обединените нации: по-силната и по-ефективна
многостранна система е основният инструмент за създаване на
демократична, легитимна и съгласувана рамка за глобализацията.

Този сценарий предвижда промяна в обществената политика както на национално,
така и на наднационално равнище, за да се обърне тенденцията за повторна
стоковизация на труда чрез възстановяване на ефективни трудови стандарти. Това
би трябвало да е свързано с нова международна финансова и икономическа
архитектура, която също би допълнила пренасочването на политиката "Кейнс
плюс" от националните правителства; заедно със "новият зелен договор", който
дава възможност за модел на растеж, който е богат на заетост, но не уврежда
околната среда. Също така имплицитна е публичната политика на подкрепа за
съживяване на колективната организация на капитала и труда, което води до
засилен социален диалог и социално партньорство.
Малко студенти по индустриалните отношения ще счетат това за нещо друго освен
за най-желания сценарий. Но дали той е нещо повече от мираж? Той създава
чувство за социалност, но каква е политиката на неговите икономически
предписания? Основното предположение изглежда е, че горният сценарий е
толкова очевидно разумен, че може да формира основата за консенсус за
предприемане на политики, независимо от различията в интереса и идеологията.
Има три основни причини за скептицизъм. Първата е продължаващото
политическо господство на мантрата на "конкурентоспособността и на по-общите
рецепти на неолибералната идеология.
"Нагласата на пазара" или това, което Маркс нарича стоков фетишизъм, е мощен
деформиращ филтър при вземането на публични решения. Независимо от техния
риторичен ангажимент към цели, насочени към човека, както и в продължаващото
говорене в институциите на ЕС за идеята на "Социална Европа", финансовите
показатели получават първостепенен приоритет (Hyman 2012). Това стана брутално
ясно с намесата на "Тройката" - Европейската комисия, Европейската централна
банка и Международния валутен фонд, налагащи драстични съкращения на
социалните помощи, рязко намаляване на обществените услуги и премахване на
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голяма част от структурата на координираното колективно договаряне (Schulten
2013).
Второ, неолиберализмът продължава да доминира в обществената политика,
защото е в интерес на икономически могъщите и тяхната икономическа сила
формира политическите резултати. "Непрекъснатите неравенства ... водят до
характерен разрив между интересите на икономическите елити в личното им
богатство и семейството и в стабилността на икономическата система като цяло".
"Колкото по-голяма е печалбата, която индивидът е успял да постигне под широко
отвореното небе на капитализма, толкова по-безотговорен може той да си позволи
да бъде по отношение на дългосрочното оцеляване на капиталистическата
система: каквото и да се случи, натрупаното му богатство ще бъде достатъчно то и
семейството му да продължат да живеят комфортно.
"Несъответствието между интересите на богатите и могъщите, от една страна,
социалното и икономическото сближаване и стабилността, от друга страна,
наистина е един от симптомите на раковата фаза на капитализма. И, между
другото, нека не се заблуждаваме, че това е просто конфликт между 1%, които се
възползват от финансовата неолиберална глобализация и 99%, които страдат.
Печалбите и загубите винаги са относителни и макар че само незначително
малцинство са предпазени от кризата, много повече са (или вярват, че са)
сравнително защитени и още повече смятат, че познатият дявол е по-малкият
дявол.
Третото препятствие пред всеки проект на елитна реформа е, че икономическата
глобализация, господството на мултинационалните корпорации и преди всичко
разрушителното действие на безотговорното глобално финансиране налагат
глобални решения. Въпреки това, наднационалната регулаторна архитектура е
общоизвестно слаба, особено по отношение на социалните и трудовите стандарти.
Международните институции наистина притежават способността да налагат
разрушаването на националните регулаторни системи в интерес на "свободната"
търговия, но нямат нито волята, нито компетентността да налагат компенсаторна
социална защита на транснационално ниво.
Всяка алтернатива е изправена пред сериозни проблеми, свързани с колективния
актьор: дори ако националните правителства (или най-малкото по-силните сред
тях) възприемат необходимостта от по-силен наднационален орган, условията на
нейната конституция и разпределението на разходите и ползите вероятно ще
възпрепятстват споразумението, като създават за съвместни решения". Могат ли да
бъде преодоляно това тройно препятствие пред елитната реформа? Не, сигурен
съм, ако реформата остане елитен проект - което води до третия сценарий.
Сценарий 3: Ново насрещно движение
Както беше отбелязано по-горе, Polanyi интерпретира дългосрочното развитие на
капиталистическите икономики като резултат от "двойно движение". Първото през
деветнадесети век включваше налагането на "свободни" пазари (въпреки че цялата
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идея за свободните пазари е оксиморон, тъй като всички пазари са социални и
политически конструкции). Вредните социални последици от този процес, поспециално онези, които трансформират труда във "фиктивна стока", която да бъде
наета и уволнена по желание, провокираха насрещно движение.
Така, борбите през ХХ век за социална, индустриална и икономическа демокрация
представляват процес на уравновесяване , за да се наложат известни ограничения
върху разрушителните социални последици от пазарния либерализъм. Пазарите
стават "вградени" в систематична регулаторна мрежа.
Неолиберализмът може да се разглежда като трето движение, което отменя много
от предишните завоевания на труда. Но може ли реакцията на ексцесиите на
неолиберализма да генерира ново противодействащо движение? Полани не прави
усилие да анализира участниците, включени в първоначалното противодействащо
движение, но от историческите данни е видно, че докато прогресивният елит може
да е играл важна роля в дизайна на нови защитни институции, техните планове
биха се оказали стерилни, без устойчив натиск отдолу.
В крайна сметка, силата на аргумента изискваше допълването с аргумента на
силата. Също така, в епохата на неолиберализма, (хуманните) индустриални
отношения могат да имат бъдеще само чрез мобилизация и борба. Но кои са
(потенциалните) колективните актьори? Исторически погледнато, прогресивните
насрещни движения често включват бунт на потиснатите. И все пак бунтът от долу
не е неизбежен и, ако това се случи, може да бъде нито последователно, нито
прогресивно.
Докато Гай Стандинг (2011) определя "прекариата" като "различна социалноикономическа група" и "новосъздаваща се класа", неговият анализ идентифицира
множество начини, по които е възможно да бъдеш социално и икономически
несигурен. Когато той пита кой влиза в прекариата, той отговаря "всъщност всички".
В категориите, предложени по-горе, прекалената работа, никаква работа,
несигурната работа или недостойна работа има много различни социални и
икономически резултати. Няма обективен колективен интерес или обща класова
позиция.
Може да се твърди, че традиционният пролетариат винаги е бил вътрешно
диференциран и често разделен. Създаването на класов проект беше политическа
задача, която никога не е била напълно изпълнена. В неолибералната епоха това е
още по-ясно. Когато Стандинг поставя като подзаглавие на книгата си "новата
опасна класа", това не е, защото той смята, че неолиберализмът е застрашен от
съществуването й. Както пише Стандинг, прекариатът е "зараждащо се политическо
чудовище ... склонно да слуша опасни гласове". Отново, това едва ли е ново:
фашизмът от двадесети век привлече масова подкрепа от несигурните и
маргинализираните, както и десният национализъм през деветнадесети век.
Но такива политически изяви на несигурност далеч не са неизбежни. Standing
описва психологията на прекариата като "гняв, страх, безпокойство и отчуждение".
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Страхът и отчуждението могат да доведат до политическо оттегляне и пасивност.
Тревожността може да подхранва десния екстремизъм, но също така може да
насърчи индивидуализираните стратегии за оцеляване. Гневът може да подхранва
активизма, но целта му зависи от това кой или какво носи отговорност за
източниците на недоволство.
Има ли визия за различен и по-добър начин за организиране на икономиката и
мястото на работа в нея? Има ли някакъв смисъл, че колективното действие може
да постигне това? Такива реакции не възникват механично от обективните
обстоятелства: противоречивият характер на вярванията и възгледите за света
отваря много възможности за селективно оформяне. В този процес организацията
и лидерството могат да играят решаваща роля. Исторически, решаваща задача на
синдикатите винаги е била да оформят такива рамкиращи процеси, за да изградят
колективна идентичност и готовност за действие.
Макар че солидарността е мотивиран от времето профсъюзен лозунг,
превръщането му в реалност винаги е било борба срещу значителните различия
шансове, която като цяло никога не е била успешна. В този смисъл, нарастващ дял
на "нетипичните" работници увеличава пречките пред единството, но не създава
качествено нови бариери. Възможно ли е синдикатите да мобилизират "ядрото" и
"периферията", "вътрешните" и "външните" групи работници, в обща съпротива
срещу неолиберализма? Standing, който прави малко позовавания на профсъюзите,
очевидно не вярва, че това е възможно. Синдикатите правят жестове към
безработните, към тези, които се грижат за болни и други, както и към проблемите
на "зелената" икономика. Но когато има сблъсък между финансовите интереси на
техните членове и социалните или екологичните въпроси, те ще изберат първите.
Прогресистите трябва да спрат да очакват синдикатите да станат нещо, което
противоречи на техните функции". Но синдикатите нямат предварително
определени "функции". Те винаги показват "двойствен характер" или "две лица":
преговаряне в рамките на съществуващия социално-икономически ред и стремеж
да го трансформират; представителство на непосредствените интереси на тесен
кръг от своите членове и борба за правата на уязвимите и изключените. Тези
противоречиви перспективи и цели винаги съществуват съвместно. Въпросът е кое
е доминиращо? Едно скорошно сравнително проучване на профсъюзите в Западна
Европа (GumbrellMcCormick и Hyman 2013) представя достатъчно доказателства за
предпазливост, консерватизъм, загриженост за интересите на традиционните
основни членове на синдикатите, но също така и много примери за синдикати,
които се стремят към нова визия и се борят да представляват и социално и
икономически маргинализираните.
Налице е също така широко признание, че сега трябва да разберем солидарността
в множествено число и че в ерата на неолибералната глобализация
солидарностите трябва да бъдат международни. Това е огромно
предизвикателство и няма сигурност, че сега съществуващите синдикати ще успеят.
Но ако те не успеят, не е ясно как могат да успеят други колективни актьори - макар
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че със сигурност има много социални инициативи и движения с визията,
надеждата и ентусиазма, които много синдикати са загубили. Като действат заедно,
те дори могат да превърнат третия сценарий в реалност.

Иновационни практики на синдикалните движения в
Централна и Източна Европа
През 2016 г. Европейският профсъюзен институт реализира проект „След
кризата: Иновационни практики в рамките на синдикалните движения в ЦИЕ” с
участието на изследователи от институти от страни от Централна и
Източна Европа. ИССИ също участва в проекта. Предстои докладите по страни
да бъдат публикувани. По-долу са представени някои резултати и изводи от
проекта.
В литературата за индустриалните отношения синдикатите в ЦИЕ традиционно се
възприемат като безсилни и пасивни. По-нови данни за дейността на синдикатите в
ЦИЕ обаче показват, че тезата за всеобхватна синдикална слабост в
посткомунистическата Европа може да не е напълно точна. Още през втората
половина на 2000 година има доказателства за повишена мобилизация на
работниците, засилване на организационните усилия на синдикатите, появата на
нови синдикати, както и стратегическото използване на международните контакти
на синдикатите (виж например Meardi, 2007; Krzywdzinski, 2010; Mrozowicki, 2010;
Bernaciak, 2010; Kahancová, 2015).
Тези тенденции станаха още по-изразени след избухването на икономическата
криза. От 2008 г. синдикатите в много страни от Централна и Източна Европа са в
челните редици на общественото недоволство срещу мерките за намаляване на
разходите, предприети от елита. Те организираха мащабни протести срещу
строгите мерки за икономии, дерегулацията на пазара на труда и социалното
изключване (Varga, 2015). Те също така се противопоставиха на приватизацията на
здравеопазването и на други услуги от общ интерес и се опитаха да отговорят на
специфичните проблеми на маргинализираните и слабо представените групи на
пазара на труда.
Като цяло, сегашната криза изглежда предлага на синдикатите от Централна и
Източна Европа стратегическа възможност да се утвърдят като представители на
широки слоеве от населението в ЦИЕ, които все повече се разочароват от
неолибералните политически предписания, и на тези групи от работници и
служители, възникнали в резултат на тенденциите за сегментиране на трудовия
пазар. Кризата също така би могла да даде възможност на синдикатите в ЦИЕ да
ограничат - и в някои случаи може би дори да преобърнат - проблеми, свързани с
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загубата на членска маса и отслабването на институционалната власт на
синдикатите, характерни за периода на преход.
Представените в рамките на проекта национални доклади описват широк спектър
от новаторски стратегии и инструменти, инициирани от синдикатите от ЦИЕ от 2008
г. насам. Разгледани са движещите сили на иновативните практики на синдикатите,
измеренията на иновациите и специфичните инструменти, използвани от тях в това
отношение.
1. Двигатели на синдикалните иновации в контекста на ЦИЕ
Иновативните практики на синдикатите в ЦИЕ са обусловени от множество фактори.
В много случаи иновациите са реакция на спада на синдикалната плътност и
степента на покритие на колективното договаряне. Тези тенденции повлияха и на
синдикалните движения в утвърдените индустриални демокрации и развитите
страни и по този начин не бяха специфични и / или ограничени само до новите
страни-членки на ЕС. От друга страна, в някои страни, участващи в проекта, спадът
достига толкова значителни размери, че самото оцеляване на организираното
представителство на работниците на фирмено и национално равнище е поставено
под въпрос, което изисква бърза и адекватна реакция.
Балтийските държави са точно такъв случай: във всичките три страни синдикалната
плътност е драматично ниска и общественото доверие в профсъюзите е
ограничено, като се има предвид, че те не само бяха свързани с предишния режим,
но и със съветската окупация. Слабостта на синдикатите и системите за
индустриални отношения също така е свързана с начина на развитие, предприет от
страните от Централна и Източна Европа по време на системния преход и
последиците от него. В това отношение в неокорпоратистка Словения условията,
свързани с влизането на страната в ЕС и ИПС (еврозоната), налагат приемането на
либерални политики. Но в същото време програмата за пазарна икономика се
сблъска с нарастващата обществена съпротива и предизвиква появата на нови
форми на гражданска ангажираност.
Сегашната икономическа криза по подобен начин съдейства на синдикатите да
прилагат новаторски практики и / или да използват стари стратегии по нов начин.
Въз основа на практиката в нашите страни могат да бъдат идентифицирани два
различни типа кризисно въздействие. В някои страни институционалният и
регулативен контекст на синдикалните действия се промениха радикално в
резултат на наложените от правителството ограничения на колективните и
индивидуалните свободи на работниците и / или на мащабни мерки за
преструктуриране.
Лишени от законните права, които им гарантираха широко участие в процеса на
вземане на социално-икономически решения, румънските синдикати се опитаха да
си възвърнат представителността, като предприемат новаторски организационни
форми и стратегии за колективно договаряне. По подобен начин, политиките на
строги икономии и промените в структурата на собствеността на словашките и
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унгарските здравни институции предизвикаха обширни протести и доведоха до
създаването на нови организации, защитаващи интересите на професионалните
групи, засегнати от реформите.
В други страни от Централна и Източна Европа кризата не беше синоним на
"фронтална атака" върху правата на синдикатите, но въпреки това доведе до
ускорен спад в броя на членовете и провал на традиционните синдикални
инструменти.
Социалните партньори в повечето държави членки на ЕС също бяха силно
разочаровани от резултатите от тристранните преговори или от последващото
непълно прилагане на споразуменията от правителствата. Това свиване на
традиционните канали за достъп в "трудни времена" често послужи като
катализатор за промените в стратегията на синдикатите: то ги принуждава да
мислят "извън статуквото" и да възприемат по-агресивен подход, основан на
мобилизацията.
На трето място, промените в структурата на националните пазари на труда
подтикнаха насочването на синдикатите към новите групи работници и служители
и излизането им отвъд традиционните инструменти, ориентирани към социален
диалог. Разпространението на несигурната заетост имаше особено значение в това
отношение, като мотивира усилията на синдикатите да регулират нетипичната
заетост и да разработят схеми за привличане в синдикатите, насочени към
нестандартните групи работници и служители.
Синдикатите реагираха също и на промените в корпоративните структури и бизнес
моделите. Например, увеличеното използване на аутсорсинг и нарастващата
несигурност на работните места в Румъния стимулираха масова вълна на
организиране сред ИТ специалистите, които обикновено не са склонни към
колективни действия. И накрая, иновативните форми на застъпничество за
трудовите хора могат да се разглеждат и като реакция на мерките за гъвкавост на
пазара на труда в кризисни ситуации и последиците от тях върху професионалния и
личния живот на работниците. Разширяването на схемите за обществени р в
Унгария или все по-уязвимото положение на мигрантите и младите работници в
Словения предизвикаха по-голямо участие на активисти в областта на трудовите
права и правата на човека.
Не на последно място, посочва се ролята на идеите и значението на синдикалната
агенция, разбирана като способността на организациите да разпознават
възникващите предизвикателства, обобщават и канализират общественото и / или
работническото недоволство. В много страни иновативните инициативи са област
на действие на посветени хора, хора с визия, които или създадоха нови
организации (например в Унгария, Словакия или Словения), или поеха лидерска
позиция и впоследствие реформираха съществуващите организации (например в
Румъния и Естония). Или, както показва практиката на полските синдикати, появата
на малки радикални синдикални организации с по-силен акцент върху пряката
мобилизация и по-голяма отвореност към тревогите на маргинализираните групи,
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може да предизвика промени в организационната структура или стратегическата
ориентация на съществуващите организации.
2. Измерения и инструменти на синдикалните иновации в новите страни-членки
на ЕС
2.1. Организационни иновации
Организационните иновации в рамките на профсъюзното движение в Централна и
Източна Европа са различни. Една от най-интересните инициативи в това
отношение е въвеждането на схеми за анонимно членство. В чешкия метален
сектор анонимното членство е в отговор на страха на работниците от преследване,
който им пречи да се присъединят към синдикалните организации на ниво
компания. Подобна институция, въведена в Литва, се оказа много популярна:
според представители на отрасловите съюзи, в непосредствения след кризисен
период около 20% от членовете на профсъюзите в страната решиха да запазят
членството си в тайна. В отговор на усилията на работодателите да окажат натиск
върху синдикалните активисти на компанията, литовските синдикати отидоха дори
още по-далеч и назначиха външни за синдикатите лидери. Последните остават
независими от отделните работодатели и биха могли да получат допълнителен
опит чрез обучения, организирани от секторните структури на синдикатите.
В западноевропейската литература сливането на синдикати често се представя като
ефективен инструмент за обединяване на силата на работниците, постигане на
значителни икономии и намаляване на междуотрасловата конкуренция. В новите
страни-членки на ЕС синдикатите досега не са склонни да обединяват ресурсите си
и по този начин сливането на синдикати остава относително рядко.
От друга страна изглежда, че дневният ред за дерегулиране и мерките за строги
икономии в условията на криза са действали като обединяващ фактор, който
помогна на ЦИЕ да намали идеологическите различия и организационната
фрагментация. В Литва например големи конфедерации създадоха
координационен център и организираха конгрес на всички синдикати,
съществуващи в страната, което им помогна да формулират съвместни отговори на
правителствената програма за строги икономии. В Полша "конкурентният
плурализъм" и войните между основните синдикални конфедерации по подобен
начин бяха по-слабо изразени от края на 2000 г., тъй като всички конфедерации се
приеха като свои тревогите на несигурните работници и служители и организираха
съвместни протести срещу неолибералния курс на политика.
В няколко синдиката назначаването на ново ръководство доведе до съществени
промени в стратегическия репертоар на организацията.
Под новото ръководство румънската федерация FSC преобърна решенията на
бившия председател на синдиката и смени конфедеративната си принадлежност,
за да се дистанцира от дискредитираната конфедерация, към която до тогава
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принадлежеше, и стартира мащабна организационна кампания в търговския
сектор на страната. Аналогично развитие има в Естония, където след смяна на
ръководството най-голямата синдикална конфедерация EAKL инвестира
допълнителни ресурси в стратегическото планиране, като се стреми да укрепи
своите секторни организации и въведе нови електронни комуникационни системи.
Според някои автори, успехът на Балтийската организационна академия в
естонския контекст може да бъде приписан и на капацитета на местните активисти
и техните скандинавски колеги, които популяризират организационния модел сред
естонските работници и синдикални организации.
Изглежда, че най-значителната организационна иновация в рамките на
синдикалното движение в ЦИЕ обаче е появата на нови форми на
представителство на работниците и служителите. Могат да бъдат идентифицирани
два вида организации, които се различават по отношение на факторите,
мотивиращи тяхното създаване и връзката им със съществуващите синдикати.
Първата група включва нови синдикати в Унгария, Словакия и публичния сектор на
Чехия, които представляваха интересите на определени професионални групи като
лекари, акушерки или учители. Създадени в знак на протест срещу промените в
собствеността и лошите условия на труд в системите за здравеопазване и
образование, те считат, че дейността на съществуващите синдикални движения е
неадекватна или недостатъчна, и използват иновативни инструменти като
кампании за искане на оставки, протести и призиви към по-широката общественост
да окаже натиск върху правителството.
Организациите от втория тип не се възприемат или не се стремят към статута на
синдикат. В същото време обхватът на действията им е по-широк от този на
традиционните синдикални движения, доколкото те се отнасят до множество
потребности на техните членове, които се простират извън загрижеността за
работното място. Унгарското движение на работещите в сферата на обществените
работи за бъдещето участва в застъпничеството от името на работещите в
обществените работи и помогна на последните да придобият допълнителни
професионални и социални компетенции. Службата по миграция на Словения, от
своя страна, подпомага работниците мигранти и бежанците при контакти с
държавната администрация и им помага да получат разрешение за пребиваване и
да си намерят работа и подходящи жилища.
Както отбелязва Kahancová, появата на нови работнически движения наруши
монопола на синдикатите, произхождащи от държавната социалистическа система
или създадени малко след системния преход за защитата на правата на
работниците и служителите в ЦИЕ.
Новите организации извличат легитимността си от съсредоточаването си върху
определени социални групи, тяхната радикална тактика и / или от широк кръг
схеми за помощ, които предлагат. На другия край изглежда, че новите форми на
представителство на интереси може да не се окажат устойчиви. По-специално, за
тях би било трудно да стигнат до действия извън обсега на такива, осигуряващи им
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значителна видимост и запазване на членството и влиянието си, като се има
предвид, че с изключение на Словения те не са вплетени в структурите на
социалния диалог на национално равнище. Освен това, както се вижда от
словашката практика, фокусът върху тесните цели на предприятията или
професиите би могъл да ускори процеса на фрагментиране на лихвените проценти
на служителите и допълнително да отслаби структурите за представителство на
интереси на секторно равнище и механизмите за колективно договаряне.
2.2. Стратегическа иновация
Организиране
Изследванията за страните от Централна и Източна Европа показват, че въпреки
намаляването на броя на членовете и ограничената роля на колективното
договаряне, синдикатите в новите страни-членки на ЕС не са възприели напълно
организационния модел. В резултат на това привличането на членове в Централна
и Източна Европа досега представлява изолирани експерименти, "най-добри
практики", които са намерили относително малко последователи и по този начин
имат ограничен общ ефект върху националните синдикални движения.
Особено изключение от общата тенденция беше Балтийската академия по
организиране, която се стреми да адаптира техниките за набиране на членове от
англосаксонските страни в Балтийския контекст
Академията беше организирана от активисти на естонските синдикати и
синдикатите от северните европейски страни. Активистите на БАО на BOA ще се
съсредоточат върху избрани институции и след като се организира "критичната
маса" работници, ще настояват за сключването на колективни договори.
Академията не включва само иновативни действия, които биха могли да изглеждат
радикални в естонския контекст, но също така предлага съвсем нова визия за
синдикализъм, който съчетава включване на редовите членове с груповата
солидарност. По този начин тя дава нов смисъл на концепцията за колективизма,
който преди създаването на БАО се асоциираше със задължително членство в
синдикални организации в Съветския съюз. Най-голямата синдикална
конфедерация в Естония EAKL разработи впоследствие свой модул за обучение на
лидерите на базови организации, стъпвайки върху опита на БАО. Модулът служи и
като вдъхновение и за естонските синдикати, които остават извън първоначалните
структури на проекта.
Извън БАО, дейностите по организирането в Централна и Източна Европа се
осъществяват главно в отговор на нарастването на несигурната заетост. Синдикатът
на Словения "Младеж плюс" и Синдикатът на наетите с несигурни договори, както
и Унгарското движение "Движение на работниците в обществените работи за
бъдещето", се фокусираха върху осигуряването на услуги за членовете, но в същото
време се стремяха да привличат членове сред уязвимите обществени групи. В
няколко държави синдикатите се опитаха да преодолеят законодателните
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ограничения, които им пречат да организират определени категории работници. В
Полша малките радикални профсъюзи се опитаха да присъединят наетите чрез
агенции за временна работа работници, самостоятелно заетите лица и работещите
на граждански договори в рамките на т.нар. Обществени синдикални комитети и
междуфирмени синдикални организации, като първите са под формата на Групи за
взаимна подкрепа, а вторите обединяват работници в няколко малки заведения. I
В същия дух, българските и румънските синдикати заобиколиха правилата на
своята страна за минимално необходимия брой работници, необходими за
създаване на профсъюз на ниво предприятие чрез организиране на работници
директно в териториалните синдикални организации. В няколко случая
синдикатите в ЦИЕ се стремяха да включат нетипични служители в своите редици,
за да подобрят условията им на труд и, в крайна сметка, да заменят техните
гъвкави договори с постоянни.
Този подход беше възприет в Хърватия от Синдиката на работещите в чистотата в
"Загреб холдинг" ООД, а в Чехия - от дружество на нидерландското дружество
"Фолксваген" Млада Болеслав, но според авторите от двете страни, това е по-скоро
изключение, а не правило.
Дори във връзка с нови предизвикателства, като например нарастването на
нетипичната заетост, тенденцията е синдикатите да разчитат на традиционните
инструменти и каналите за влияние. Румънският опит обаче показва, че законовите
разпоредби, които предоставят на синдикатите правото да участват в процеса на
вземане на решения, са ограничени и могат да бъдат отнети буквално за една нощ.
В това отношение недостатъчното внимание, което се отделя от синдикатите в ЦИЕ
на организирането, е проблем.
Предоставяне на услуги
При социализма синдикатите бяха предимно "обслужващи машини" (Ost 2002).
Ограниченото разнообразие на предлагани услуги и произволния,
патерналистичен начин, по който бяха разпределяни, обаче, предизвиква широко
възмущение от " модела на предоставяне на услуги" в ранния преходен период. С
течение на времето стана все по-ясно, че за да запазят своята значимост и
легитимност в новата социално-икономическа среда, синдикатите трябва да
отговорят на исканията на своите членове и да предлагат услуги, съобразени с
техните специфични нужди. В повечето страни, участващи в настоящия проект,
подобно разбиране се увеличава през втората половина на 2000 г., т.е. малко
преди избухването на световната икономическа криза.
Въздействието на неотдавнашния спад на икономиката върху предоставянето на
услуги от синдикатите може да изглежда противоречиво. Като има предвид, че
уволненията, свързани с кризата, и свързаното с това намаляване на равнището на
членство в синдикални организации оказват неблагоприятно въздействие върху
ресурсите на организациите, свързаното с това намаление на приходите на
синдикатите накара организациите да рационализират разходите си и да търсят
решения, които да гарантират възможно най-голяма възвращаемост от
23

инвестициите в услуги, както по отношение на удовлетворението от членството,
така и по отношение на организационния обхват. Използваните новаторски
практики обхващат нови услуги, както и функционални подобрения на
организационната структура на синдикатите.
По отношение на новите услуги, няколко инициативи са свързани със съвети
относно уменията и развитието на кариерата и са насочени както към
съществуващите, така и към потенциалните членове на синдикатите. В тази връзка
основаването на центъра за учене през целия живот CEMEKO в Хърватия
представлява съвсем нова форма на участие на хърватските социални партньори в
професионалното обучение.
Други инициативи отиват по-далеч, като се фокусират върху подобряване на
пригодността за заетост и наподобяват схеми от активната политика на пазара на
труда. Практическите и професионални съвети, предлагани на младите работници
от словашкия синдикат "Младеж плюс" или семинари по трудово право и
принципите за ръководене на собствен бизнес, ръководени от литовските
синдикати, са примери в тази насока. В Унгария "Движение на работещите в
обществените работи за бъдещето" обучиха по подобен начин участниците в
схемите за публични работи на Унгария с цел да ги овластят и да увеличат
шансовете им да си намерят работа на регулярния пазар на труда.
В някои случаи новите услуги излизат извън трудовите въпроси и свързаните с
работата потребности. Този подход отразява промените в структурата на
националните пазари на труда и факта, че социално-икономическите политики
често засягат множество сфери от живота на работниците. Например, Словенската
консултантска служба за мигранти показва, че организацията е подпомагала
работниците мигранти и бежанците по множество проблеми, вариращи от техния
статут на пребиваване и осигуряване на жилище до отношения с държавните
органи. Програмите за правна защита, взаимопомощ и животозастраховане,
стартирани от КНСБ - България, са безспорно по-малко амбициозни от словенската
инициатива, но по същия начин се грижат за нуждите на работниците,
разположени извън непосредствената сфера на пазара на труда.
Усилията на синдикатите да повишат ефективността си и да увеличат обхвата на
услугите си често вървят ръка за ръка с използването на информационни и
комуникационни технологии. Практиката на България показва, че платформата
Електронен синдикат КНСБ е разработена не само за улесняване на достъпа на
членовете до синдикални услуги и ресурси, но и за персонализиране на техния
членски състав и предоставяне на обратна информация за представянето и
услугите, които КНСБ предлага. Това е подобно на инициативата "интелигентен
профсъюз", стартирана от румънската конфедерация BNS, която предоставя
множество точки за достъп на настоящите и потенциалните членове на
синдикатите.
Чрез стартирането на нови услуги и техните нови форми на участие на настоящи и
потенциални членове, синдикатите в ЦИЕ се стремят да отговорят на нарастващите
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и все по-разнообразни потребности на техните членове. Тези инициативи
подобряват външната и вътрешната комуникация на организациите и ги правят попрозрачни, което от своя страна може да се превърне в нарастващо обществено
доверие в синдикатите.
От друга страна, съществува риск нарастващият фокус на профсъюзите върху
индивидуализираните услуги за развитие на умения да доведе до появата на
потребителско отношение сред техните членове, характеризиращо се със стриктна
ориентация към целта и очакване за незабавна възвращаемост на получените
услуги. Но повечето участници в проекта признават, че въпреки официалното
отваряне към нечленуващите, по-голямата част от новите услуги все пак са
насочени главно към сегашните членове на организацията.
Колективно договаряне и социален диалог
Колективното договаряне и социалният диалог се открояват главно в
стратегическия репертоар на синдикалните организации в ЦИЕ, въпреки че в
повечето страни капацитетът на синдикатите да формират условия на заетост и
социалните разпоредби чрез двата канала е значително ограничен. Ролята на
договарянето допълнително намаля с избухването на икономическата криза в края
на 2000-те години. На национално равнище правителствата са склонни да
прескочат тристранните консултации и едностранно да въведат мерки за строги
икономии, докато преговорите на ниво предприятие и сектор се съсредоточават
главно върху намаляване на степента на съкращаване на заплатите и мерки за
гъвкавост на работното време. В Румъния и Унгария социалният диалог и
институциите за колективно договаряне бяха изцяло реформирани в резултат на
промените в трудовото законодателство.
Независимо от трайните слабости и предизвикателствата, свързани с кризата, все
пак могат да бъдат определени няколко иновативни подхода към колективното
договаряне и социалния диалог. Изправени пред провала на тристранните
преговори, социалните партньори търсят алтернативни начини за продължаване на
социалния диалог и започват двустранно сътрудничество. В България такива
двустранни преговори между синдикатите и работодателските организации
доведоха до съвместните им препоръки за индекс за увеличаване на заплатите
(2007 г.), както и до предложения за реформи и промени в законодателството.
Паралелно с дейността по договаряне, българските социални партньори се
включиха в съвместни проекти, финансирани от ЕС, в сферата на информирането и
консултирането на служителите и колективното договаряне. Литовските синдикати,
на свой ред, се включиха в регионални тристранни съвети, които увеличиха
местната гражданска активност и се включиха в планирането на регионалното
развитие.
В няколко държави са въведени новаторски практики в сферата на колективното
договаряне и социалния диалог в отговор на промените, които се извършват в
рамките на националните пазари на труда. С оглед на бързото разпространение на
работата чрез агенции за временна работа, Словашкият съюз на металиците и
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работодателската организация APAS подписаха меморандум, изискващ по-строго
регулиране на работата на агенциите и започнаха преговори за секторен
колективен трудов договор за сектора на Агенциите за временна работа.
По същата причина представители на синдикалните организации в Полша и
Румъния преговаряха от името на временните работници и / или служители на
звена, чиято дейност е възложена на външни подизпълнители, за да се гарантира,
че последните получават същите заплати като "основната" работна сила на
компанията. В отговор на несъответствието на уменията и ограничените
възможности за професионално (пре) обучение, хърватските синдикати и
работодатели се присъединиха към Съвета за реформа в професионалното
обучение и също така създадоха Асоциация, която насърчава обучението през
целия живот в металургичния сектор и свързва компании, които желаят да
предоставят на своите работници допълнителна квалификация и има подходящи
учебни помещения.
Колективните преговори и инициативите за социален диалог, представени от
участниците в настоящия проект, надхвърлят традиционния обхват на колективно
договаряне и представляват нови форми на сътрудничество между социалните
партньори. Не трябва обаче да се забравя, че в момента на стартирането на новите
инициативи преговорите за заплатите и условията на труд - т.е. "истинските
преговори" - са в упадък в повечето страни от Централна и Източна Европа. В този
смисъл съществува опасност "меките" споразумения относно договореностите по
заплатите, нарастващият акцент върху въпроси, извън заплатите, и разрешаването
на конфликтите, свързани със заплащането чрез законодателството, допълващи
традиционните канали и теми за водене на преговори, могат да "разсеят" и
допълнително да отслабят системите за колективното договаряне в новите страничленки на ЕС.
В същото време слабата институционализация на новите форуми за договаряне и
"мекият" характер на неотдавнашните споразумения не дават добри стимули за
устойчивостта на мерките. Тези недостатъци станаха особено ясни в Литва, където
работодателите не изпълниха обещанието си да отменят намаляването на
заплатите след най-острите периоди на кризата, като по този начин нарушават
разпоредбите на националното споразумение от 2009 г. В България ниската степен
на доверие между страните по договарянето и отсъствието на санкции за
неспазване поставят под въпрос бъдещето на двустранния социален диалог.
Изграждане на коалиции
В развиващите се страни синдикатите често си сътрудничат със социалните
движения и неправителствените организации по въпросите на прилагането на
правилата и социалната справедливост. ЦИЕ предлага различна картина: въпреки
че институционалната подкрепа за синдикалната дейност е сравнително слаба,
случаите на широки коалиции за застъпничество по отношение на труда са
относително редки. Това развитие може да се види във високата степен на
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политизация на синдикатите, характерна особено за големите организации и в
общата слабост на гражданското общество в посткомунистическия регион.
Но има значителни изключения от общата тенденция. Словенската консултантска
служба за мигрантите и синдикатът "Младеж плюс" предлагат силно новаторски
синтез на синдикален и социален активизъм, които произхождат от протестите
срещу мерките за строги икономии, организирани в ранната фаза на кризата. И
двете организации бяха официално създадени под егидата на ZSSS, най-голямата
конфедерация на синдикатите в страната, но разчитаха в голяма степен на активно
участие и целеви групи извън традиционните синдикални членове. Те използват
методи, характерни за социалната работа, и си сътрудничат тясно с организациите
на гражданското общество и правоприлагащите органи, което им позволява да
отговорят адекватно на комплексните нужди на уязвимите обществени групи.
Тяхната уникална организационна форма им осигури достъп до инфраструктурата
на конфедерацията, като същевременно им предоставя значителна свобода да
определят своя дневен ред и ги прави приемливи за външно финансиране.
Извън Словения, ясни съюзи между синдикатите и организациите на социалните
движения не са документирани. Движението на служителите за бъдещето в
Унгария, все пак би могло да бъде разглеждано като интересен пример за група за
подпомагане на работници, активистите, което поддържа връзки с други
организации на гражданското общество и участва в по-широки инициативи за
социално застъпничество, като кампанията срещу бедността.
Въпреки ограничената им ангажираност с вътрешни съюзи със социални движения
и застъпнически групи, синдикатите в ЦИЕ остават отворени за сътрудничество със
синдикални
организации от други страни. Службата за консултиране на
мигрантите в Словения например се включи в Инициативата за справедлива
мобилност, ръководена от германската синдикална конфедерация DGB, която
подпомага мигрантите и командированите работници в случай на експлоатация и
лобира за по-всеобхватно регулиране на трансграничните трудови
правоотношения. Формулирайки собствената си политика, синдикатите в ЦИЕ
често се позовават на стандартите за трудова заетост, установени извън техните
страни, или на опита на своите чуждестранни колеги. Например, анонимната схема
за членство, стартирана от чешкия профсъюз на металиците OS KOVO е вдъхновена
от техните германски колеги от IG Metall.
В след кризисна Румъния съдействието на синдикатите от други държави,
европейските работнически съвети и международните федерации на синдикатите
спомогнаха за мобилизирането и привличането към синдикати на работници в
сектори, които иначе са много трудни за организиране, като сектора на ИТ или
търговията на дребно. По същата причина, участието на финландския синдикален
активист допринесе за стартирането на Балтийската академия по организиране в
Естония, чийто успех до голяма степен зависеше от подкрепата на финландски,
шведски и датски синдикални организации, които предоставиха финансови и
човешки ресурси, необходими за дейностите, свързани с организирането.
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Политически действия и опити за влияние върху законодателството
Синдикатите в ЦИЕ се опитат да повлияят на законодателния процес в съответните
страни от самото начало на процеса на преход. Все пак, в последните години се
наблюдават някои иновационни аспекта по отношение на 1) инструментите,
използвани от синдикалните организации за постигането на тази цел; 2) целевите
групи на техните законодателни инициативи, както и 3) съюзи, които те създадоха в
хода на регулаторния процес. През разглеждания период синдикатите в ЦИЕ често
се възползваха от инструментите на пряката демокрация, стартираха обществени
инициативи и референдуми по социални и трудови въпроси. В някои държави това
е свързано с промени в националното законодателство. В Хърватия например,
премахването на кворума от 50% за обществени инициативи позволи на
синдикатите да мобилизират големи части от обществото срещу плановете на
правителството, свързани с пазарната икономика и промените в системата на
индустриалните отношения на страната.
Такъв е случаят в Румъния, където инициативата (все още текуща), представена
през 2014 г. от конфедерацията BNS, се опита да отмени промените в Кодекса на
труда, които бяха парализирали институциите за колективно трудово договаряне и
социалния диалог в страната. Законодателните инициативи на синдикатите често
бяха предшествани от консултации с техните членове и се опираха на подкрепата
на по-широки обществени групи. В Латвия например синдикатите събраха подписи
сред обществеността, за да не позволят на правителството да съкрати плащанията
за извънреден труд и започна кампания срещу намаляване на заплатите в
образованието. Подобни дейности често биха спечелили високи нива на
обществена подкрепа: през 2012 г. 1,4 милиона поляци подписаха поканата на
Синдиката Солидарност за референдум относно плановете на правителството за
пенсионни реформи.
В усилията си да повлияят на законодателството, синдикатите все повече се
насочват към недостатъчно регулираните сегменти на пазара на труда и
социалните групи в неравностойно положение. Изправени пред нарастващото
разпространение на нетипичната заетост, те настояват за по-строго регулиране на
новите форми на заетост и за по-строг надзор на фирмите, които ги предлагат. В
тази си функция чешката конфедерация ČMKOS организира серия от семинари и
конференции за представители на правителството и работодателите, за да
подготви почвата за ново, по-подробно регулиране на сектора на агенциите за
временна работа.
Словашките синдикати успяха да включат разпоредбите за равно третиране на
стандартните работници и работниците наети чрез агенции за временна работа в
Кодекса на труда и да лобират за не пълната заетост на работници, работещи с
агенции за временна работа, в предприятията – потребители на този тип труд.
Освен проблема с несигурната работа, активистите на Словенския консултантски
офис за мигранти, са представени в националните тристранни органи, занимаващи
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се с приобщаването на чужденците, и успяха да осигурят по-добра правна и
социална защита на мигрантите и работниците мигранти.
По отношение на партньорите на синдикатите в законодателния процес България
предлага интересен пример за сътрудничество между синдикатите и
работодателите. Там социалните партньори работиха по транспонирането на
рамковите споразумения на ЕС в националното законодателство, както и
изработиха съвместни регулаторни предложения за реформа на националните
институции за социално подпомагане и тристранната система на страната. По
подобен начин, полските синдикати и работодатели представиха съвместни
искания за реформа на системата за обществени поръчки, която имаше за цел да
въведе нови социални критерии в тръжния процес. Някои синдикати си
сътрудничат с държавните институции – например, съвместно законодателно
предложение, подадено от литовските синдикати и Държавната инспекция по
труда, улесни индивидуалната система за разрешаване на трудовите спорове, като
бяха създадени нови тристранни арбитражни органи.
Използването на инструментите за пряка демокрация, новите регулаторни цели и
отварянето към нови съюзници даде висока видимост на законодателните
инициативи на синдикатите. От друга страна, проучванията по проекта ясно
показват, че правителствата и националните парламенти в крайна сметка играят
ролята на вратар в регулаторната област. Всъщност някои предложения, като
например призивите за полски референдуми, бяха категорично отхвърлени, докато
други, като предложението на латвийските синдикати да освободят определени
социални придобивки от данъчно облагане, бяха значително "съкратени" в хода на
законодателния процес. Дори в случаите, когато синдикатите успяват да наложат
някакво конкретно законодателно предложение, или обратно, да предотвратят
приемането му, техните победи са краткотрайни, тъй като те биха могли да бъдат
обърнати от следващия правителствен опит за реформа.
Мобилизация и политики за идентичност
Последните проучвания показват, че от втората половина на 2000-те години насам
нараства разпространението на протестните действия в новите страни членки на ЕС.
Резултатите от проекта потвърждават тази тенденция: във всички изследвани
страни се прояви обществено недоволство от прилаганите строги мерки и / или от
неолибералния политически курс, следван от правителствата на страните от
Централна и Източна Европа, дори в страни, в които традиционно протестите не са
чести, като например балтийските държави. Някои мащабни действия се
възприемат като изключително новаторски форми. Например, така нареченият
"Гладен поход" от селските райони на Унгария до столицата Будапеща,
организиран през 2013 г. от Синдикатите на работещите в обществените работи
(KMSZ), който привлече значително медийно внимание и повиши общественото
съзнание за тежкото положение на участниците в схемите за обществени работи и
високите нива на бедност в страната.
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Като цяло, макар публичните демонстрации и митинги да не успяха винаги да
повлияят на политическата програма на правителствата, те имат важни последици
в обществената сфера, доколкото те служат като инструмент за изграждане на
идентичност и насърчават гражданите на ЦИЕ да изразяват открито своите
социално-икономически искания. Резултатите от това "гражданско пробуждане" са
много различни в различните страни. В Полша или Литва то даде стимул за потясно сътрудничество между синдикалните конфедерации, докато в Словения,
Унгария и Словакия доведе до създаването на нови форми на представителство на
служителите извън установените организации.
В допълнение към мащабните протестни действия, представителите на труда
стават все по-изобретателни при разработването на кампаниите си. С оглед на
мащабното преструктуриране, високите нива на емиграция на медицинския
персонал и лошите условия на труд, синдикатите и професионалните сдружения,
работещи в унгарските, словашките и чешките здравни системи, организираха
оставки, използвайки заплахата от напускане, за да накарат правителството да
влезе в преговори и да подобри условията на заетост на медицинския персонал.
Полските синдикати, от своя страна, определят все по-разпространените нетипични
форми на заетост като "нежелани работни места", които оказват влияние върху
официалния дискурс по темата и осведомяват широката общественост за
рисковете и несигурностите, свързани с трудовата заетост и гражданските
договори. Те също така използваха иновативни инструменти като интерактивни
карти и медийни реклами в своите кампании срещу по-нататъшното
разпространение на " нежелани работни места" и експлоатацията на работниците,
особено в сектори като търговията на дребно, където синдикатите нямаха
достатъчно сила да наложат по-добри заплати и условия за наемане на работа.
2.3. Иновации, свързани с целевите групи
Както вече беше отбелязано, във всички страни, включени в настоящия проект, се
наблюдават по-големи усилия от страна на профсъюзите да се обърнат към поширок кръг от обществото в ЦИЕ. По време на мащабни протести и митинги те се
стремят да обобщят и насочат социално-икономическите искания на различни
социални групи и да ги интегрират в дневния си ред. Подобна повишена
отвореност и отзивчивост биха довели до положителни резултати по отношение на
повишената видимост и доверието към профсъюзите. Например, стартирането на
широки обществени консултации от страна на естонската конфедерация EAKL или
създаването на платформа за уеб комуникация за членове и нечленуващи от
румънската BNS повишиха легитимността на организациите и общественото
съзнание за техните действия.
От друга страна, привързаността на синдикатите към тесния обхват на
колективното договаряне и недостатъчното внимание към
тревогите на
определени групи, би могло да се сблъска с нарастваща неудовлетвореност в
собствените им редици или да доведе до образуване на нови профсъюзи и
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организации за застъпничество за правата на работниците. Последната тенденция
беше наблюдавана в Унгария, където тактическите и административните бариери
възпрепятстваха установените профсъюзи да представляват участниците в схемите
за обществени работи. В резултат на това две нови организации, Движение на
работещите в сферата на обществените работи за бъдещето и Профсъюзът на
обществените работи, поеха задачата да организират и подпомагат тази конкретна
група работници. По подобен начин, възприеманото бездействие и липсата на
отзивчивост на установените групи мотивира словашките медицински сестри и
учители да създадат отделни профсъюзи и професионални асоциации.
Новосъздадените органи обикновено имат хлабава структура и ниско членство, но
поради своята висока видимост и радикални методи, в някои сегменти на пазара
на труда те могат да се конкурират или дори да поемат представителната функция
от утвърдените синдикати.
От началото на 2000 г. насам в посткомунистическия регион нарастват нови гъвкави
форми на работа. Синдикатите в ЦИЕ адаптират стратегиите си към промените на
пазара на труда: вместо да оспорват явлението или да пренебрегват неговите
последици, те осъзнават необходимостта от регулиране на сектора и се опитват да
вземат предвид конкретните опасения на несигурните работници. Този нов
активизъм е продиктуван не само от желанието на синдикатите да осигурят
"равнопоставеност" и да защитят своите основни членове от конкуренцията,
създадена от доставчиците на "евтин труд", но също така трябва да се разглежда
като опит да се отбележи тяхното присъствие и да се изгради регулативната рамка
в
слабо
организирания,
нарастващ
пазарен
сегмент.
Ангажирането на синдикатите с нетипичните работници приема различна форма.
Най-широка гама от действия бяха представени за Полша. Там синдикатите се
договориха за по-строго регулиране на нестандартната заетост и използваха
иновативни инструменти за създаване и кампании, за да повишат обществената
осведоменост относно уязвимостите, свързани с временната заетост, временната
работа чрез агенции и заетостта въз основа на гражданско-правен договор. Те се
бориха и за разширяването на организационните права на зависимите
самостоятелно заети лица и ги организираха в структури на междуобщинските
синдикати и взаимните групи за подкрепа.
Отвъд тези различни, но относително дребни примери обаче, изглежда, че
преобладаващата форма на ангажиране на синдикатите в ЦИЕ с нетипичните
работници са усилията им да въведат по-подробни правила за условията на труд,
както и критерии за тяхното внедряване. В това отношение реакциите на
синдикатите към нарастването на несигурната заетост са иновативни по отношение
на избора на целевата група, но разчитат на традиционните стратегии за
договаряне. По-конкретно, повечето организации не са правили системни опити да
привлекат в синдиката атипични работници, което до голяма степен се дължи на
трудностите при достигането до несигурните работници и тяхното задържане в
организацията, особено в условията на намаляващи ресурси. Две забележителни
изключения от тази обща тенденция, очертана в проекта, са вълната за
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организиране сред работещите чрез агенции за временна работа в Хърватия от
Синдиката за работещите в чистотата в Загреб Холдинг ООД, както и кампанията за
организиране на IT работници на румънския Sindicatul IT Timisoara. И в двата
случая ключови фактори за успеха на инициативите са присъствието на ангажирани
с целта лидери и значителната организационна мобилизация за привличане на
уязвими работници с оглед на осезаема, непосредствена заплаха от загуба на
работа и / или влошаване на условията на труд.
Периодът на кризата и след кризисният период в Централна и Източна Европа се
характеризират с повишен активизъм на определени обществени групи.
Последните често се мобилизират извън установените синдикати. Например,
Унгарският независим профсъюз на работещите в сферата на здравеопазването, и
словашкият профсъюз OZSaPA, представляващ медицински сестри и акушерки,
бяха създадени в отговор на специфичните нужди на високо феминизираната
медицинска професия.
В същото време традиционните синдикати също се опитаха да променят своите
стратегии, предлагайки схеми, създадени за нуждите на конкретни групи, и
използвайки иновативни форми на комуникация, за да ги достигнат. В този
контекст конкурсите за ученици от средното и професионалното училище в Латвия,
организирани от конфедерациите на LBAS, се стремяха да запознаят бъдещите
търсещи работа с регулациите за заетостта и ролята на синдикатите в социалноикономическия контекст на страната. Обучението "Моето първо работно място",
организирано в България, и образователната схема, разработена от литовските
синдикати, бяха насочени по подобен начин към младите хора.

Синдикатите са по-силни, отколкото може би си
мислят
Статията 10 на Ronald Janssen е посветена на възможността на синдикатите да
противодействат на орязването на заплатите, свързано с новото икономическо
управление. Според него, днешните времена са мрачни за синдикатите и
работниците. Те са изправени пред силен и широко разпространен в Европа
политически консенсус, че държавите-членки биха могли да излязат от кризата
чрез намаляване на заплатите и отслабването на системите за колективно
10

Статията е публикувана в последния брой на сп. Social Europe Journal за 2012 г. Авторът Ronald
Janssen е икономически съветник, работещ за синдикалното движение в Брюксел. Текстът на
английски език можете да видите тук: http://www.social-europe.eu/2012/12/trade-unions-arestronger-than-they-mightthink/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+socialeurope%2FwmyH+%28Social+Europe+Journal%29
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договаряне. Старият и древен инструмент на девалвацията на националната валута
трябва да бъде заменен с девалвация на заплатите.
В Португалия, Испания и Гърция, този консенсус вече е налице. Работодателите там
сега имат няколко възможности за намаляване на заплатите. Те могат лесно да се
измъкнат от колективните трудови договори на по-високо ниво и да предоговорят
по-ниски стандарти на заплащане на фирмено равнище. Възможно е дори
мениджмънтът напълно да заобиколи представителните синдикати и стачките или
вместо това да наложат сделки с "комитети на работниците” или отделните
работници.
Във Франция, Белгия и Италия системите за формиране на заплатите, за момента,
все още са запазени, но предложенията за тяхното огъвкавяване „надничат зад
ъгъла” или вече са на масата за дискусии.
За съжаление, европейското ниво добавя сол в раната. На върха на конкурентното
препускане към гъвкавост на заплатите, което вече е в ход, Европейският съвет и
Комисията създадоха система за икономическо управление, което понастоящем
принуждава държавите-членки да влязат в това надбягване или иначе рискуват да
бъдат финансово санкционирани от Комисията.
Изводите от последния Европейски съвет продължават в тази насока. Освен
приветствано, но изключително неясно позоваване на социалното измерение на
паричния съюз, обвързаната със срокове пътна карта, която трябва да бъде
представена на Съвета през юни 2013 г., отново настоява на идеята, че държавитечленки следва да влязат в договорни отношения по отношение на
конкурентоспособността и икономическия растеж с европейските институции.
Заключенията на Съвета спират до тук, но последният доклад от председателя на
Съвета (написан в сътрудничество с председателите на Комисията, ЕЦБ и Евро
групата) за "истинския икономически и паричен съюз" предоставя много повече
детайли.
Основната идея е да се засили европейското икономическо управление още
повече. Задълбочените прегледи по страни, предприети от ГД "Икономически и
финансови въпроси" за определени страни, идентифицирани потенциално като
намиращи се в риск от поява на макроикономически дисбаланс, ще бъдат
разпространени във всички държави от еврозоната. Специфичните за всяка страна
препоръки на Комисията в рамките на стратегията "ЕС 2020", ще формират
основата за изготвянето на конкретни и подробни (обърнете внимание на точната
формулировка тук!) мерки в тези договорни споразумения за реформа. Крайната
цел на всичко това е да се разгледат и да се премахнат съществуващите и досадни
"липси на гъвкавост (закостенялости)", с които по друг начин би било трудно да се
справим на нивото на националната демокрация.
Заплатите и системите за колективно договаряне се възприемат като една от тези
"липси на гъвкавост (закостенялости)". Това е напълно ясно от специфичните
препоръки за отделните страни за 2012, когато Комисията открои 16 държави
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членки. Тези 16 държави членки бяха призовани да реформират своите системи за
индексиране на заплатите, да отслабят секторните системи за договаряне и да
децентрализират договарянето към фирмено ниво, да ограничат увеличението на
минималните заплати и да увеличат гъвкавостта на заплатите в долния край на
скалата на заплащане. Ако тези препоръки станат част от влязъл в сила договор
между Комисията и държавите-членки, тогава социална Европа окончателно ще
си отиде.
Синдикатите могат да отвърнат на удара
В същото време, има нещо странно със заключенията на Съвета. До съвсем
неотдавна, европейският елит имаше намерение за нов международен договор
или промяна на самия Европейски договор. По този начин ще могат бъдат
подкрепени интервенциите в заплатите на най-високо правно равнище.
Това вече не е така. Съветът през декември внезапно промени насоката и реши, че
тези договорни споразумения за реформа ще бъдат изготвяни от Комисията, като
се използва вторичното законодателство. Тук две неща са от особен интерес за
синдикатите и тяхната стратегия за защита на системите за договаряне.
Първо, слухът, който чувахме из коридорите на ГД "Икономически и финансови
въпроси" е, че европейският финансов елит би предпочел да върви към промяна в
самия Договор. По този начин, щеше да се заличи всяко съмнение по отношение
на това дали европейската намеса в националните системи на заплащане наистина
са законни. Но европейските политици се въздържаха от това, защото промени в
Договора предполагат национални консултации и, в някои случаи, референдуми.
Елитът не беше сигурен дали националните демокрации биха били склонни да
прехвърлят компетенции за нещо от толкова решаващо значение като
формирането на заплатите на технократската Комисия. Те се страхуваха от
враждебната реакция на народите срещу създаването на европейска суперсила,
която би се възприемала като работеща в интерес на бизнеса и имаща официална
компетентност да отменя решения на националните политици и националните
социални партньори.
На второ място, посоченото също потвърждава анализа на синдикатите, че
системата на европейското икономическо управление, особено по отношение на
заплатите, е изградена върху нестабилни правни основания. Правните служби на
Комисията може да претендират, че членовете от Договора относно общите
икономически насоки осигуряват основание Комисията и Съветът да навлизат в
сферата на заплатите. Въпреки това, властта да се препоръчва, не е същото като
властта за налагане на политика и, доколкото се отнася до санкциите,
максималната санкция, предвидена в Договора за неспазване на общите насоки на
икономическата политика е, че Комисията трябва публично да информира за
факта, че дадена държава членка не е успяла да следва нейните съвети.
Европейското икономическо управление, с неговите финансови санкции и
гласуването с квалифицирано мнозинство, не е в съответствие с Европейския
Договор.
34

Европейските синдикати могат да базират стратегията си на това. Когато Комисията
разработва проект за нови икономически регулации, като договорните
споразумения за реформи, споменати по-горе, синдикатите трябва да се уверят, че
регламентът съдържа "предпазна клауза по заплатата" и че правното основание на
тези разпоредби отчита онези членове от Договора, които защитават заплатите и
социалния диалог.
Когато влизат в диалог по заплатите с европейските институции, независимо дали
това е Европейски социален диалог, мaкро икономически диалог или новата Група
за мониторинг на заплатите, наскоро предложена в Пакета за заетост на Комисията,
синдикатите трябва систематично да наблягат на границите на конституционността,
с цел укрепване на своята позиция и положение вътре в този институционален
диалог.
Накрая, липсата на убедителна правно основание в Договора може да бъде
свързана с други правни инструменти. Натискът върху държавите-членки за
намаляване на минималната работна заплата и омаловажаването на институциите
за колективно договаряне не само надхвърлят границите на компетентност на
Съюза, но са също така и в дълбок конфликт с конвенциите на Международната
организация на труда и Хартата на основните права на Съвета на Европа. Трябва да
се възползваме и да не изпускаме институционалните възможности за
разработване на широка и всеобхватна правна стратегия срещу негативните
европейски интервенции по отношение на заплатите.
Договорът за Европа защитава автономността на социалния диалог и заставя
Европейския съюз да зачита националните системи на индустриални отношения.
Това, заедно със силата на синдикатите, идваща от техните членове, които гласуват
в избори, предлага възможност за синдикатите да се изправят срещу диктата на
Комисията по отношение на заплатите и отново да отвоюват каузата на
европейската интеграция от фанатичните привърженици на конкуренцията,
основана на намаляващи заплати.
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НОВИНИ ОТ МКП
27 февруари 2017 г. МКП започва дискусия и
консултации със своите организации членки по
бъдещето на труда за нов договор за глобалната
работна сила
Дискусиите ще продължат през цялата 2017 г. и ще приключат с разработване на
политическа рамка за действия. МКП представи дискусионен документ "Бъдещето
на труда: глобално споразумение”, приет от Генералния съвет на МКП, който
поставя дебата по този въпрос твърдо в контекста на основните цели на
международния синдикализъм: борба с неравенството и дискриминацията,
гарантиране на достойни условия на труд за всички, насърчаване на устойчивостта
и мира и прилагането на върховенството на закона навсякъде за защита на правата.
Накратко, в представения от МКП документ се посочва:
Днес, когато цифровите платформи се популяризират като нов начин за получаване
на доходи, някои стари аргументи се появяват отново. Пропагандира се, че gig
икономиката е вълнуваща и овластяваща, което позволява на работниците да
поемат отговорност. В същото време, „споделената икономиката " предполага, че
всеки има полза от средства за производство и потребление на общността. Това,
което разбира се, не е казано е, че gig икономиката и споделената икономиката
означават, че се очаква работниците да се откажат от трудовите си договори и
социалното осигуряване и да забравят за такива понятия, като редовен работен
график, при който работата, семейството и свободното време могат да бъдат
балансирани. Регламентите се считат като вече неподходящи, само защото стоките
и услугите се доставят чрез посредничеството на приложение или уеб платформа.
Работниците, които предоставят услуги чрез компании като Uber или Upwork, са
оставени сами да плащат за своите социални осигуровки, данъци и обучение всичко това, въпреки че нямат контрол върху ценообразуването, условията на труд,
безопасността или личните им данни. Те се конкурират помежду си за нередовна и
непредвидима работа. Тези, които притежават платформите, жънат милиарди от
този модел, подпомогнати отчасти от тайните връзки с политици на различни нива
на управление.
Днес работата за онлайн платформа (включително работата на поискване и
работата в тълпа) представлява само малка част от заетостта. Но няколко големи
играчи, подкрепени от милиарди долари в рисков капитал, премахнаха всички
отговорности като работодатели за работниците, които наемат днес, и за много
повече, които планират да използват в бъдеще. Те гледат на тях като на бройки,
които да бъдат поддържани като алгоритми, а бъдещето на труда да е
неформалната икономика, където работодателите нямат отговорности и не плащат
данък. Те се стремят да работят извън юрисдикциите, да създават монополи и по
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този начин да разрушават ключови сектори, включително
здравеопазване, хотелиерство, финансови услуги, образование и др.

транспорт,

Правото на признато трудово правоотношение е основна битка по света и
работниците на опосредствани от платформите работни места отново се борят в
много страни. Те се организират във и извън съществуващите синдикални
структури, за да искат по-добри условия на работа, справедливи доходи,
колективно представителство и права, които им се отнемат поради липсата на
трудово правоотношение. Независимо от забележителния напредък на редица
места, местните вълни на организиране, политическите кампании и съдебните
дела от страна на и от името на тези работници се сблъскват с привидно бездънна
яма, пълна с пари, които основните играчи са готови да използват, за да им
попречат да постигат правата си като работници.
В много страни членовете на МКП и членуващите в тях синдикати участват активно
в организирането и провеждането на кампании по повод на работата чрез
цифрови платформи и в разработването и прилагането на стратегии за бъдещето
на труда като цяло. Повече контакти и обмен по тези въпроси между синдикатите
биха били полезни за всички и това е област, в която МКП може да предостави
помощ.
Традиционните компании също започват да възлагат работа навън чрез платформи,
насърчавайки дъмпинга на заплатите и избягването на отговорности. Някои от тях
инвестират значителни суми в проектите на играчи, работещи в цифрова
икономика. Сега е необходимо да се спре създаването на бъдещи прецеденти за
дерегулиране и несигурна работа, за да се избегне заразата и "кладата на
регулациите".
Основният въпрос е в чий интерес се разгръщат технологиите по такъв начин, че да
се създаде императив за дерегулиране на пазарите на труда. Това е свързано с
нови бизнес модели, които трябва да бъдат подложени на конкуренция, данъчни и
инвестиционни стандарти, за да се предотврати прекомерната пазарна мощ и
потенциалните рискове за световната икономика като цяло. По същия начин,
регулаторните рамки за данните и за използването на алгоритми трябва да бъдат
подходящи, за да защитят работниците и обществото като цяло.
Правителствата трябва да бъдат принудени да признаят, че трябва да отговарят на
въпросите за това "какво е бизнес" и какви условия трябва да спазват
предприятията, за да изпълнят условията за предоставяне на социален лиценз за
работа и след това да въведат необходимите разпоредби. Алтернативата е бързо
разрастващото се неформализиране на света на труда с опустошителни последици.
Нашата стратегия трябва да включва действия на няколко фронта, организиране на
работниците, като се гарантира, че правителствата приемат необходимостта от
регулиране, провеждане на съдебни дела в съответствие със съществуващите
закони, развитие на социален диалог и преговори и договаряне на резултати,
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които ще използват потенциала на технологичните иновации за всички, а не за
малкото, които днес се възползват от предимствата на дигитализацията.
Социалният диалог работи. Правителствата, синдикатите и бизнесът трябва да
използват този инструмент, за да гарантират, че бъдещето на труда се основава на
достоен труд, при който се спазват универсалните права и се реализират следните
амбиции:


Създаване на работни места



Минимални заплати за населението и просперитет, споделяни чрез
колективното договаряне



Прекратяване на потисничеството, корупцията и възползването от отказа за
прилагане на основните трудови стандарти



Гаранции за свобода на сдружаване и изразяване на колективния глас за
осигуряване на социалния диалог и колективното договаряне



Отчетност на правителствата и корпорациите за спазването на правата във
веригите за доставки чрез задължително спазване и прилагане на
върховенството на закона



Равенство между половете и включване на пазара на труда на жени,
младежи, мигранти и бежанци



Практики и работни места, които са благоприятни за съчетаване на работата
и семейството



Премахване на принудителния и детския труд



Безопасен труд



Универсална социална защита



Образование и обучение, включително стажове, за да се дадат на
работниците необходимите знания и умения, чрез които да формират
бъдещето на труда и да се адаптират към промените.
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НОВИНИ ОТ TUAC
15-16 февруари 2017 г. Синдикален форум на СКК
на ОИСР по дигиталната икономика. Основни
послания на синдикатите
През Февруари 2017 Синдикалния консултативен комитет на ОИСР (TUAC)
организира синдикален форум в Париж, посветен на дигитализацията и
дигиталната икономика. Основните препоръки, представени на форума са
изложени по-долу. Целта е да бъдат използвани, като ръководство, за да бъдат
включени в новия проект на ОИСР „Използване на предимствата на
цифровизацията за растеж и благоденствие“.
Справедлив преход за технологична промяна
От гледна точка на синдикатите, концепцията за „Справедлив преход” цели
"смекчаване на прехода към по-устойчиво общество и осигуряване на надежда
за способността на нулевата въглеродна икономика за поддържане на
достойни работни места и препитание за всички".
Рамката за „Справедлив преход” представлява пакет от предложения за политики,
които разглеждат различните аспекти, свързани с уязвимостта на работниците и
техните общности: несигурност по отношение на въздействието върху заетостта,
рискове от загуба на работни места, рискове от недемократични процеси на
вземане на решения, рискове от регионален или местен икономически спад.
Въпреки че тази рамка първоначално беше разработена от синдикатите в контекста
на климатичните промени, основните й принципи са валидни и се отнасят и до
технологичните промени и дигитализацията на икономиката.
Основните принципи за осъществяване на справедлив преход включват:
 Значителни инвестиции, водещи до намаляване на въглеродните емисии,
високо качество, достойни работни места
 Изследвания и ранна оценка на въздействието върху социалната сфера и
труда;
 Социален диалог и консултации
заинтересованите страни;

със

социалните

партньори

и

 Активни политики на пазара на труда, включително обучение и развитие на
уменията;
 Социална защита, в това число гарантиране на получаването на пенсии;
 Възраждане на общността и изготвяне на планове за диверсификация на
икономиката
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Регулаторни пропуски в цифровата икономика
Актьорите в цифровата икономика са сред основните движещи сили на
цифровизацията. Цифровата икономика е различна, тъй като се основава на
трансгранични потоци от данни, мрежови ефекти и мобилност на нематериалните
активи. Това предлага много възможности на напълно цифровизирания бизнес да
упражнява регулаторен арбитраж между юрисдикции, което пораждат
загриженост по отношение на техните бизнес модели. Регулаторните
предизвикателства варират от данъчно облагане до корпоративно управление,
конкуренция, но също така и транспорт, жилища и др. В някои случаи може да се
твърди, че неспазването на местните или националните разпоредби е неразделна
част от тези бизнес модели, когато те са организирани по такъв начин, че да
извличат полза от монополните ситуации и да задвижват последваща дерегулация.
Ето защо е важно да се има предвид, че:
 Докато "качеството" на регулаторните рамки може да бъде подобрено в
светлината на процеса на цифровизация, от самото начало цифровата
икономика е тази, която трябва да се адаптира към регулирането, а не
обратното.
 Извън изпълнението на Плана за действие на Г-20 / ОИСР BEPS следва да се
обмислят допълнителни данъчни мерки и реформи, специфични за
цифровата икономика, включително въвеждането на принципа на
"значително цифрово присъствие" и / или реформа на трансферното
ценообразуване към единното данъчно облагане .
 "Еднорозите" – цифров бизнес с пазарна оценка над 1 млрд. долара, които
остават частни, трябва да отговарят на стандартите за корпоративно
управление и отчетност, които са подходящи за целта и са съизмерими с
пазарната им мощ.
 Органите за защита на конкуренцията трябва да бъдат оправомощени да
противодействат на риска от прекомерна пазарна мощ и създаване на
квазимонополи на многоканален цифров бизнес.
 Предимствата на равнопоставеността са необходими, за да се даде
възможност и други компании да развиват бизнеса си чрез цифровизация,
включително МСП и в глобалните региони.
 Интернет е глобално обществено благо, изградено върху отвореността на
интернет, оперативната съвместимост и неутралността на мрежата.
Оформяне на дигиталните и иновационни процеси
Пълният потенциал на дигиталните иновации трябва да се използва посредством
всеобхватни стратегии, които свързват социалната, иновационната политика и
дигиталната икономика. В тяхното изработване трябва да вземат участие
социалните партньори. Нарастването на технологичната конвергенция заедно с
надмощието на интернет, като технология с общо предназначение, изисква
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прилагането на проактивни политики , които да са насочени към преодоляване на
капсуловането и споделяне на идеи и ресурси
Първостепенна цел трябва да бъде да се насърчи напредъкът, а не
дезинтеграцията. Дигиталните иновации трябва да се използват за укрепване на
иновационния капацитет на икономиките, устойчивост и създаване на работни
места и да бъде базиран на:
Иновационни системи, които са разработени съвместно със социалните партньори,
при определяне на условия и буфери за адаптиране , включително и чрез
промишлено сътрудничество и отворени иновационни мрежи.
Развитието на дигитализацията трябва да е насочено към укрепване на
иновационен капацитет на икономиките, устойчивост, създаване на работни места
и да бъде базирано на:
 Иновационни системи, които са разработени въз основа на развит социален
диалог, при определени условия за адаптиране към последиците от
дигитализацията;
 Ефективно използване на ресурсите и опазване околната среда;
 Правила за правата върху интелектуалната собственост, които
предотвратяват създаването на частни монополи и гарантира справедливо
разпределение на печалбите създадена от дигиталната технологии по
веригата на доставки;
 Нарастване на публичните инвестиции в научна и развойна дейност(ВУЗ,
научни институти, отделни учени)
Въвеждането на нови технологии трябва да се основава на:
 Отворени и универсални стандарти (регулаторни, технически и етични
стандарти) и най- добри практики;
 Гаранции за нецифрово архивиране в случай на системи сривове;
 Надеждни системи за оценка и управление на риска основани на принципа
за предпазливост, за да гарантират, че всички нови цифрови процеси и
мрежи между хора машини и сензори са безопасни, бързи и надеждни;
Качествени работни места в дигиталната икономика
В контекста на нарастващото социално неравенство и загуба на работни места са
необходими активни макроикономически политики, комбинирани с политика на
пазара на труда да се създадат нови подходящи работни места, в съответствие с
иновациите и промишлени стратегии и да се предотврати по-нататъшна
поляризация.
Качествените работни места са в пряка връзка с осигуряване на свобода на
договаряне, липса на дискриминация, справедливо заплащане, сигурност на
работното място и добри условия на труд
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Справедлив преход към дигитална икономика и съхраняване на заетостта може да
се осигури чрез:
-

Създаване или поддържане на работни места в професии, които са помалко отворени за автоматизация и дигитализация.

-

Интегриране на разпоредби относно дигитализацията и разпространението
на технологии в колективните трудови договoри, системите за информиране
и консултиране на фирмено равнище и глобалните споразумения.
Гарантиране участието на синдикатите в процеса на въвеждане на нови
технологии в предприятието.

-

Гарантиране на стриктното спазване на работното време, правилата
гарантиращи здравословни и безопасни условия на труд

-

Регулиране на гъвкавата заетост, така че да се предотвратят злоупотреби и
все пак да се улесни правото да се работи от разстояние.

Отчитане на предизвикателствата на работата чрез онлайн платформи
Предизвикателствата, произтичащи от работата чрез онлайн платформи - както при
работата на поискване, така и при наемането от тълпа, са широко признати. За сега,
не е направена обаче съществена крачка от бизнес моделите, свързани с
намаляване на разходите за труд, които често създават несигурна работа. Работата
чрез платформа са широко разпространени и се отнасят до всички сектори, умения
и равнища на заплащане, физическа и онлайн работа. Политиките трябва да
гарантират, че:
 Работниците, които на практика са зависими от един работодател (в този
случай посредника на платформата) или от група работодатели (няколко
платформи или контрактори), имат безусловно право на трудови договори,
включително минимална заплата, заплащане и стандарти за БЗР,
минимален платен отпуск по болест, платен отпуск и отпуск по майчинство /
бащинство, вноски за социално осигуряване, включително за пенсия,
безработица и здравно осигуряване.
 Всички работници имат право на организиране, както и да предприемат
колективни действия и да създават консултативни механизми като
противотежест на вертикалното вземане на решения от някои платформи
(включително едностранно ценообразуване и промени в условията за
предоставяне на услугите), като по този начин преоценяват националното
конкурентно право, при което работниците не могат да се присъединят към
синдикат.
 Органите са упълномощени да откриват, възпират и санкционират
прикритите трудови правоотношения и зависимата самостоятелна заетост и
да изискват разкриване на данни за платформата, за да се даде възможност
за мониторинг на трансграничното наемане и работното време, като
същевременно се защитава неприкосновеността на личните данни.
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 Изплащат се почасови минимални ставки на възнагражденията, които не са
под равнището на националните минималните заплати или договорените
заплати, след като всички вноски на работниците и разходите, свързани с
изпълняваните задачи, са приспаднати, за да предпазят работниците от
практики на неплащане и дъмпинг на заплатите в резултат на световна
конкуренция за онлайн задачи.
 Схемите за социална защита са универсални и преносими, ако е
необходимо, са изградени на основата на планове на множество
работодатели и отчитат спецификата на платформената икономика,
включително нередовното заплащане на вноските и по-нисък праг за достъп
до обезщетения.
 Правото да се прехвърлят сметките на работниците онлайн (класации и
профили), по тяхно желание, е гарантирано и са създадени разпоредби,
които позволяват на работниците да се ангажират с други платформи и с
отделни клиенти, стига да бъдат третирани като независими изпълнители.
 Въведени са насоки за деактивиране на сметките на работниците и е
признато правото за отказ от работа по основателни причини , както и са
създадени механизми за разрешаване на спорове и оплаквания.
Развитие
на
уменията
и
ефективни
системи
за
обучение
За да се следва динамиката на цифровизацията, политиците и социалните
партньори трябва да предложат на работниците подходящо обучение за всички
възрастови групи и сектори чрез:
 Предоставяне на гаранция за обучение на всички работници и осигуряване
на непрекъснато обучение на работното място и укрепване на системите за
професионално образование и обучение също и за работници на
нестандартни работни места.
 Насърчаване
на
междудисциплинарни
умения,
включително
фундаментални знания, цифрова грамотност, познавателни и социални
умения.
 Осигуряването включването на нови квалификационни нужди в
колективните споразумения за обучение и рамки за оценка, включително за
електронно обучение.
 Насърчаване на записването в програмите за ПОО, свързани със STEM и ИКТ,
и в програми за висше образование, включително кодиране, особено за
жените.
 Осигуряване на адекватен платен (и при необходимост субсидиран) пълен
или непълен отпуск за обучение и право на връщане на работа на пълен
работен ден.
 Актуализиране на учебните планове на системите за образование и
обучение за всички възрастови групи в консултации със синдикатите на
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учителите и социалните партньори и подкрепа и финансиране на
допълнително обучение на учителите и отделяне на време за това.
 Обсъждане и предвиждане на бъдещи нужди от компетенции, поспециално в Съветите за умения.
Предвиждане на промените
Предвиждането на промените произтичащи от дигитализацията и дигиталната
икономика изискват поглед отблизо върху начина, по който ще повлияе на
заетостта и структурата на пазара на труда. Подходът на изследване трябва да е
фокусиран. Да се отчита въздействието върху конкретни умения, а не върху
професии. Да се оцени въздействието на дадените технологии в частност и след
това общото им въздействие. При предвиждането на промените трябва да се
следят следните показатели;
 Ръст на производителността( общ и специфичен за отделните сектори), ръст
на БВП и делът на дигиталната икономика;
 Характеристики на всеобхватни системи за иновации;
 Производство и обслужване на системи, околна среда, вериги от световен
мащаб и общества;
 Нови бизнес модели;
 Пазарни дялове и разпределяне на богатството в дигиталната икономика;
 Автоматизирани или
дигитализацията;

модифицирани задачи чрез увеличаване на

 Количествени и качествени промени в общата заетост;


Растеж и промяна в специфични за секторите работни места;

 Нови форми на заетост;
 Потребности от нови умения(в професията, в дадения сектор и като цяло);
 Потенциални медицински и здравословни въздействия при използване на
нови технологии по време на работа;
Ролята на синдикатите
Участието на синдикатите в процесите на цифровизация отразява дългогодишната
традиция на придружаване на трудещите се при предишните индустриални
революции, за да се осигури съответствие на технологичните промени и социалния
напредък. С появата на нови предизвикателства от възможна автоматизация, нови
профили на работа и от дигиталната икономика, участието на синдикатите е от
ключово значение. По този начин синдикалните дейности, подкрепени от новите
цифрови инструменти, включват:
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 Мониторинг на спазването на трудовите стандарти, в идеалния случай чрез
отворен достъп до данни и информиране на работниците за техните права
на справедливи заплати, здравни грижи, пенсии, обезщетения за
извънреден труд и отговорност на работодателите чрез колективни трудови
договори.
 Сключване на колективни споразумения и ангажиране чрез представители
на работниците по отношение на въвеждането и използването на нови
технологии на работното място въз основа на установените права на
информиране и консултиране.
 Организиране на хората с нови професии и професии, които са във възход.
 Изграждане на капацитет за организиране на самостоятелно заетите лица и
на работещите в нестандартната заетост в цифровата икономика чрез
използване на инструменти за цифрова комуникация за участие в
колективни действия.
 Създаване на платформи за обмен на информация и най-добри практики.
 Интегриране в иновационни екосистеми и консултативните съвети по
национални иновации на националните дискусии за иновациите и
индустриалната политика и участие в екосистемите на уменията и
предоставянето на обучение на работното място и професионално
образование и обучение.
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НОВИНИ ОТ ЕКП
8 март 2017 г. Подписано автономно рамково
споразумение на европейските социални партньори
за активно остаряване и междупоколенчески подход
След деветмесечни преговори европейските социални партньори, BusinessEurope,
UEAPME, CEEP и ЕКП (и Комитетът за връзка EUROCADRES / CEC) в контекста на
работната си програма за периода 2015-2017 г. и в отговор на предизвикателствата,
произтичащи от демографските промени подписаха Рамково споразумение за
активно остаряване на възрастните хора и междупоколенчески подход 11 .
Споразумението цели да се осигури здравословна, безопасна и продуктивна
работна среда и организация на труда, за да се даде възможност на работниците
от всички възрасти да останат на работа до законната възраст за пенсиониране,
както и да се улесни предаването на знания и опит между поколенията на
работното място и да се вземат предвид променящите се национални
демографски и трудови реалности.
Европейските социални партньори отбелязват, че е необходимо да се въведат
мерки, където е необходимо, на национално, секторно и / или фирмено равнище,
за да се улесни по-възрастните работници да участват активно и да останат на
пазара на труда до законоустановената пенсионна възраст и същевременно да се
вземат мерки, за да се облекчат преходите между поколенията в контекста на
висока безработица сред младите хора.
Тези мерки следва да са насочени към значително подобряване на способността на
работниците от всички възрасти да останат на пазара на труда, здрави и активни до
достигане на законната пенсионна възраст, както и към укрепване на култура на
отговорност, ангажираност, уважение и достойнство на всички работни места, като
работниците се оценяват като важни, независимо от възрастта. Това Рамково
споразумение представлява приносът на социалните партньори към политиките на
ЕС (включително законодателството за недискриминация) и действията, които вече
са разработени за подпомагане на активното остаряване и междупоколенческия
подход. Поради това, Споразумение има за цел да надгради и да подобри мерките
и подходите, които съществуват в различни контексти в цяла Европа. То очертава
инструментите / мерките, които трябва да бъдат взети предвид от социалните
партньори и / или ръководителите на човешките ресурси в контекста на
националната демографска ситуация и реалностите на пазара на труда и в
съответствие с националните практики и процедури, специфични за социалните
партньори.
11

Пълният
текст
на
Споразумението
на
английски
език
е
достъпен
на
https://resourcecentre.etuc.org/spaw_uploads/files/framework_agreement_on_active_ageing_003.pdf.
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Рамковото споразумение се основава на принципа, че осигуряването на активен
живот на възрастните хора и подходът между поколенията изискват споделен
ангажимент от страна на работодателите, работниците и техните представители.
Социалните партньори са наясно с факта, че успешното разрешаване на
предизвикателствата, произтичащи от демографските промени, не зависи
изключително от действията им. Европейските и националните публични органи и
другите участници имат отговорности по отношение на осигуряването на рамка,
която насърчава активното остаряване и междупоколенческия подход.
С това автономно споразумение европейските социални партньори установяват
обща рамка за действие, насочена към:
• Повишаване на осведомеността и разбирането на работодателите, работниците и
техните представители относно предизвикателствата и възможностите,
произтичащи от демографските промени;
• Предоставяне на работодатели, работници и техните представители на всички
нива на практически подходи и / или мерки за ефективно насърчаване и
управление на активното стареене;
• Осигуряване и поддържане на здравословна, безопасна и продуктивна работна
среда;
• Насърчаване на новаторски подходи, основани на жизнения цикъл, за
осигуряване на продуктивни и качествени работни места, които да позволят на
хората да останат на работа до достигане на законната възраст за пенсиониране;
• Улесняване на обмена, взаимното сътрудничество и насърчаването на конкретни
действия за трансфер на знания и опит между поколенията на работното място
Социалните партньори на подходящите нива имат за цел да постигнат работна
среда, която позволява на работниците от всички поколения и възрасти да работят
заедно, за да засилят сътрудничеството и солидарността между поколенията. Едно
средство за постигане на това е взаимното предаване на знания и опит между
работниците от различни възрастови групи. Всички работници трябва да се
оценяват според способностите, уменията и знанията си, независимо от възрастта,
да се избягват стереотипите и да се преодоляват бариерите между възрастовите
групи, където те съществуват.
Инструментите / мерките за постигане на солидарност между поколенията могат,
наред с другото, да включват:
• Разпределяне на задачите според способностите / уменията / знанията;
• Схеми за обучение/ наставничество / коучинг за посрещане и въвеждане на
младите работници в тяхната работна среда, включително разработване на пътеки,
които да им позволят да реализират своя потенциал.
Програми за трансфер на знания и умения, както от по-младите към повъзрастните работници, така и от по-старите към по-младите работници,
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включително ИКТ и цифрови умения, преносими умения, умения за връзки с
клиенти, според случая;
• Създаване на банки на знанието, които да обхващат специфично ноу-хау и
професионалната интелигентност, създадени в рамките на предприятието, и да ги
предават на новодошлите;
• Повишаване на осведомеността относно значението на позитивната позиция по
отношение на възрастта и насърчаването на възрастовото многообразие,
включително разглеждане на различни възможности за равновесие между
възрастовите групи в екипите;
• Сътрудничество с образователни институции или обществени служби по
заетостта за облекчаване на прехода към и в рамките на пазара на труда.
Това рамково споразумение е самостоятелна инициатива и резултат от
преговорите между европейските социални партньори като част от петата им
многогодишна работна програма за периода 2015-2017 г. "Партньорство за
приобщаващ растеж и заетост". В контекста на член 155 от Договора това
автономно европейско рамково споразумение задължава членовете на
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP и ETUC (и на Комитета за връзка EUROCADRES /
CEC) да насърчават и прилагат инструменти и мерки, когато е необходимо на
национално, И / или на ниво предприятия, в съответствие с процедурите и
практиките, специфични за социалните партньори в държавите-членки и в страните
от Европейското икономическо пространство.
Въвеждането на настоящото споразумение ще бъде извършено в рамките на три
години след датата на подписване на настоящото споразумение. Организациите
членки ще докладват за прилагането на това споразумение на Комитета за
социален диалог. През първите три години след датата на подписване на
настоящото споразумение Комитетът за социален диалог ще подготви и приеме
годишна таблица, обобщаваща текущото изпълнение на споразумението.
Пълният доклад за предприетите действия за въвеждането на Споразумението ще
бъде изготвен от Комитета за социален диалог и приет от европейските социални
партньори през четвъртата година. При липса на докладване и / или прилагане
след четири години и след оценка и с помощта на Комитета за социален диалог
европейските социални партньори ще предприемат съвместни действия с
националните социални партньори на съответните страни, за да идентифицират
най-добрият начин за изпълнение на това рамково споразумение в национален
контекст. Страните, подписали споразумението, оценяват и преразглеждат
споразумението по всяко време след пет години след датата на подписване, при
поискване от една от тях. В случай на въпроси относно съдържанието на това
споразумение участващите организации членки могат съвместно или отделно да се
обърнат към подписалите страни, които ще отговорят съвместно или поотделно.
Това Рамково споразумение е самостоятелна инициатива и резултат от
преговорите между европейските социални партньори като част от петата им
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многогодишна работна програма за периода 2015-2017 г. "Партньорство за
приобщаващ растеж и заетост". В контекста на член 155 от Договора това
автономно европейско рамково споразумение задължава членовете на
BUSINESSEUROPE, UEAPME, CEEP и ETUC (и на Комитета за връзка EUROCADRES /
CEC) да насърчават и прилагат инструменти и мерки, когато е необходимо на
национално, И / или на ниво предприятия, в съответствие с процедурите и
практиките, специфични за социалните партньори в държавите-членки и в страните
от Европейското икономическо пространство.
Въвеждането на настоящото споразумение ще бъде осъществено в рамките на три
години след датата на подписване на настоящото споразумение. Организациите
членки ще докладват за прилагането на това споразумение на Комитета за
социален диалог. През първите три години след датата на подписване на
настоящото споразумение Комитетът за социален диалог ще подготви и приеме
годишна таблица, обобщаваща текущото изпълнение на споразумението.
Пълният доклад за предприетите действия за въвеждането на Споразумението ще
бъде изготвен от Комитета за социален диалог и приет от европейските социални
партньори през четвъртата година. При липса на докладване и / или прилагане
след четири години и след оценка и с помощта на Комитета за социален диалог
европейските социални партньори ще предприемат съвместни действия с
националните социални партньори на съответните страни, за да идентифицират
най-добрият начин за изпълнение на това рамково споразумение в национален
контекст. Страните, подписали споразумението, оценяват и преразглеждат
споразумението по всяко време след пет години след датата на подписване, при
поискване от една от тях. В случай на въпроси относно съдържанието на това
споразумение участващите организации членки могат съвместно или отделно да се
обърнат към подписалите страни, които ще отговорят съвместно или поотделно.

30 март 2017 г. ЕКП: Позиция „За модерна Директива
за Европейските работнически съвети в дигиталната
ера”
ЕКП отчита факта, че са изминали 20 години от въвеждането в практиката на
първата Директива за ЕРС –Директива на Съвета № 45 от 1994 година (приложена
изцяло от 1996 г.), както и недостатъчните промени след приемането на
Преработената Директива за ЕРС от 2009 г. В цифровата ера новите социални,
технологични и структурни предизвикателства изискват укрепване на
инструментите на ЕРС. Цифровизацията няма да чака. Тя се случва сега. ЕРС трябва
да имат средствата за оформянето й. На основа на задълбочена дискусия със
своите членове ЕКП обобщава основните приоритети, по които следва да настоява
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за промяна на съществуващата обща европейска рамка за Европейски
работнически съвети, а именно :
- Конкретизиране на юридическия статут на ЕРС и Специалните органи за
преговори; интегриране в правната уредба на съществуващите от преди 1994 г. и
създадени на основа на доброволни споразумения ЕРС;
- Уточняване на понятието „контролирано от МНК предприятие”;
- Прецизиране обхвата на темите, обсъждани от ЕРС и конкретизиране какво се
има предвид под транснационален характер;
- Прецизиране ролята на синдикатите в процеса на функциониране на ЕРС,
подобряване координацията между различните равнища: предприятие,
национално и европейско/ транснационално равнища на представителство;
подобряване на механизмите за защита на правата по информиране и
консултиране чрез ЕРС и за избягване на произволното тълкуване на понятието
„фирмена тайна” от работодателите.

24 март 2017 г. Позиция на Европейските социални
партньори по повод 60-та годишнина от Римския
Договор
Седем десетилетия на мир и стабилност в Европа са историческо постижение.
Европейският съюз, който е съюз между народите на Европа, и стъпка по стъпка
обедини европейските държави с една обща цел, направи всичко това възможно.
Европа е изправена пред много икономически, социални и политически
предизвикателства: липса на всеобхватен, балансиран и устойчив растеж,
недостатъчна конкурентоспособност и създаване на работни места, социалното
неравенство, изключително силни миграционни потоци, въпросите на сигурността,
както и необходимостта да се предефинират отношенията между ЕС и
Великобритания. Тези предизвикателства изискват амбициозни европейски
решения. Взети заедно, Европейският съюз и неговите държави членки, разполагат
с необходимите средства за намиране на общи отговори, да покажат солидарност,
както и да предприемат действия в момент на геополитическа нестабилност,
икономически проблеми, нарастващ популизъм и екстремизъм. Само обединена
сме силни в световен мащаб.
Европейските социални партньори са твърдо убедени в бъдещето на Европейския
съюз. Популизмът, национализмът, ксенофобията, антиевропейските настроения,
изолационизмът или протекционизмът идват от лошата икономическа и социална
работа и страховете на хората за бъдещето. Това трябва да се реши чрез сериозна,
базирана на факти, прозрачна и отворена дискусия и конкретни инициативи, които
могат да подобрят ежедневието на работниците и фирмите, като по този начин се
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предотврати низходящата спирала, която ще навреди на всички. Европейският и
националният ангажимент може и трябва да вървят ръка за ръка.
Нашите социални пазарни икономики съчетават свободните пазари, частната
инициатива, икономическите свободи, свободното движение на хора и социалните
права, една добре функционираща система за социална сигурност и високо
ефективните публични услуги. Икономическото и социалното сближаване трябва
да се подобри. Особени усилия са необходими, за да се поощрят нашите младежи,
за да им предоставят перспективите за бъдещето им, за да демонстрират
предимствата на европейския проект.
Европа разполага с най-развитите социални системи в света и тя ще продължи да
ги прилага. Ние гарантираме, че европейският социален модел става по-силен и
устойчив с активната подкрепа на социалните партньори. Осигуряване на равни
възможности и преодоляване на неравенството на пазара на труда в обществото,
повишаване на равнището на участие в заетостта и социалното приобщаване, това
е част от отговора за по-големия икономически просперитет и по-добрите
резултати в социалната област в ЕС.
За един добре функциониращ социален диалог на европейско, национално,
секторно и фирмено ниво, е важно да се разработят ефективни политики, които ще
увеличат благоденствието в Европа и ще осигурят социална справедливост.
За да се увеличи просперитетът, давайки възможност за повече и по-добри
възможности за работа на всички поколения, ние трябва да направим Европа попривлекателна като място за инвестиции и създаване на работни места. След
десетилетие на недостатъчни инвестиции, увеличаването на ефективните и
продуктивните частни и публични инвестиции, ще е от съществено значение за
икономическия растеж и заетостта в настоящето и бъдещето на Европа. Когато
става въпрос за публични инвестиции ние трябва да постигнем подходящ баланс
между нуждите от стабилизиране и устойчивост чрез интелигентно прилагане на
данъчните закони. Успоредно с разширяването на т.нар. план „Юнкер” за
инвестиции, ЕС и националните усилия да са насочени към премахване на
пречките пред инвестициите, предприемачеството и създаването на работни места
в Европа.
За да обърнем посоката от относителния спад на европейската промишленост и
като се има предвид значението на производството като двигател за създаването
на растеж и работни места във всички сектори на икономиката, включително и в
услугите, ние призоваваме Европейския съюз спешно да въведе амбициозна
стратегия за индустриална политика. Основните ни конкуренти не чакат. Времето
за действие е сега.
Трябва да се насърчава високата ефективност на обществените услуги. Трябва да се
разработи спешно динамична програма за действие на ЕС за МСП. ЕС трябва да
подкрепя конкурентоспособността и иновациите, като същевременно ръководи
процесите на преход към цифрова, нисковъглеродна и цялостна икономика. Ние се

51

нуждаем също от здрава основа за модернизирани и ефикасни обществени услуги,
които да са в състояние да свържат отново гражданите и фирмите с европейския
проект, като същевременно се насърчава социалното и териториалното
сближаване.
За ефективни европейски институции е от съществено значение да има един
добре функциониращ икономически и валутен съюз и да се разработят
балансирани и ефективни европейски политики, които да се ползват от фирмите и
работниците във всички държави членки. Европа се нуждае от прозрачна,
демократична отчетност и от добре функциониращи институции. Европейските
социални партньори разчитат на Европейската комисия, на Съвета и на
Европейския парламент, за да бъде Европа обединена и да работят заедно за
подобряване на капацитета й за справяне с нуждите и очакванията на фирмите и
работниците. Ние сме готови да ви подкрепим в това начинание.

21 март 2017 г. Съвместно обръщение на
синдикатите и на организациите на гражданското
общество към Европейските лидери «Европа, която
ние искаме: Справедлива, Устойчива, Демократична
и Приобщаваща»
Отбелязвайки 60-та годишнина от подписването на Договора от Рим, ние, имаме
изключителната възможност да направим преглед на постигнатото в Европа да
момента и да преценим какво още трябва да направим, за да осигурим
устойчивото бъдеще и просперитет за всички граждани на Европа. Това е една
възможност, която ние призоваваме лидерите на Европа да не пропускат и от
която да се възползват в най-голяма степен. Решително да заемат своята
ръководна роля, да покажат своята визия и смелост да върнат Европа на пътя към
устойчиво бъдеще, гарантиращо правата на всички и уважаващо съществуващите
граници.
Ние не трябва да се задоволяваме с оценката колко е стигнала Европа от 1957 г.
досега, тогава са обединени само няколко нации, твърдо решени да излязат от
пепелта на Втората световна война и да осигурят по-спокойно и обединено
бъдеще. Днес Европейският съюз е най-голямата и най-успешната мирна
инициатива на нашето време, той е място, където европейците намират богатство
в своите културни различия и черпят сила от общите си ценности и стремежи,
гарантиращи повече стабилност, сигурност и просперитет, отколкото в много други
места по света.
Но ние не можем да си позволим да бъдем безучастни: още много трябва да бъде
направено, за да се изгради устойчив свят за сегашните и бъдещите поколения.
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Европа осъществи сериозен напредък, но обещанията от тези ранни дни все още
не са напълно постигнати и все още не сме поставили ценностите си в центъра на
развитието на Европа - демокрацията и участието, равенството и социалната
справедливост, солидарността и устойчивостта, зачитането на върховенството на
закона и човешките права -всички тези принципи бяха подкопани.
Днес гражданите поставят под съмнение причината за съществуването на
Европейския съюз, легитимността на правителства и на основните политики, както
и способността на съществуващите структури за управление да отговорят на найнеотложните предизвикателства пред обществото. В резултат на това доверието в
публичните институции рязко спада.
В тези несигурни времена, европейските граждани търсят не намаляване, а посилен акцент върху тези основни "европейските ценности". Те търсят
икономическо, социално и екологично благосъстояние. Икономическо
благосъстояние под формата на просперитет за всички и нов начин на
преразпределение на богатството. Социално благополучие чрез предоставяне на
качествени и достъпни услуги за всички и чрез укрепване на социалното
измерение, което ни обединява. Екологично равновесие, осигуряващо
здравословна околна среда, която осигурява живота на Земята и защитава нашата
чиста вода и въздух.
Ето защо Ви призоваваме, като лидери на Европа, да се откажете от този
икономически модел, който само задълбочава неравенствата, вместо да инвестира
в "социална пазарна икономика", която да работи в полза на всички хора. Сега
бедността и социалното изключване са на неприемливо високи нива и ние трябва
да се върнем към по-всеобхватни икономически политики, които да гарантират
правилно разпределение на благополучието на Европа, без същевременно да се
нанасят вреди на планетата.
Призоваваме и също решително да подкрепите възраждането на нашите основни
ценности и да инвестирате в заетостта и образованието, основани на критично и
иновативно мислене, за да бъдат защитени нашите демократични общества и за да
бъде преодоляно чувството за несигурност, усещано от повечето хора.
Призоваваме вас – лидерите на Европа, да гарантирате равенството между
половете, правата на човека, свободата на религията, демокрацията и
върховенството на закона да бъдат спазвани и уважавани както на равнище ЕС,
така и на национално равнище. Ние искаме да видим една по-гостоприемна
Европа, където приносът на всеки е добре дошъл и миграцията е призната като дар
за обществото, а не - начин за неговото обезсилване и източване.
Също така, Европа трябва да изиграе своята роля по отношение на справянето с
глобалните предизвикателства. Още по-конкретно климатичните промени
представляват екзистенциален риск за нашия свят. С тази опасност трябва да се
справим и то не само от съображения за опазване на околната среда, но също така
и с цел да се предотврати ескалация на конфликта, да се предотвратят последващи
проблеми, като например - глад и принудителна миграция.
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Въз основа на нашия призив за „Нова Европа за хората, планетата и благоденствие
за всички“ (от месец септември 2016) бихме искали да използваме възможността
на 60-та годишнина от Договора от Рим да затвърдим вярата в европейската
интеграция и да направим конкретни предложения на държавните глави и
правителствените ръководители от ЕС, тъй като именно те са отговорни за
бъдещето на Европа.
Ние призоваваме за:
- Стремеж към постигане на една Европа, която насърчава и защитава
гражданските, политическите, социалните, икономическите и културните права на
всички и която подкрепя дори хората, намиращи се извън нейните граници и
реализацията на техните права;
- Предоставяне на Програмата за устойчиво развитие Европа 2030, определяйки
Целите за устойчиво развитие и принципите, които са в тяхна подкрепа,
принципите, на които ЕС и националните политики се основават;
- Пълно приложение на Споразумението от Париж посредством подобряване на
енергийната ефективност и ускоряване на справедливия и устойчив преход към
чиста и достъпна енергия от възобновяеми източници, с цел да се запази
глобалното затопляне далеч под 2° C и продължаване на усилията за
поддържането му в рамките на 1,5° C;
- Укрепване на представителната и приобщаваща демокрация с особено участие на
хората не само по време на избори, а предоставяйки възможност на
разнообразното гражданско общество да се развива;
- Укрепване на образованието като обществена отговорност, предлагаща обучение
през целия живот за всички, с цел да се развива активно гражданство, критично
мислене, социално включване, а също и познаване на устойчивото развитие и
правата на човека;
- Преход на работещите и на индустриалните райони от настоящия икономически
модел към модерна, оживена, зелена и социално справедлива икономика, в която
се пази и цени нашия човешки и природен капитал;
- Европейски социален модел, който осигурява пълна закрила на всички работници
и служители, всички потребители, както и всички хора, живеещи в ЕС; такъв
социален модел, който реверсира разликата в благосъстоянието и който редуцира
бедността и социалното изключване;
- Европейски съюз със силен стълб на социални права, който гарантира качество на
заетостта и справедливо заплащане и който се бори срещу неравенството между
жените и мъжете, срещу дискриминацията на деца, младежи, такава, която се
базира на раса, сексуална ориентация, полова идентичност, социалноикономически статус, възраст, увреждане, малцинство или друго положение.
В условията на един свят, който търпи промени, по-бързи от всякога, европейското
единство и солидарност са точно толкова важни сега, колкото са били и преди 60
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години. Солидарността ни обедини и точно тя е единственият път напред. Нито
едно от настоящите предизвикателства не може да бъде разрешено от една
нация поотделно или една група от отделни хора.
Въпреки всичко това, налице е спешна необходимост Европейският съюз и
неговите институции да се обвържат отново с реалностите, мечтите и надеждите на
своите граждани, особено ако в дългосрочен план целесъобразността и
оцеляването на Съюза трябва да бъде гарантирано. Точно сега е моментът да се
преосмисли посоката, по която ще поемем, да се обвърже с нашите постижения и
да се поставят основите за следващите 60 години европейска интеграция.
Очакваме от вас, като лидери на Европа, да имате куража и визията да поведете
прехода към устойчива, демократична и приобщаваща Европа. Очакваме от Вас да
изслушате хората в Европа и да използвате като повод срещата на върха в Рим за
постигане на силен, съвместен ангажимент за по-добро и по-устойчиво бъдеще.

НОВИНИ ОТ ЕВРОПЕЙСКИТЕ ИНСТИТУЦИИ
Европейски семестър 2017
23 февруари 2017 г. Доклад за България за 2017 г.:
задълбочен преглед относно предотвратяването и
коригирането на макро-икономическите дисбаланси
В настоящия доклад се прави оценка на икономиката на България с оглед на
изготвения от Европейската комисия „Годишен обзор на растежа“, публикуван на
16 ноември 2016 г. В обзора Комисията призовава държавите — членки на ЕС, да
удвоят усилията си по трите приоритетни елемента на икономическата политика —
насърчаване на инвестициите, провеждане на структурни реформи и отговорна
бюджетна политика. Правейки това, държавите членки следва да съсредоточат
усилията си върху подобряването на социалната справедливост, за да постигнат
поприобщаващ растеж. В същото време Европейската комисия публикува
„Доклада за механизма за предупреждение“ (ДМП), с който се постави началото на
шестия цикъл на процедурата при макроикономически дисбаланси. Задълбоченият
преглед, който според заключенията на ДМП за 2017 г. следва да бъде предприет
за българската икономика, е представен в настоящия доклад.
Икономическите резултати се подобриха. Частното потребление беше основен
двигател за 3,6 %-ия растеж на БВП през 2015 г. и за очаквания през 2016 г. 3,3 %ен растеж. Докато износът бе силен през 2016 г., приносът на нетния износ за
растежа през 2017 г. се очаква да спадне рязко поради големия внос, продиктуван
от нарастването на търсенето на вътрешния пазар. Очаква се слабите през 2016 г.
инвестиции да наберат скорост през 2017 г. с по-доброто усвояване на средства от
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фондовете на ЕС. Продължава конвергенцията на доходите с ЕС, но в същото време
относителната позиция спрямо сходни държави остава непроменена. В
средносрочен план относително ниският потенциален растеж ограничава
конвергенцията на доходите на България. Освен това неравенството в доходите в
страната расте бързо и сега е на много високи равнища.
Фискалната консолидация се осъществява по-бързо от планираното. Смята се, че
бюджетният дефицит е намалял до 0,3 % от БВП през 2016 г. и се очаква да
продължи да намалява през 2017 г. и 2018 г. Прогнозира се структурният дефицит
да остане под 0,5 % от БВП през целия период 2016—2018 г. Условните задължения
на държавните предприятия (ДП) са основният източник на рискове за фискалните
перспективи. Очаква се публичният дълг отново да намалее от 2017 г. нататък след
временното увеличение през 2016 г.
Въпреки че условията на пазара на труда се подобриха, продължават да са налице
предизвикателства. Равнището на безработицата се очаква да спадне още до 7,1 %
през 2017 г. (от 7,7 % през 2016 г.), което е много под средното за ЕС, като в същото
време бързото нарастване на заплатите до момента не изглежда да се е отразило
отрицателно на конкурентоспособността. Неблагоприятните демографски
тенденции и структурните проблеми, като например високата дълготрайна
безработица, високите равнища на икономическа неактивност и ограниченото
включване на младите хора, са основни пречки пред нормалното функциониране
на пазара на труда.
Финансовият сектор показва положителни тенденции въпреки оставащите
слабости в счетоводния баланс. Основните показатели на банковия сектор се
подобриха след напрежението, което се наблюдаваше през 2014 г. Кредитирането
на частния сектор показва начални признаци на възстановяване, и по-специално
кредитирането на домакинствата. Въпреки положителните тенденции като цяло,
прегледът на качеството на активите и тестовете за устойчивост на банковата
система разкриха недостатъци в някои части от сектора, които остава да бъдат
отстранени.
Като цяло България постигна известен (1) напредък в изпълнението на
специфичните за всяка държава препоръки за 2016 г. Правителството постигна
съществен напредък по приключването на анализа на счетоводния баланс и
тестовете за устойчивост на застрахователните предприятия, както и анализа на
активите на частните пенсионни фондове. Известен напредък бе отбелязан в
подобряването на събирането на данъците и намаляването на размера на
неформалната икономика, приключването на прегледа на качеството на активите и
тестовете за устойчивост на банките, в укрепването и интегрирането на социалното
подпомагане и активните политики по заетостта и в подобряването на процедурите
за обществените поръчки. Ограничен напредък бе постигнат по отношение на
последващите действия във финансовия сектор и подобряването на банковия и
небанковия надзор, предоставянето на качествено образование на групите в
неравностойно положение, подобряването на ефективността на здравеопазването,
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установяването на насоки и критерии за определянето на минималната работна
заплата, разширяването на обхвата и адекватността на схемата на общия
минимален доход и реформата на нормативната уредба за обявяване в
несъстоятелност.
Що се отнася до напредъка по постигането на националните цели по стратегията
„Европа 2020“, България изглежда доста напред в постигането на своите цели за
намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на дела на енергията
от възобновяеми източници. Бяха предприети мерки за подобряване на
енергийната ефективност, но потреблението на енергия продължи да се отклонява
от индикативните национални цели. България отбеляза напредък в областта на
заетостта и висшето образование, но целите на стратегията „Европа 2020“ все още
не са постигнати. Ситуацията обаче се влоши по отношение на целите относно
преждевременното напускане на училище и намаляването на бедността.
Основните заключения от задълбочения преглед, съдържащ се в този доклад и
свързаните с него политически предизвикателства, са, както следва:
Въпреки че стабилността на банковия сектор като цяло се увеличи, някои зони със
слабости представляват риск за цялата система. Капиталовата адекватност,
покритието на рисковете и ликвидността се подобриха, а прегледът на качеството
на активите и тестовете за устойчивост показаха като цяло стабилни резултати. Към
някои институции обаче трябва да се подходи с особено внимание, като сред тях е
една банка от системно значение. Намирането на решение за активите, чиято
стойност е трудно определима, и прекратяването на нездравите бизнес практики,
включително кредитирането на свързани лица и сделките между тях, продължават
да бъдат основни предизвикателства за властите.
Потвърдиха се някои слабости в застраховането и пенсионните фондове и техния
надзор. Независимите прегледи в двата сектора сочат, че те като цяло са стабилни.
Въпреки това бяха открити слабости в някои застрахователни предприятия и групи.
Поради това надзорният орган поиска първи кръг от последващи действия.
Установените в прегледите допълнителни рискове, включително инвестициите
между свързани лица, кръстосаните участия и някои презастрахователни договори,
продължават да бъдат основни предизвикателства пред властите. Освен това в
прегледа не се оценява изцяло груповата сила на някои застрахователни
предприятия, което води до допълнителни неясноти, които трябва да бъдат
разрешени от надзорния орган.
Въпреки протичащото в момента намаляване на задлъжнялостта високото
равнище на частния дълг, по-голямата част от който включва заеми за нефинансови
предприятия, продължава да бъде проблем. Големият корпоративен дълг на
България може да се отрази отрицателно на средносрочните перспективи за
растеж. Намаляването на високото равнище на корпоративна задлъжнялост бе
ограничено от закъснялото приемане на реформите на нормативната уредба за
несъстоятелността, както и от липсата на „дълбок“ пазар за продажба на
необслужвани корпоративни заеми.
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Оставащите слабости на пазара на труда продължават да затрудняват растежа.
Въпреки че показателите на пазара на труда се подобряват, налице е неизползван
потенциал за заетост с високо равнище на икономическа неактивност, дълготрайна
безработица и млади хора, които не участват в никаква форма на заетост,
образование или обучение. Активните политики на пазара на труда за тези групи
не са достатъчно целенасочени. Освен това трайно високият дял на
недекларирания труд нарушава функционирането на пазара на труда и намалява
данъчните приходи. Липсата на механизъм за определяне на минималната
работна
заплата
създава
икономическа
несигурност.
Допълнителни
предизвикателства представляват несъответствията между търсените и
предлаганите умения на пазара на труда, в секторите и в регионите, както и
силното отражение на родителството върху заетостта сред жените (отчасти поради
слабото предлагане на грижи за деца). Освен това недостатъчното предлагане на
качествено образование, слабото участие в схеми за учене през целия живот, както
и социалните различия пораждат предизвикателства. Броят на центровете за
заетост и социално подпомагане се увеличава, но ефективното интегриране на
услугите все още е ограничено.
Други основни структурни въпроси, анализирани в този доклад и сочещи
конкретни предизвикателства за българската икономика, са следните:
Поддържането и укрепването на усилията за борба със сивата икономика
продължават да бъдат ключово предизвикателство. От 2015 г. насам се е
подобрило събирането на данъци, особено на косвените данъци. Въпреки това
сивата икономика и недекларирания труд остават разпространени. Освен това
административната тежест, свързана с данъчното облагане, остава голяма, а
мерките за подобряване на данъчната администрация все още са ограничени.
Образователната система не осигурява напълно на учащите се необходимите им
умения, а достъпът до качествено образование е неравнопоставен. Делът на
учениците, срещащи сериозни трудности по четене, математика и точни науки,
според констатациите от 2015 г. по програмата PISA, остава един от най-големите в
ЕС. Въпреки че финансирането за образование постепенно се увеличава, то остава
ниско в сравнение с останалата част от ЕС. Децата от семейства с по-нисък
социално-икономически статус, особено от ромски семейства, не се ползват с
равни възможности за образование, включително в ранна детска възраст. Това има
дългосрочни последици за тяхното социално приобщаване и пригодност за заетост.
Въпреки това с изпълнението на Закона за предучилищното и училищното
образование започна основната образователна реформа. Професионалното
образование и обучение е в процес на реформиране, но неговото качество, както и
сътрудничеството с бизнеса и социалните партньори са недостатъчни.
Основаващото се на резултатите финансиране за висшето образование има за цел
да подобри неговото качество и практическата му насоченост към нуждите на
пазара на труда.
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Сред основните предизвикателства в здравеопазването са ограничената
достъпност, недостатъчното финансиране, емиграцията на медицински персонал и
неефективността на здравеопазването. По-специално, публичните разходи за
здравеопазване са малки в сравнение със средните за ЕС, въпреки че те са
приоритет в бюджета за 2017 г. Покритието на здравната осигуровка продължава
да бъде слабо, а достъпът до здравеопазване е допълнително възпрепятстван от
това, че пациентите плащат направо от джоба си. Освен това броят на лекарите,
емигриращи всяка година, се равнява на почти 90 % от броя на дипломираните
медицински висшисти. Недостигът на медицински сестри усложнява
предизвикателството, свързано с човешкия капитал.
Големият дял на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване,
остава едно от основните икономически и социални предизвикателства. Системата
за социална закрила, включително общия минимален доход, които не се коригират
чрез прозрачен механизъм, не осигурява необходимата подкрепа. Активизирането
на хората, живеещи от социални помощи, остава слабо. Сред групите с висок риск
са децата, възрастните, ромите и хората, живеещи в селски райони.
Фрагментацията на агенциите, осигуряващи съответната подкрепа, продължава да
възпрепятства ефективния съгласуван отговор на това предизвикателство.
Изостава реформата на нормативната уредба за обявяване в несъстоятелност. Едва
наскоро бяха приети законодателните промени, предназначени да подобрят
нормативната уредба за несъстоятелността. Предстои да бъдат решени
предизвикателствата пред изпълнението, включително квалификацията и
обучението на съдиите и капацитета на съдилищата.
Въпреки някои подобрения, предизвикателствата в деловата среда продължават
да тежат на инвестициите. В това отношение повод за безпокойство остават
възприятията за корупция, слаби институции и нестабилна правна уредба. Слабото
доверие в съдебната система и публичните институции пречи на частните
инвестиции. За допълнителното подобряване на бизнес средата, правилното
прилагане на нововъведените оценка на въздействието и план за действие за
отстраняването на препятствията пред инвестициите, продължават да бъдат от
основно значение. Изостават реформите по Законодателния акт за малкия бизнес в
Европа. Достъпът до финансиране за малките и средните предприятия продължава
да бъде недостатъчен, но се очаква да се подобри благодарение на нови
финансови инструменти.
Бавните административни реформи и слабостите в областта на обществените
поръчки продължават да се отразяват на ефикасността на публичния сектор.
Законодателните и институционалните промени представляват стъпка в
правилната посока, но все още изостава систематичното прилагане на мерките на
публичната администрация и на електронното управление. Въпреки че България е
транспонирала повечето разпоредби на ЕС, съществуващите слабости в практиките
за възлагане на обществени поръчки пречат на ефикасността на публичните
разходи.
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НАПРЕДЪК ПО СПЕЦИФИЧНИТЕ ЗА ДЪРЖАВАТА ПРЕПОРЪКИ
Напредъкът по изпълнението на препоръките, отправени към България през 2016 г.
трябва да се разглежда в дългосрочна перспектива след въвеждането на
Европейския семестър през 2011 г.
Фискалната рамка бе подобрена с приемането и въвеждането на средносрочни
фискални стратегии и създаването на Фискалния съвет. Въпреки това бе постигнат
само ограничен напредък в подобряването на качеството на публичните разходи.
Въпреки известния напредък от 2015 г. насам, предизвикателство продължават да
са неспазването на данъчното законодателство и неформалната икономика.
Най-значимият напредък бе постигнат в увеличаването и изравняването на
законоустановената пенсионна възраст. С провеждането на пенсионната реформа
от 2015 г. бяха изцяло изпълнени съответните СДП от 2013 г. и 2014 г.
Приемането на Закона за предучилищното и училищното образование е друг
пример за успешното изпълнение на СДП. Реформата на висшето образование се
ускори. От 2014 г. насам обаче България не е напреднала много с подобряването
на предлагането на качествено образование за групите в неравностойно
положение.
Призивите за разширяване на покритието и ефективността на активните политики
на пазара на труда оказаха известно въздействие, но насочването на мерките и
връзката им със социалните служби остават ограничени. Поредните СДП за
преодоляване на големия процент млади хора, които не участват в никаква форма
на заетост, образование или обучение, накараха властите да предприемат редица
мерки. Този напредък обаче все още не е довел до съществени резултати. С
помощта на Европейската мрежа на публичните служби по заетостта бе постигнат
добър напредък при реформирането на публичните служби по заетостта. Донякъде
напредна работата по механизма за определяне на минималната работна заплата,
основано на обективни критерии, като понастоящем социалните партньори и
правителството изглежда са постигнали съгласие относно критериите, които трябва
да се използват, но не и за тяхната тежест. Призивите за намаляване на
недекларирания труд доведоха до проверки и до въвеждането на еднодневни
договори в селското стопанство, но делът на недекларирания труд продължава да
е голям. Бе отбелязан само ограничен напредък по отношение на СДП за
намаляване на бедността и подобряване на положението на ромите.
Реформите в здравеопазването през периода 2015—2016 г. преодоляха
опасенията, изразени в поредните СДП, но е в застой действителното изпълнение
на договорените мерки, като например избирателното договаряне въз основа на
Националната здравна карта.
От 2014 г. насам напредъкът бе бавен в реформата на нормативната уредба за
обявяване в несъстоятелност.
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Препоръките относно обществените поръчки, отправени за пръв път през 2011 г.,
не са се променили значително през годините. В контекста на изпълнението на
ангажиментите, поети в рамките на Националната стратегия за обществените
поръчки за периода 2014—2020 г., както и на плана за действие по
Споразумението за партньорство (за програмния период 2014— 2020 г.), бяха
въведени редица мерки, особено през последното тримесечие на 2016 г. Все още
предстои да бъде усетено тяхното конкретно въздействие върху средата за
обществени поръчки в България. До този момент напредъкът в подобряването на
административния капацитет на органите в областта на обществените поръчки е
недостатъчен, няма и конкретни постижения в електронните обществени поръчки.
Като цяло България постигна [известен] напредък в изпълнението на специфичните
за всяка държава препоръки за 2016 г. Продължават усилията за подобряване на
спазването на данъчното законодателство и на събирането на данъци, но бе
постигнат само ограничен напредък в борбата с недекларирания труд. Приключиха
прегледът на качеството на активите и тестовете за устойчивост в банковия сектор,
но те не бяха изцяло прозрачни и техният замисъл не отговаря напълно на
препоръката. Бяха предприети последващи действия, предназначени за банките, и
текущото изпълнение трябва да приключи до април 2017 г. Прегледите на
пенсионните фондове и застрахователния сектор приключиха с висока степен на
независимост и прозрачност. Свършената работа за разкриването на инвестиции
между свързани лица не позволява да се отговори напълно на препоръката. Когато
поиска да бъдат предприети първите последващи действия, надзорният орган
възприе най-малко консервативния подход. Остава да бъдат отстранени
недостатъците в надзора на финансовия сектор, независимо от вече предприетите
стъпки в банковия сектор. Известен напредък бе постигнат в областта на
интеграцията на службите по заетостта и социалното подпомагане, докато
напредъкът в реформите на предучилищното образование и здравеопазването
продължава да е ограничен. „Гаранцията за младежта“ е в процес на изпълнение,
но показателите за заетостта на младите хора продължават да бъдат източник на
безпокойство. Все още остава да бъде разработен механизъм за определяне на
минималната работна заплата. Що се отнася до несъстоятелността, измененията в
Търговския закон бяха приети със значително закъснение през декември 2016 г.
Правителството предприе някои мерки за изпълнението на Националната
стратегия за обществените поръчки. Въпреки това все още не са приключили
действията за въвеждане на електронни обществени поръчки и за укрепване на
капацитета на Агенцията по обществените поръчки и на възлагащите органи.
България е изправена пред източници на дисбалансите, които са свързани найвече със слабости във финансовия сектор и със значителна корпоративна
задлъжнялост. Стабилността на банковия сектор изглежда се е подобрила. Поспециално, прегледът на качеството на активите и тестовете за устойчивост,
проведени през 2016 г., не разкриха големи потребности от капитализация като
цяло, въпреки че бяха потвърдени някои случаи на слабости. Наследените
проблеми, свързани със слабо управление и надзор, все още не са напълно
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разрешени. В момента се изпълняват последващи мерки, по-специално за найуязвимите институции. По подобен начин прегледите на пенсионните фондове и
застрахователните дружества показаха, че секторите са стабилни като цяло.
Продължават да будят безпокойство обаче някои отделни слабости на
застрахователните предприятия и застрахователните групи, както и по-общи
въпроси, свързани с някои застрахователни вземания и презастрахователни
договори. Допълнителни проблеми в сектора на пенсионните фондове,
включително инвестиции на свързани лица и активи, чиято стойност е трудно да се
определи, ще бъдат ключови предизвикателства пред надзора.
Частният сектор намаляваше методично задлъжнялостта си, но високата
задлъжнялост на предприятията може да окаже отрицателно въздействие върху
инвестициите и растежа в средносрочен план. В това отношение реформите на
нормативната уредба на несъстоятелността могат допълнително да помогнат във
връзка със задлъжнялостта на частния сектор. НМИП се подобряваше бързо в
съответствие със силното икономическо възстановяване, излишъка по текущата
сметка и текущото намаляване на задлъжнялостта. Междувременно трайните
структурни слабости все още пречат на адаптирането на пазара на труда, тъй като
политическите действия не са достатъчни за преодоляване на дълготрайната
безработица и на несъответствието между търсенето и предлагането на пазара,
нито за подобряване на системата за определяне на заплатите.
Въпреки намаляващия брой специфични препоръки за страната, правителството на
Република България трябва да съсредоточи своите усилия особено върху тези от
тях, които вече многократно са отправяни и по които нямаме съществен напредък
в изпълнението, а това са - преодоляване на структурните дефекти на пазара на
труда, предприемането на ефективни мерки и политики за ограничаване на
бедността и социалното изключване, но също така - провеждане докрай на
административната,
съдебната,
здравната
реформи
и
необходимите
законодателни промени.

6 март 2017 г. Европейският съвет прие документ
Европейски семестър- Обобщаващ доклад за 2017 г.
Европейският съвет (държавни и правителствени ръководители на държавите —
членки на ЕС) одобри приоритетите за политиките за 2017 г., както е посочено в
годишния обзор на растежа, и проекта за препоръка на Съвета относно
икономическата политика на еврозоната за 2017 г.
Европейският съвет прикани държавите членки да отразят тези приоритети в
националните си политики и по-специално в техните национални програми за
реформи и програми за стабилност или за конвергенция за 2017 г., които се очаква
да бъдат изготвени съгласно правилата на европейския семестър.
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Европейската икономика е в процес на умерено и относително благоприятно за
създаването на работни места икономическо възстановяване, което в последно
време показва известна устойчивост срещу глобалните предизвикателства. Според
последната зимна прогноза на Комисията се очаква всички 28 държави членки да
отбележат растеж през 2016, 2017 и 2018 г. Въпреки тези положителни промени
обаче, при възстановяването все още се забелязва голяма степен на несигурност,
инвестиционната дейност продължава да бъде слаба, безработицата и равнищата
на държавния дълг остават много високи в някои региони, а икономическите
резултати са неравномерно разпределени, като значителните структурни
проблеми забавят растежа в някои държави членки.
Поради това, решителните и координирани политически действия, както и бързото
изпълнение на реформите, са от първостепенно значение за укрепването на
протичащото в момента възстановяване, за способстването на създаването на
работни места и за постигането на дългосрочен устойчив и приобщаващ растеж.
Европейският семестър за 2017 г., който се основава на редица процедурни
подобрения и нововъведения, направени по време на последните два цикъла, е
насочен към координиране на икономическите и социалните политики в целия
Европейския съюз, с цел да се постигне възможно най-голям напредък по тези
приоритети. В годишния обзор на растежа за 2017 г., с който започва европейският
семестър, се определят общите икономически и социални приоритети за
Европейския съюз през текущата година.
Както и през предходните години, Съветът прие заключения относно пакета,
свързан с европейския семестър за 2017 г. По инициатива на председателството
министрите също така проведоха тематични дебати по различни въпроси, свързани
с европейския семестър, в различни състави на Съвета. Освен това на 14 февруари
2017 г. председателството започна дебат с Европейския парламент относно
европейския семестър. Настоящият обобщаващ доклад представя накратко
заключенията и резултатите от обсъжданията, проведени в Съвета по време на
първия етап на европейския семестър за 2017 г.
Пакетът, свързан с европейския семестър за 2017 г.
На 16 ноември 2016 г. Комисията прие „есенния пакет“, свързан с европейския
семестър, който включва:
- Годишния обзор на растежа за 2017 г.;
- Проекта за съвместен доклад за заетостта на Комисията и на Съвета, съдържащ
анализ на състоянието на заетостта и социалното положение в Европа и
политическия отговор на държавите членки;
- Доклада за механизма за предупреждение за 2017 г.;
- „препоръката за еврозоната“ (Препоръка за препоръка на Съвета относно
икономическата политика на еврозоната), придружена за първи път от
съобщението на Комисията „Към положителна фискална позиция за еврозоната“, в
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което се поставя акцент върху необходимостта от експанзионистична фискална
позиция за 2017 г. и се отправя призив към държавите членки, които явно
преизпълняват средносрочните си фискални цели да използват фискалното си
пространство. На 22 ноември 2016 г. Комисията допълни пакета, като публикува
доклад относно еврозоната (работен документ на службите на Комисията,
придружаващ проекта за препоръка за еврозоната).
Съветът приветства представения от Комисията годишен обзор на растежа за 2017
г. и като цяло споделя направените в анализа констатации относно икономическата
ситуация и предизвикателствата пред политиките на ЕС. Като продължение на
икономическата стратегия, следвана по време на последните два цикъла на
европейския семестър, годишният обзор на растежа запазва акцента върху
ефективните действия в три посоки: инвестиции, структурни реформи и отговорни
публични финанси. Тъй като тези три приоритета са тясно свързани помежду и
взаимно се подсилват, интегрираният подход на национално равнище и на
равнище ЕС е от възлово значение за постигането на приобщаващ растеж и
устойчиво икономическо развитие, както и за укрепването на социалноикономическия климат за една по-добра Европа.
Изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки стои в основата на
европейския семестър. Въпреки че е постигнат известен напредък, допълнителното
подобряване на резултатите във връзка с изпълнението на реформите би
превърнало европейския семестър в по-мощен инструмент за координиране на
икономическите политики в целия ЕС, предоставяйки му възможност по-ефективно
да допринася за сближаването между отделните държави членки и за социалното
развитие на ЕС като цяло. Ето защо от първостепенно значение е да се проявява
стремеж към подобряване на изпълнението на реформите чрез споделяне на опит
във връзка с общите предизвикателства и най-добрите практики, внимателно
наблюдение на изпълнението на реформите, както и чрез засилване на диалога с
националните заинтересовани страни, с цел да се повиши тяхната ангажираност.

1 март 2017 г. Европейската комисия представи Бяла
книга за бъдещето на Европа
Европейската комисия представи Бяла книга за бъдещето на Европа12, която да
послужи като основен дискусионен материал на срещата на върха в Рим, състояла
се на 25 март 2017 г. Тя маркира основните постижения през изминалите 60 години
на ЕС, характеризиращи се със седем десетилетия мир, преобладаваща сила на
закона и разширен Съюз с 500 милиона граждани, които живеят свободно в една
от най-проспериращите икономики в света. Тази зряла възраст изисква ЕС да
12

Пълният текст на български език , ще намерите на https://ec.europa.eu/commission/white-paperfuture-europe-reflections-and-scenarios-eu27_bg
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погледне напред, за да създаде визия за собственото си бъдеще като съюз от 27
държави.
Бялата книга съдържа основните предизвикателства и възможности пред Европа,
представени в 5 типологизирани сценария за начина, по който Съюзът може да се
развива до 2025 г. Комбинациите зависят от решенията на всяка отделна страна
членка и договорености между групи държави за по-самостоятелни, или посъвместни действия.
За начало на обсъждането може да служат думите на Председателя на
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, който заяви, че „сега е време за
лидерство, единство и обща решимост въз основа на откровен и широк дебат,
след който формата ще следва функцията. Бъдещето на Европа е в нашите
собствени ръце“.
Ето някои от проблемите, пред които сме изправени:
 новите технологии
- отражението на все по-голямото използване на нови технологии и
автоматизация върху промишлеността и пазара на труда
 изменението на климата
- необходимостта да представяме новаторски решения на пазара – както у
дома, така и в чужбина
 миграцията
- защитата на нашите граници, като в същото време се съхранява правото на
свободно движение в Европа
 заплахите за сигурността на прага и в рамките на Съюза
-

увеличаването на военните сили по източните ни граници, войната и
тероризмът в Близкия изток и Африка

 променящото се място на Европа в един развиващ се свят
-

намаляващото население и икономическа мощ

 последиците от икономическата криза
-

трайната безработица, особено сред младите хора, и високите равнища на
публичния и частния дълг
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 застаряването на населението
-

необходимостта от модернизиране на нашите социални системи

 възходът на популистката и националистичната реторика
-

необходимостта от възвръщане на доверието на хората, постигане на
резултати, съответстващи на очакванията, и изграждане на консенсус между
държавите от ЕС.

Свободата на избор е между запазване на досегашния ход и възползване от нови
хоризонти. В Бялата книга 5-те сценария до 2025 г. обхващат широк кръг от
възможности и са с илюстративен характер. Те не се изключват взаимно и не са
изчерпателни.
Сценарий 1: Продължаваме, както досега – ЕС-27 се съсредоточава върху
изпълнението на програмата си за положителни реформи в духа на програмата
Ново начало за Европа от 2014 г. и Декларацията от Братислава, приета от 27-те
държави членки през 2016 г. До 2025 г. това може да означава: Европейците могат
да карат автоматизирани и свързани автомобили, но може да се сблъскват с
проблеми, когато пресичат границите, защото продължават да съществуват някои
правни и технически пречки, изискващи граничен контрол, за гарантирана
сигурност.
Сценарий 2: Остава само единният пазар, който постепенно застава в центъра на
ЕС-27, тъй държавите-членки не успяват да намерят общ език във все повече
области на политиката. До 2025 г. това може да означава: Преминаването на
границите с цел бизнес или туризъм става трудно поради редовните проверки.
Намирането на работа в чужбина е по-трудно, а прехвърлянето на пенсионни
права към друга държава не е гарантирано. Хората, които се разболяват в чужбина,
понасят големи медицински разходи. Европейците не са склонни да използват
свързани автомобили поради липсата на правила и технически стандарти, които
важат на цялата територия на ЕС.
Сценарий 3: Тези, които искат да правят повече, правят повече – ЕС-27
продължава както досега, но дава възможност на желаещите държави да правят
повече заедно в определени области, като отбрана, вътрешна сигурност или
социални въпроси. Възникват една или няколко „коалиции на желаещите“. До 2025
г. това може да означава: 15 държави членки създават полицейски и магистратски
корпус за борба с трансграничната престъпност. Информацията, свързана със
сигурността, се обменя незабавно, защото националните бази данни са напълно
свързани помежду си. Свързаните автомобили се използват широко в 12 държави
от ЕС, които са се договорили да хармонизират своите технически стандарти и
правила за отговорност.
Сценарий 4: Правим по-малко, но по-ефективно – ЕС-27 се съсредоточава върху
постигането на повече и по-бързи резултати в избрани области на политиката, като
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прави по-малко в други области, за които се смята, че действията му нямат
добавена стойност. Вниманието и ограничените ресурси са насочени към
определени области на политиката. До 2025 г. това може да означава: Европейски
орган за далекосъобщенията ще има правомощия да освобождава радиочестоти
за трансгранични комуникационни услуги, например честоти, използвани от
свързаните автомобили. Той също така ще защитава правата на потребителите на
мобилни услуги и интернет навсякъде в ЕС. Нова европейска агенция за борба с
тероризма помага за възпирането и предотвратяването на тежки нападения чрез
системно проследяване на заподозрени лица.
Сценарий 5: Правим много повече заедно – държавите от ЕС решават да споделят
повече правомощия и ресурси и да вземат повече решения заедно във всички
области. Вземат се по-бързи решения на европейско равнище, които бързо се
прилагат. До 2025 г. това може да означава: Европейски граждани, които искат да
подадат жалба срещу предложение за финансиран от ЕС проект за вятърни
турбини в тяхната местност, не могат да се свържат с отговорния орган, защото им
казват да се обърнат към компетентните европейски органи. Свързаните
автомобили се движат безпрепятствено в Европа, защото съществуват ясни
правила за отговорност, които се прилагат в целия ЕС. Шофьорите могат да
разчитат на агенция на ЕС, която налага спазването на правилата.
Следващи стъпки
Бялата книга е приносът на Европейската комисия към срещата на върха в Рим, на
която ЕС обсъди не само постиженията си през последните 60 години, но и започна
дебат за бъдещето си като съюз от 27 държави, за насърчаване на който
Европейската комисия, заедно с Европейския парламент и проявяващите интерес
държави членки, ще организират поредица от „Дискусии за бъдещето на
Европа“ в европейските градове и региони.
Предстои Комисията да допринесе за дебата за бъдещето на Европа, като
представи поредица от документи за размисъл относно:
 развитието на социалното измерение на Европа
 задълбочаването на Икономическия и паричен съюз въз основа на доклада
на петимата председатели от юни 2015 г.
 извличането на ползите от глобализацията
 бъдещето на европейската отбрана
 бъдещето на финансите на ЕС.
Подобно на Бялата книга, в документите за размисъл ще бъдат представени различни
идеи, предложения, варианти или сценарии за Европа през 2025 г., без на този етап да се
представят окончателни решения.

В речта си през септември 2017 г. председателят Юнкер ще доразвие тези идеи,
преди да могат да бъдат направени първоначалните заключения на заседанието на
Европейския съвет през декември 2017 г. Това ще помогне да се вземе решение
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какви действия да бъдат предприети, за да започне работата по тях преди
изборите за Европейски парламент през юни 2019 г.

25 март 2017 г. Декларация на ръководителите на 27те държави членки и на ЕС, ЕП и ЕК (Римска
декларация)
Ние, ръководителите на 27 държави членки и на институциите на ЕС, сме горди от
постиженията на Европейския съюз: изграждането на европейското единство е
дръзко, далновидно начинание. Преди шейсет години, съвземайки се от
трагедията на две световни войни, ние решихме да стиснем ръце и заедно да
възродим от пепелта нашия континент. Изградихме неповторим Съюз с общи
институции и непоклатими стойности, общност на мир, свобода, демокрация,
човешки права и върховенство на закона, огромна икономическа сила, отличаваща
се с безпрецедентни равнища на социална закрила и благополучие.
Европейското единство започна като мечта на неколцина и се превърна в надежда
за мнозина. Тогава Европа отново стана едно цяло. Днес сме единни и по-силни:
стотици милиони хора в Европа се радват на живот в един разширен Съюз,
преодолял старите разделения.
Европейският съюз е изправен пред безпрецедентни глобални и вътрешни
предизвикателства: регионални конфликти, тероризъм, все по-голям миграционен
натиск, протекционизъм и социални и икономически неравенства. Заедно сме
решени да се борим с предизвикателствата на бързо променящия се свят и да
предложим на своите граждани както сигурност, така и нови възможности.
С още повече единство и солидарност помежду ни и със спазване на общите
правила ще направим Европейския съюз по-силен и по-устойчив. Единството е
необходимост, но то е и нашият свободен избор. Поотделно бихме били
изхвърлени встрани от глобалната динамика. Да бъдем заедно е най-добрият
начин да влияем на тази динамика и да отстояваме нашите общи интереси и
ценности. Ще действаме заедно, ако е необходимо с различни темпове и
интензивност, но ще се движим в една и съща посока, както сме правили преди, в
съответствие с Договорите и като държим вратата отворена за онези, които желаят
да се присъединят на по-късен етап. Съюзът ни е неразделен и неделим.
В идните 10 години искаме Съюз, който да бъде безопасно, сигурно и благодатно
място, да бъде конкурентоспособен, устойчив и социално отговорен, да има волята
и способността да играе ключова роля в света и оформянето на глобализацията.
Искаме Съюз, в който гражданите да имат нови възможности за културно и
социално развитие и икономически растеж. Искаме Съюз, който остава отворен за
онези европейски страни, които зачитат нашите ценности и се ангажират да ги
насърчават.
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В тези времена на промяна, като вземаме присърце тревогите на нашите граждани,
ние приемаме Римската програма и изразяваме решимост да работим за:
1. Безопасна и сигурна Европа: Съюз, в който всички граждани се чувстват в
безопасност и могат да се движат свободно, в който външните граници са
защитени, който има ефикасна, отговорна и устойчива миграционна политика,
който спазва международните норми; Европа, решена да се бори с тероризма и
организираната престъпност.
2. Просперираща и устойчива Европа: Съюз, който генерира растеж и създава
работни места; Съюз, в който един силен, свързан и развиващ се единен пазар,
отворен към технологичното преобразуване, и една стабилна и допълнително
укрепена единна валута отварят възможности за растеж, сближаване,
конкурентоспособност, иновации и обмен, по-специално за малките и средните
предприятия; Съюз, който насърчава постоянен и устойчив растеж чрез инвестиции,
структурни реформи и усилия, насочени към завършване на изграждането на
икономическия и паричен съюз; Съюз, в който икономиките се сближават; Съюз, в
който има сигурна енергия на достъпни цени и чиста и безопасна околна среда.
3. Социална Европа: Съюз, който като се основава на устойчивия растеж, насърчава
икономическия и социален прогрес, както и сближаването и конвергенцията, като
същевременно поддържа целостта на вътрешния пазар; Съюз, който отчита
многообразието на националните системи и ключовата роля на социалните
партньори; Съюз, който насърчава равенството между жените и мъжете, както и
правата и равните възможности за всички; Съюз, който се бори с безработицата,
дискриминацията, социалното изключване и бедността; Съюз, в който младите
хора получават най-доброто образование и обучение и могат да следват и да
намират работа навсякъде на континента; Съюз, който съхранява нашето културно
наследство и насърчава културното многообразие.
4. По-силна Европа на световната сцена: Съюз, който доразвива съществуващите
партньорства, изгражда нови и насърчава стабилността и просперитета в
непосредствено съседство на изток и на юг от него, но също така и в Близкия изток,
в цяла Африка и по света; Съюз, който е готов да поеме повече отговорности и да
подпомага създаването на по-конкурентоспособна и интегрирана отбранителна
промишленост; Съюз, ангажиран да укрепва общата си сигурност и отбрана, също и
в сътрудничество и взаимно допълване с Организацията на Северноатлантическия
договор, като отчита националните особености и правни ангажименти; Съюз, който
участва в ООН и поддържа основаната на правила многостранна система, гордее се
със своите ценности и закриля своите граждани, който насърчава свободната и
лоялна търговия и положителната световна политика в областта на климата.
Ние ще преследваме тези цели, като твърдо вярваме, че бъдещето на Европа е в
собствените ни ръце и че Европейският съюз е най-добрият инструмент за
постигането на нашите цели. Ние се ангажираме да се вслушваме в опасенията,
изразени от нашите граждани, и да реагираме на тях и ще работим съвместно с
нашите националните парламенти. Ще работим заедно на най-подходящото и
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ползотворно равнище, независимо дали на равнището на Европейския съюз, на
национално, регионално или местно равнище, в дух на доверие и лоялно
сътрудничество, както между държавите членки, така и между тях и институциите
на ЕС, в съответствие с принципа на субсидиарност. Ще оставим необходимата
свобода на действие на различните равнища, за да засилим потенциала на Европа
за иновации и растеж. Ние желаем Съюзът да действа мащабно по важните
въпроси и скромно по маловажните. Ще поощряваме един демократичен,
ефективен и прозрачен процес на вземане на решения и постигането на по-добри
резултати.
Ние, в качеството си на ръководители, които работят заедно в рамките на
Европейския съвет и между нашите институции, ще направим необходимото за
изпълнението на днешната програма, така че утре тя да се превърне в
действителност. Ние се обединихме в името на нещо по-добро. Европа е нашето
общо бъдеще.

26 април 2017 г. ЕК представи Европейския стълб на
социалните права
Контекст
Още при встъпването си в длъжност Комисията под председателството на Юнкер
определи социална Европа като един от своите приоритети, както е отразено и в
нейните политически приоритети от юли 2014 г. През септември 2015 г. в първата
си реч за състоянието на Съюза председателят Юнкер заяви: „Трябва да ускорим
работата си за справедлив и истински общоевропейски пазар на труда. (...)Като
част от тези усилия ще поискам да бъде разработен европейски стълб на
социалните права, в който да бъде взета предвид променящата се реалност на
европейските общества и на трудовия свят.“
След това съобщение Комисията започна активни действия с държавите членки,
институциите на ЕС, социалните партньори, гражданското общество и гражданите
във връзка със съдържанието и ролята на стълба. През март 2016 г. Комисията
представи предварителен проект на европейския стълб на социалните права и
започна широка обществена консултация за получаване на обратна информация.
Тази консултация приключи през януари 2017 г. с конференция на високо равнище.
Въз основа на информацията, получена по време на консултацията, сега Комисията
внася предложение за европейски стълб на социалните права, с което се цели
постигането на нови и по-ефективни права за гражданите. Вдъхновение за стълба е
почерпено пряко от богатството на практики в цяла Европа и той се основава на
стабилната правна уредба, която съществува на равнище ЕС и на международно
равнище.
Изграждането на една по-справедлива Европа и укрепването на социалните
аспекти в нея е основен приоритет на настоящата Комисия.
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В рамките на стълба се определят 20 основни принципа и права с цел да се
допринесе за справедливо и правилно функциониране на пазарите на труда и
социалните системи. Стълбът е предназначен да служи като ориентир за
подновяване на процеса на възходящо сближаване за постигане на по-добри
условия на живот и труд в Европа. Той е замислен преди всичко за еврозоната, но е
приложим за всички държави — членки на ЕС, които желаят да участват в него.
Председателят на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер заяви: „Като
председател на Комисията винаги съм се стремял социалните приоритети да
бъдат поставяни на централно място в работата на Европа, тъй като именно
това е тяхното място. С Европейския стълб на социалните права и първия
набор от инициативи, които го придружават, днес изпълняваме дадените
обещания и отваряме нова глава. Желанието ни е да пишем тази глава заедно:
държавите членки, институциите на ЕС, социалните партньори и
гражданското общество трябва да поемат своята отговорност. Бих искал
стълбът да получи подкрепа на най-високо политическо равнище преди края на
настоящата година.“
Стълбът бе изготвен от Комисията под ръководството на заместник-председателя
Домбровскис и комисаря Тейсен, в тясно сътрудничество със заинтересованите
страни на всички равнища. Той затвърждава правата, които вече са закрепени в
достиженията на правото на ЕС и в международното право, като ги допълва, за да
се вземат предвид новите реалности. Принципите и правата, залегнали в стълба, са
структурирани в три категории: равни възможности и достъп до пазара на труда,
справедливи условия на труд и социална закрила и приобщаване. Те поставят
акцента върху това как да се реагира на промените в трудовия свят и в обществото
в най-общ смисъл, така че да бъде изпълнено заложеното в Договорите обещание
за силно конкурентна социална пазарна икономика, целяща пълна заетост и
социален прогрес.
Постигането на резултати във връзка с принципите и правата, определени в
Европейския стълб на социалните права, е съвместна отговорност на държавите
членки, институциите на ЕС, социалните партньори и другите заинтересовани
страни. Европейските институции ще помогнат за създаването на рамката и ще
проправят пътя напред за изпълнението на стълба при пълно зачитане на
компетентността на държавите членки и традициите в областта на социалния
диалог. За редица принципи и права, включени в стълба, ще са необходими понататъшни законодателни инициативи, за да може те да се прилагат на практика.
Където е необходимо, съществуващото законодателство на ЕС ще бъде
актуализирано, допълнено и приложено в по-добра степен.
Европейската комисия допълва европейския стълб на социалните права с редица
допълнителни конкретни законодателни и незаконодателни инициативи,
например във връзка с постигането на баланс между професионалния и личния
живот на родителите и лицата, полагащи грижи, за информиране на работниците,
за достъпа до социална закрила и работното време. Тези инициативи показват
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както естеството на въпросите, обхванати от стълба, така и начина, по който могат
да се прилагат предвидените в него принципи и права.
Създава се също така Информационно табло за социалната политика (данните
обаче са само за периода 2005-2015 г.) с цел да се проследяват тенденциите и
постигнатото в държавите от ЕС в 12 области и да се оценява напредъка към
достигането на социален рейтинг „ААА“ за ЕС като цяло.
Евростат също създава специална секция на своята уебстраница, съдържаща
индикатори за следене на трите категории принципи, залегнали в основата на
Стълба.
Постигането на резултати въз основа на принципите и правата, закрепени в стълба,
е динамичен процес. Стълбът ще служи за вдъхновение при работата в контекста
на европейския семестър (за координация на икономическите политики) и
работата по завършване на Икономическия и паричен съюз, в съответствие с
доклада на петимата председатели. Стълбът следва да послужи по-специално за
възобновяване на процеса на сближаване в рамките на ИПС, като някои от
принципите и правата биха могли да служат като ръководство за установяване на
по-обвързващи стандарти за еврозоната. В бъдеще може да бъдат изготвени
допълнителни законодателни или незаконодателни инициативи на ЕС като част от
годишните работни програми на Комисията. Европейските фондове, и поспециално Европейският социален фонд, също ще предоставят финансова
подкрепа за изпълнение на множество ключови аспекти на стълба.
Следващи стъпки
Днес стълбът се представя в две различни правни форми с идентично съдържание:
като препоръка на Комисията, в сила от днес, и като предложение за съвместно
прогласяване от Парламента, Съвета и Комисията. Въз основа на това Комисията
ще започне обсъждания с Европейския парламент и Съвета с цел постигане на
широка политическа подкрепа и одобрение на високо равнище за стълба.

11 май 2017 г. Съобщение за медиите на ЕК:
пролетна икономическа прогноза 2017 г.: очаква се
стабилен растеж
Съгласно публикуваната днес пролетна прогноза на Европейската комисия
растежът на БВП на еврозоната ще е 1,7 % през 2017 г. и 1,8% през 2018 г. (в
зимната прогноза съответно 1,6 % и 1,8 %). Растежът на БВП в ЕС в общи линии се
очаква да остане на постоянно равнище от 1,9 % през двете години (1,8 % и за
двете години в зимната прогноза).
Очаква се засилване на растежа в световен мащаб
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Глобалната икономика набра скорост в края на миналата и началото на настоящата
година, като растежът в много държави с развита или бързо развиваща се
икономика се ускори едновременно.
Очаква се растежът в световен мащаб (с изключение на ЕС) да се повиши до 3,7 %
тази година и 3,9 % през 2018 г. спрямо 3,2 % през 2016 г. (без промяна спрямо
зимната прогноза), тъй като китайската икономика ще остане стабилна в близко
бъдеще, а възстановяването на цените на стоките помага на другите държави с
бързо развиваща се икономика. Перспективата за икономиката на САЩ до голяма
степен остава без промяна в сравнение със зимната прогноза.
Като цяло не се очаква нетният износ да има въздействие върху растежа на БВП на
еврозоната през 2017 г. и 2018 г.
Временно засилване на общата инфлация
Инфлацията се повиши значително през последните месеци, основно поради
увеличението на цените на петрола. Въпреки това, същинската инфлация, която
изключва нестабилните цени на енергията и непреработените хранителни
продукти, остана относително стабилна и значително под своята дългосрочна
средна стойност. Инфлацията в еврозоната се очаква да се повиши от 0,2 % през
2016 г. до 1,6 % през 2017 г., преди да се върне отново на равнище от 1,3 % през
2018 г., когато отмине въздействието на растящите цени на петрола.
Инфлацията забавя частното потребление; инвестициите остават на постоянни
равнища
През 2016 г. частното потребление, основният двигател на растежа през
последните години, нарасна с най-големи темпове за последните 10 години, но се
очаква да намалее през тази година, тъй като инфлацията отчасти ограничава
засилването на покупателната способност на домакинствата. През следващата
година, с очаквания спад на инфлацията, частното потребление би следвало
отново леко да нарасне. Очаква се инвестициите да се увеличават със сравнително
стабилни темпове, но да продължат да бъдат възпрепятствани от скромните
перспективи за растеж и необходимостта от по-нататъшно намаляване на
задлъжнялостта в някои сектори. Редица фактори подкрепят постепенното
увеличаване, като например повишаващото се равнище на оползотворяване на
капацитета, корпоративната рентабилност и привлекателните условия на
финансиране, включително чрез Плана за инвестиции за Европа.
Спадът на безработицата продължава
Безработицата продължава тенденцията си към намаляване, но остава висока в
много държави. В еврозоната се очаква тя да спадне до 9,4 % през 2017 г. и 8,9 %
през 2018 г., най-ниското ѝ равнище от началото на 2009 г. Това се дължи на
нарастването на вътрешното търсене, структурните реформи и други държавни
политики, които в някои страни насърчават активното разкриване на работни места.
Тенденцията в ЕС като цяло се очаква да бъде подобна, като безработицата се
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очаква да спадне до 8,0 % през 2017 г. и 7,7 % през 2018 г., най-ниското ѝ равнище
от края на 2008 г. насам.
Състоянието на публичните финанси се подобрява
През 2017 г. и 2018 г, както в еврозоната, така и в ЕС се очаква съотношението на
дефицита по консолидирания държавен бюджет към БВП и съотношението на
брутния дълг към БВП да намалеят. По-ниските лихвени плащания и задържането
на заплатите в публичния сектор следва да гарантират, че дефицитите
продължават да намаляват, макар и с по-бавни темпове, отколкото през
последните години. В еврозоната се очаква съотношението на дефицита по
консолидирания държавен бюджет към БВП да намалее от 1,5 % от БВП през 2016 г.
до 1,4 % през 2017 г. и 1,3 % през 2018 г., докато в ЕС това съотношение се очаква
да се понижи от 1,7 % през 2016 г. до 1,6 % през 2017 г. и 1,5 % през 2018 г. В
еврозоната се очаква съотношението на брутния дълг към БВП да намалее от
91,3 % през 2016 г. до 90,3 % през 2017 г. и 89,0 % през 2018 г., докато в ЕС това
съотношение се очаква да се понижи от 85,1 % през 2016 г. до 84,8 % през 2017 г. и
83,6 % през 2018 г.
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